
 

 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS 

CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

PELOS CABOS E PÁGINAS DA LIGHT: A ‘REVISTA LIGHT’ (1928/1940) E A 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CORPORATIVA DA EMPRESA NO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

APRESENTADO POR:  

CLAUDIA BRÜTT GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS 

CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

PELOS CABOS E PÁGINAS DA LIGHT: A ‘REVISTA LIGHT’ (1928/1940) E A 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CORPORATIVA DA EMPRESA NO RIO DE 

JANEIRO 

 

APRESENTADO POR: CLAUDIA BRÜTT GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA ORIENTADORA: PROFª LUCIA LIPPI DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)     
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

  

  
                  
               Guimarães, Claudia Brutt 

                     Pelos cabos e páginas da light: a ‘revista light’ (1928/1940) e a construção 

                 da identidade corporativa da empresa no Rio de Janeiro / Claudia Brütt  

                 Guimarães. – 2020.  

   225 f. 
  
                      Dissertação (mestrado) – Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio 
                Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. 

                        Orientador: Lúcia Lippi Oliveira 
                        Inclui bibliografia. 
   

1. Revista Light. 2. Light Serviços de Eletricidade. 3. Comunicação nas  
                  organizações. 4. Publicações empresariais. I. Oliveira, Lúcia Lippi. II. Escola de 
                  Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas. Programa de Pós-Graduação em 
                  História, Política e Bens Culturais. III. Título. 
  
                                                                                    CDD – 363.62  

  

 
    Elaborada por Maria do Socorro Almeida – CRB-7/4254 

 

 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS 

CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA ORIENTADORA: PROFª LUCIA LIPPI DE OLIVEIRA 

 

 

 

CLAUDIA BRÜTT GUIMARÃES 

 

PELOS CABOS E PÁGINAS DA LIGHT: A ‘REVISTA LIGHT’ (1928/1940) E A 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CORPORATIVA DA EMPRESA NO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado Profissional apresentado ao Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – 

CPDOC como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Bens Culturais e Projetos Sociais. 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020 



 



AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora, professora Lucia Lippi pela generosidade, o carinho, a grande paciência 

e a compreensão, e pelo conhecimento transmitido e orientações na realização deste trabalho.  

Também agradeço. aos professores das disciplinas que tive o privilégio de cursar durante o 

mestrado.  

 

Ao Acervo do Centro Cultural Light que, representado pelo Gerente do Instituto Light e Centro 

Cultural Light Bruno Ferreira e pelo responsável pela pesquisa de arquivo Djadjingu Pimentel 

Neto, me recebeu e disponibilizou para consulta e utilização neste trabalho toda a coleção 

digitalizada da Revista Light. Ao professor Marcelo Ferreira, da UniRio, companheiro de 

pesquisas no Acervo da Light, por sua contribuição na identificação de documentos por mim 

desconhecidos; à Gerência de Acervo e Pesquisa da Memória da Eletricidade. 

 

Aos professores e companheiros de trabalho da PUC-Rio Bruna Aucar, Bárbara Assumpção, 

Célio Campos, este também colega de mestrado, Cristina Bravo, Mauro Silveira, Rose 

Esquenazi, Tatiana Siciliano e tantos outros pelo suporte e incentivo. Aos amigos de muitos 

anos Claudia Miranda e Everardo Rocha, pelo apoio, ajuda valiosa durante o percurso, 

conselhos e o carinho de sempre. 

 

Aos professores Angela Moreira e William Corbo pela gentileza e prontidão em aceitar o 

convite para participar da banca de avaliação desta dissertação. 

À minha mãe, Julia, ainda tão presente. Aos meus filhos, Rodrigo, Bernardo e Felipe, pela sua 

existência. À minha irmã, Maria Carmen, e à amiga Kitty pelo acolhimento nos momentos 

importantes. 

 

Ao Paulo, pela compreensão das ausências, pelo apoio, suporte emocional e companheirismo 

de uma vida. 

 

À Alice, que inicia agora sua trajetória de vida, pelas palavras de amor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um dia cheguei a crer que andasse nisso eletricidade. 

Esta força misteriosa há de acabar por entrar na igreja 

e já entrou, creio eu, em forma de luz.” 

Machado de Assis 

 



RESUMO 

 

No início do século XX, instalou-se no Rio de Janeiro a Light, como era conhecido o grupo de 

empresas canadenses que oferecia serviços de infraestrutura para o então Distrito Federal – 

produção e distribuição de energia elétrica, gás, telefonia e transportes por bondes e ônibus. Ao 

fim da década de 1920, já estabilizada, a Light criou uma grande estrutura de comunicação 

chamada Departamento de Publicidade com objetivo de orientar o processo de relacionamento 

e construção de imagem da empresa com públicos externos, a população e a imprensa, e interno, 

seus funcionários. Em 1928, lançou a Revista Light, um house-organ produzido dentro de, 

então, modernos modelos comunicacionais, que foi publicada até abril de 1940, acompanhando 

as grandes transformação do país e da sociedade que aconteceram no período. O objetivo desta 

dissertação é apresentar a pesquisa que traz à luz a coleção completa da Revista Light, um rico 

material que retrata aspectos da comunicação, da sociedade, do mundo do trabalho, das relações 

das corporações com os poderes estabelecidos e com a mídia, assim como valores do 

capitalismo que se instalava no Brasil e a crescente urbanização. A publicação permanece quase 

desconhecida e pouco explorada pelos diversos campos do conhecimento. A Revista Light é, 

assim, ao mesmo tempo objeto e fonte deste trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Revista Light. Comunicação. Comunicação organizacional. Publicidade. 

house-organ.  



ABSTRACT 

 

At the beginning of the 20th century, Light, as the companies of a Canadian group was known, 

installed in Rio de Janeiro offering infrastructure services - production and distribution of 

electricity, gas, telephony and transport by tramways and buses. By the end of the 1920s, 

already stabilized, Light created a great communication structure called the Publicity 

Department with the goal of guiding the process of building the company's image and the 

relationship with external and internal audiences - the population, the press, and its employees. 

In 1928, the department launched Revista Light, a house-organ produced within modern 

communication models of the time, published until April 1940, following the great 

transformations of the country and society that took place during the period. The objective of 

this dissertation is to present the research that brings to light the complete collection of Revista 

Light, a rich material that portrays aspects of communication, society, the world of work, the 

relationship between corporations with established powers and the media, as well as values of 

the capitalism installed in Brazil at that time, along with the growth of urbanization. The 

publication remains almost unknown and not well explored by different fields of knowledge. 

Thus, Revista Light is both the object and source of this work. 

 

 

Keywords: Revista Light. Communication. Advertising. Publicity. House-organ. 

 

 



Notas 

 

(1) TODAS AS IMAGENS DE CAPAS, MATÉRIAS E ANÚNCIOS DA REVISTA 

LIGHT FORAM CEDIDAS PELO ACERVO DO CENTRO CULTURAL LIGHT 

PARA USO EXCLUSIVO DE TRABALHO COM FINS ACADÊMICOS E NÃO 

PODEM SER REPRODUZIDOS EM QUAISQUER MEIOS SEM AUTORIZAÇÃO 

DA INSTITUIÇÃO. 

 

(2) Optei por manter a grafia original de todas as palavras que constam de matérias 

publicadas nas edições de Light sem acompanhá-las de (sic), conforme seria 

recomendado, uma vez que seu uso se tornaria muito repetitivo no texto. 

 

(3) Usei Light para designar a empresa Rio de Janeiro Tramway, Light & Power Co. e o 

grupo Brazilian Traction, pois assim sempre foram chamados, nome precedido, sempre 

que possível, do artigo A – a Light, da Light. Já para designar a revista, usei o nome 

Light grifado e sem o artigo feminino – de Light, conforme é usado na própria revista. 

 

(4) Os arquivos de imagem da Revista Light apresentam-se sem qualquer tratamento, 

exatamente como foram recebidos do acervo da Light. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é a apresentação de uma pesquisa que resgatou a história da Revista Light, 

uma publicação do grupo Light nas décadas de 1920 e 1930 que reflete o Brasil, a empresa e a 

formação de novos processos comunicacionais, permeados pelos novos modos de viver da 

urbanização carioca. A sua sequência de passos seguiu um percurso de grandes achados e 

descobertas, mas também de algumas barreiras que se interpuseram e obrigaram a desvios no 

trajeto. 

Por volta de 2006, em busca de referências para ilustrar uma disciplina do curso de 

Publicidade do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, onde leciono, encontrei anúncios 

antigos da Light que despertaram interesse tanto pelo conteúdo e qualidade técnica, como 

também por sua significação dentro de um contexto histórico de grandes transformações da 

vida brasileira na década de 1930. Não havia outras informações. Posteriormente, identifiquei 

no site do Centro Cultural Light que fizeram parte de uma exposição realizada na instituição 

por ocasião das comemorações do centenário da Light no Rio de Janeiro, em 2005, e que haviam 

sido publicados originalmente em uma revista intitulada Light. 

Durante muito tempo guardei o material coletado sem, no entanto, ter a real dimensão 

da sua potencialidade. Voltei a ele algumas vezes pensando em utilizá-lo em um trabalho que 

me possibilitasse refletir sobre as práticas da propaganda, a discussão de seus significados e o 

advento da modernidade, em uma perspectiva que não se limitasse a minha área de atuação e 

que permitisse conjugar a experiência profissional com o aprofundamento teórico de outras 

áreas do saber. Um caminho que se utilizasse do entendimento do papel da publicidade como 

estímulo e espelho da construção da sociedade do século XX, sem me ater às questões técnicas 

do fazer publicitário. 

A perspectiva apresentada por Tania de Luca em “História dos, nos e por meio dos 

periódicos” (2009), que traz o olhar das mudanças das práticas historiográficas nas últimas 

décadas do século passado, com novas abordagens e interdisciplinaridade, conhecida como 

“Nova História”, corroborou para que o que era ainda percepção se construísse como 

perspectiva real. Ela cita Michel de Certeau, quando ele diz que o historiador agora “trabalha 

nas margens” (DE LUCA, 2009, p. 113) e, com isso, abre espaço para trazer à tona uma enorme 

variedade de publicações que existiam nas cidades do início do século XX, tornando-as capazes 

de se transformarem em fontes históricas. 
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Um outro texto, intitulado “A cidade como espetáculo. Publicidade e vida urbana na 

São Paulo dos anos 20”, de Marcia Padilha (2001), também contribuiu para a compreensão do 

universo de possibilidades.  

A proposta que principiava a se desenhar era discutir a relação da comunicação 

publicitária da Light, na década de 1930, com os signos da construção do imaginário “moderno” 

e os novos modos de vida e consumo próprios da sociedade brasileira em processo de 

industrialização e urbanização,  

Iniciava-se, então, a segunda etapa na ampliação do conhecimento, onde os anúncios da 

empresa Light e a Revista Light tornavam-se, além de objeto, também fonte de estudo, com 

uma pesquisa de campo para conhecer o material que fora coletado aleatoriamente na internet. 

Num primeiro momento, o acesso ao acervo da Light não foi fácil: em início de 2017, uma 

visita ao Centro Cultural Light indicou a necessidade de agendamento por e-mail; o e-mail, de 

9 de março de 2017, não obteve resposta. Finalmente o contato se fez em 17 de março, depois 

de uma mensagem enviada pela página do Facebook do Centro Cultural. A partir de então, os 

contatos caminharam de forma regular. No dia 20 de março, recebi 13 arquivos de imagem, 

entre capas e anúncios, que haviam feito parte da exposição. 

Finalmente, no dia 30 de março foi realizada a primeira visita ao acervo da Light e, 

quando teve início o trabalho de consulta, duas surpresas se apresentaram: a Revista Light não 

era uma revista de circulação aberta, mas um house organ, e a coleção não era encontrável no 

acervo, somente dois exemplares que fizeram parte da exposição. Este segundo ponto foi 

resolvido e, em abril, a coleção completa encontrada em suporte físico, o que ensejou o primeiro 

contato real com a Revista Light, em junho de 2017. Porém o fato de Light ser um house organ, 

publicação editada como ferramenta de gestão empresarial dirigida a funcionários e outros 

stakeholders1 não reconhecida como veículo de imprensa, envolvia questões que poderiam 

interferir no valor da pesquisa e o trabalho dela resultante.  

Este ponto foi relevado no entendimento que, de acordo com Schwarcz (2014), é 

possível considerar-se a multiplicidade de bases documentais para geração de conhecimento. 

No ano de 2017, as visitas ao acervo permitiram um primeiro conhecimento da coleção, 

um trabalho delicado devido ao estado de conservação dos exemplares e a sua desorganização 

 
1 Segundo o Dicionário Financeiro, Stakeholder é um termo da língua inglesa que tem como significado "grupo 

de interesse". Fazem parte deste grupo pessoas que possuem algum tipo de interesse nos processos e resultados da 

empresa. (https://www.dicionariofinanceiro.com/o-que-sao-stakeholders) 
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cronológica. Em 2018 a pesquisa foi temporariamente suspensa, mas retomada em janeiro de 

2019. Na segunda fase da pesquisa, o mergulho nas 148 edições da revista (janeiro de 1928 a 

abril de 1940), que haviam sido digitalizadas a partir do meu interesse e estavam armazenadas 

em DVDs, mostrou um material riquíssimo, que ia muito além de alguns anúncios de energia 

elétrica que foram o ponto de partida: o conteúdo editorial que apresentava a empresa, que foi 

a maior do país em mais da metade do século 20, seu modus operandi e suas relações com os 

funcionários; capas capazes de registrar os momentos da empresa e da cidade; muitas 

fotografias; charges e ilustrações de nomes famosos da época; representações do trabalho e da 

formação de profissionais nas áreas técnica e burocrática; esportes; presença feminina; anúncios 

de outras empresas da holding; publicidade de anunciantes externos. A revista nos mostrava 

também, de maneiras diversas, a relação da empresa com a cidade e a elite do poder.  

Identifiquei, ainda, um Departamento de Publicidade altamente sofisticado que, além de 

editar Revista Light, criava e produzia os anúncios, cuidava do atendimento aos usuários, 

comercializava os espaços da revista para anunciantes externos e atuava fortemente na 

construção de laços com a imprensa. 

Na coleta de materiais, selecionei todas as 148 capas e sumários e/ou editoriais (do nº 0 

ao nº 147), os anúncios de energia elétrica da Light, a publicidade da GE veiculada em 

praticamente todas as edições de Light, além de algumas matérias e notas que num primeiro 

momento me pareceram relevantes, na sua maioria relacionadas ao Departamento de 

Publicidade e assuntos de comunicação.  

A leitura mais atenta deste conteúdo mudou o rumo do trabalho quando entendi que os 

anúncios de energia elétrica da Light seriam somente uma ponta de um projeto mais amplo. A 

proposta passou a ser explorar o conteúdo de Light em forma de catálogo digital organizado da 

partir de referências temáticas como relações de trabalho, tecnologia, associativismo, esportes, 

trabalho feminino, relações de poder, formação de classe média urbana, 

globalismo/nacionalismo, urbanização, modernidade, relações entre empresas e a mídia, saúde, 

associativismo e saúde, entre outros contemplados na própria formatação do meio. Um modelo 

matricial aberto que não se esgotaria nestes temas, mas aberto para novas questões que se 

apresentassem. 
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Mas para isso era necessário voltar ao acervo, o que não foi mais possível. Já estávamos 

em 2020, a pesquisa na Light estava interrompida devido à pandemia e não havia possibilidade 

de acesso remoto.  

Em um passo atrás, procurei dar vida ao material que tinha em mãos, não com um recorte 

de profundidade, mas de forma extensiva para trazer à tona o que ficou tanto tempo escondido. 

Uma coleção praticamente inédita, desconhecida tanto dos autores que pesquisam a 

comunicação organizacional como dos que tratam do processo de industrialização e 

urbanização do Rio de Janeiro e do Brasil nas décadas de 1920 e 1930. 

Por fim, para compreender melhor a Revista Light e sua importância, se fez necessário 

conhecer essa enorme empresa, chamada durante muitos anos de “o polvo canadense” numa 

alusão pejorativa à sua presença nos principais setores da infraestrutura do Rio de Janeiro e do 

país. Dois livros formaram a base desse conhecimento: “Light. Um século de muita emergia 

1905-2005”, edição comemorativa dos 100 anos da empresa no Rio de Janeiro publicada pela 

Memória da Eletricidade2, com organização de Ligia Cabral, que me foi cedida pelo Centro 

Cultural Light; e “Light. A história da empresa que modernizou o Brasil”, de Duncan McDowall 

(2008).  

O mapeamento do contexto do grupo canadense Light no Rio de Janeiro desde quando 

chegou à cidade, em 1905, até a década de 1930, é apresentado no Capítulo I em dois momentos: 

a fase inicial, da chegada ao fim da Primeira Guerra Mundial, e as décadas de 1920 e 1930, 

 
2 Instituição dedicada à preservação de acervos e à gestão da informação do setor elétrico, localizada no Rio der 

Janeiro. 
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quando estava totalmente consolidado. Busquei elementos da história da empresa que se 

entrelaçavam com a história da cidade e do país. O limite final do tempo relaciona-se 

diretamente com o término da publicação no início de 1940. 

Os capítulos II e III ficaram reservados à apresentação do material da pesquisa 

propriamente dito, um conteúdo praticamente inédito, desconhecido inclusive por muitos 

autores que estudam o campo da comunicação organizacional, tanto pelo ponto de vista 

acadêmico como de práticas de mercado. É nesta etapa que o material coletado no acervo do 

Centro Cultural Light é apresentado, sempre correlacionado com as questões da época, da 

empresa e da comunicação em geral. 
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1 A LIGHT, FORMAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO 

 

1.1. Os primeiros anos e a consolidação da empresa 

 

A empresa canadense de eletricidade The Rio de Janeiro Tramway Light and Power 

Company chegou ao Rio de Janeiro, em 1905. Era a segunda empresa do grupo no Brasil. A 

primeira foi a São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited, autorizada a funcionar 

em 1899, a partir da compra da concessão original para a exploração dos serviços de transportes 

eletrificados em São Paulo. Na data de sua criação, a São Paulo Light declarava o capital de 

seis milhões de dólares e tinha por objetivo realizar um amplo escopo de atividades que incluía 

a produção, a utilização e a venda de energia elétrica gerada por qualquer tipo de força (vapor, 

gás, pneumática, mecânica ou hidráulica), o estabelecimento de sistemas de transporte por ferro 

carris e a exploração de serviços de telégrafo e telefones. Em 1900, São Paulo tinha 239 mil 

habitantes3. 

A São Paulo e a Rio de Janeiro Tramway, Light and Power eram empreitadas de um 

grupo investidor canadense com experiência no setor elétrico e de ferrovias. Dois dos principais 

participantes do grupo investidor eram William Mackenzie, canadense, e Frederick Stark 

Pearson, americano, que elencavam capitais tecnológicos, financeiros, promocionais e políticos 

que já os haviam levado a várias cidades canadenses. Estenderam, então, seu raio de ação para 

outros países, sendo o primeiro deles o Brasil. Esse grande empreendimento internacional 

chegou posteriormente ao México, Caribe, Grã-Bretanha e até à China. Nesse período inicial, 

também fazia parte do grupo, como investidor, o engenheiro e empresário americano Percival 

Farquhar, posteriormente responsável pela realização da Ferrovia Madeira-Mamoré. 

Os executivos de destaque no grupo eram Pearson, experiente engenheiro do setor 

elétrico, e o advogado Alexander Mackenzie (sem relações de parentesco com William 

Mackenzie) que, apesar de constar do grupo gestor, na ocasião não tinha participação acionária 

na empresa, mas atuava como representante de um tradicional escritório canadense. Foi 

Alexander Mackenzie quem empreendeu as negociações para a instalação da companhia no 

Brasil e depois tornou-se seu principal executivo residente aqui, inicialmente com o cargo de 

superintendente. 

 
3 IBGE, Censo 2010. 
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Na realidade, a história da Light praticamente acompanha a história da industrialização 

do país desde a Primeira República. É também a história da maior empresa de serviços públicos 

privados que já atuou na América Latina (ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 8), “chegando a possuir 

66% do mercado nacional, sendo a principal fornecedora de energia do Rio de Janeiro e São 

Paulo.” (ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 9). Ela chegou ao país num cenário de crescente processo 

de urbanização e necessidade de investimentos em infraestrutura.  

Após o início da operação da empresa em São Paulo, em 1902, iniciou-se o processo 

para a entrada da empresa no Rio de Janeiro com elaboração de propostas e de articulações 

políticas que consumiram mais de três anos, até a autorização para seu funcionamento na 

cidade. 

A capital da República era um mercado tentador e desafiador para os projetos de Stark 

Pearson e Alexander Mackenzie. Era a cidade mais populosa do país - 811.443 habitantes em 

1900, segundo o IBGE4 -, e passava por um processo de modernização encabeçado pelo 

presidente Rodrigues Alves, o prefeito Pereira Passos e seus principais colaboradores como o 

ministro Lauro Müller, os engenheiros Paulo de Frontin e Francisco Bicalho. 

A Rio Light inicia sua existência como figura jurídica em Toronto (CORRÊA, 215, p. 

1): 

A Rio de Janeiro Light and Power Company Limited, sediada em Toronto, foi 

criada em 9 de junho de 1904 para explorar os serviços de energia elétrica na 

capital da República. Teve sua denominação alterada para Rio de Janeiro 

Tramway, Light and Power Company Limited em 18 de julho, confirmando-
se, dessa forma, o amplo escopo de objetivos da empresa, que incluía, além 

da iluminação pública e particular e do fornecimento de eletricidade, a 

construção e a exploração de linhas de carris urbanos, ferrovias e serviços de 

telefones.  

Sua chegada ao Rio de Janeiro foi precedida de complexas negociações com o governo 

e disputas sobre a concessão de produção e distribuição de energia elétrica para a cidade, 

conhecida “concessão Reid”, nome do seu titular original, o engenheiro inglês William Reid. 

A concessão, que outorgava o privilégio de gerar e distribuir energia elétrica não foi explorada 

apesar de Reid haver encontrado “uma localização apropriada para a construção de uma 

hidroelétrica no Ribeirão das Lages, a 60 km da cidade, mas não foi além dos estudos iniciais 

(ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 35). ” 

 
4 Sinopse do Censo Demográfico de 2010 
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Havia na capital forte presença do poder central e correntes políticas mais definidas do 

que em São Paulo, além de animosidades e antagonismos que canalizavam o sentimento 

nacionalista, o que foi explorado pelos concorrentes brasileiros. A instalação da Rio Light e sua 

posterior expansão freavam as aspirações dos proprietários da Companhia Docas de Santos, 

Eduardo Guinle e Cândido Gaffrée, de atuar nas atividades de serviços públicos de energia 

elétrica (WEID, 1989, p. 5). No entanto, apesar das discussões nacionalistas, a busca pelo 

progresso suplantaria a ideia de autonomia econômica. Em retribuição aos possíveis benefícios 

que seriam trazidos pela Light, “os políticos brasileiros impuseram poucas restrições aos 

empresários estrangeiros que trouxeram capital e tecnologia da Europa e da América do Norte 

para o cenário urbano da época” (McDOWALL, 2008, p. 18).  

Vale destacar também a intervenção de Alexander Mackenzie e Percival Farqhuar 

(americano conhecido por seus investimentos em grandes projetos de infraestrutura, como a já 

citada Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no norte do Brasil, então acionista do grupo Light) 

para que o Departamento de Estado norte-americano e diplomatas desse país conduzissem 

gestões junto ao ministro de Relações Exteriores, José Maria da Silva Paranhos, o barão do Rio 

Branco, em favor da Light.  

Porém, para além das adversidades político-burocráticas do cenário do Distrito Federal, 

outra sorte de problemas se apresentava para a instalação do grupo: havia interesses 

estabelecidos em quase todas as áreas que lhes convinham, além da energia elétrica. A 

iluminação da cidade era concessão da companhia belga Société Anonyme du Gaz, tanto por 

meio do gás quanto da eletricidade; os transportes coletivos sobre trilhos dependiam de 

concessões pertencentes a diversas empresas que tinham privilégios de área dividindo a cidade: 

a Companhia Jardim Botânico dominava a Zona Sul e a orla marítima; a Companhia de São 

Cristóvão servia a Cidade Nova e a Zona Portuária; a Companhia de Carris Urbanos controlava 

o Centro; a Companhia Vila Isabel, pertencente ao grupo alemão Siemens & Halske Aktien 

Gesellschaft, tinha o controle da área que se estendia para a Tijuca e Zona Norte; outras 

pequenas empresas atuavam com circuitos reduzidos ou distantes. O grupo alemão tinha 

também o controle das comunicações telefônicas através da empresa Brasilianische 

Elektricitäts Gesellschaft (WEID, 1989, p.4). 

A Rio de Janeiro Tramway Light and Power, ou simplesmente a Rio Light, foi 

autorizada a funcionar no Brasil com a expedição do Decreto nº 5.539, de 30 de maio de 1905. 

A estratégia de Alexander Mackenzie foi comprar a concessão Reid e depois a transferir à Rio 
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Light. A concessão dava à companhia o direito exclusivo de fornecer energia à cidade por 12 

anos e o direito não exclusivo por mais 30 anos. A batalha jurídica, no entanto, ainda durou por 

mais dois anos (NASTRI, 2013) e o grupo canadense se utilizou da ajuda de um dos maiores 

advogados da época, Rui Barbosa, “como consultor e defensor na intrincada teia de decretos e 

processos” (WEID, 1989, p. 6).   

Era um período de grandes mudanças no país, porém mais especificamente na capital e, 

paralelamente à chegada da Light, foi aprovada no Congresso a Lei nº 118, destinada a fornecer 

o serviço de iluminação pública elétrica a bairros do Rio de Janeiro. O processo de mudança da 

iluminação pública a gás pela elétrica teve início em 1905, na recém-construída Avenida 

Central, mas só foi realmente efetivado muitos anos depois, em 1920 (CABRAL, 2005, p. 16). 

As alterações que estavam sendo realizadas no período pelo prefeito do Distrito Federal, Pereira 

Passos, (1903-1906) tornavam a cidade ainda mais propícia aos projetos do grupo canadense. 

De acordo com McDowall (2008, p. 169), a estratégia da empresa era obter o controle 

dos diversos serviços de iluminação e bondes que operavam na cidade e a partir daí requerer a 

unificação das concessões, algumas operadas por brasileiros e outras por companhias 

estrangeiras. A primeira foi a Societé Anonyme du Gaz du Rio de Janeiro. A seguir vieram a 

aquisição da Vila Isabel Tramway e uma pequena companhia telefônica, ambas nas mãos da 

alemã Brazilianishe Gesellshaft of Berlin.  

No entanto, à medida que os canadenses ganhavam controle sobre os serviços públicos 

no Rio, foi surgindo um sentimento de apreensão por parte dos políticos e da elite sobre a 

conveniência de colocar o serviço de transportes e iluminação da cidade sob o total controle de 

uma só corporação estrangeira. Havia forte reação de outros grupos empresariais 

(ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 39):  

[...] “prováveis competidores pelo mercado de energia do Rio de Janeiro, 

destacando-se entre eles o grupo Gaffrée-Guinle, que possuía a franquia no 
mercado dos equipamentos da General Eletric, poderosas influências 

financeiras e políticas e contava com um veículo de imprensa, o Jornal do 

Commercio, com constantes editais contra o monopólio da Light”.  

A relação da Light com os poderes públicos nunca foi estável. Em 1906, Pearson 

reclamou: “Acho que o povo do Rio é o pior com quem já me envolvi para estabelecer algum 

tipo de negócio” (McDOWALL, 2008, p. 187). No entanto, ainda segundo o autor, “foi a arte 

de construir alianças que Mackenzie dominou soberbamente durante esses meses mais tensos. 

(2008, p. 188)” que construiu a rede de sustentação do grupo no país. Um exemplo é o momento 
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da passagem do governo federal para Afonso Pena e a designação de Souza Aguiar para a 

prefeitura, quando Pearson pressionou Mackenzie para que “iniciasse uma campanha com o 

objetivo de assegurar a influência daqueles que seriam importantes na próxima administração” 

(McDOWALL, 2008, p. 187). 

1907 foi um ano de conquistas para a Light. Rui Barbosa passou a integrar seus quadros 

e, mais do que um advogado, era “estudioso jurídico, político federal, diplomata e franco 

patrocinador do liberalismo no Brasil [...] e exercia imensa influência entre seus compatriotas.” 

(McDOWALL, 2008 p.190). Ele, que em tempos anteriores fora um contestador do monopólio 

em serviços públicos, passou a emitir os pareceres legais que sustentavam que o monopólio em 

utilidades públicas eram um fenômeno natural (WEID, 1989, p.6) e deram suporte à expansão 

da Light.  

Outro destaque do ano foi o início das transmissões de energia elétrica da usina do 

Ribeirão das Lages para o Rio de Janeiro (ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 41), cuja construção 

no município fluminense de Piraí, fora iniciada em 1905. A energia gerada chegava à Estação 

Central, na Rua Frei Caneca, que realizaria o serviço de distribuição. Mackenzie, já então vice-

presidente da companhia, convidou o prefeito Souza Aguiar para acionar os disjuntores que 

deram início à transmissão. “Os convidados, que haviam chegado em bondes novos da 

companhia, visitaram as instalações e participaram de um coquetel oferecido por Mackenzie, 

que fez um brinde de honra ao presidente da República.” (CABRAL, 2005, p. 23). A capital 

federal passou a contar com os serviços da então maior hidrelétrica da América Latina e a 

segunda do mundo (CABRAL, 2005, p. 23). 

 

Foto de Augusto Malta. Cópia de McDOWALL, 2008, s/n 
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Ainda em 1907, foram realizados o assentamento dos trilhos e a eletrificação total das 

linhas de bondes da cidade. Foi criada também a oficina de Vila Isabel, na garagem da 

Companhia Ferro Carril de Vila Isabel, inicialmente para reparo dos bondes e posteriormente 

ampliada para produção dos veículos.  

 
Foto de Augusto Malta. Acervo Light. Cópia de CABRAl, 2005, p. 21 

 

A partir de então as companhias de Rio e São Paulo alcançaram um período de 

maturidade com aumento da demanda, num cenário de crescimento das exportações de produtos 

primários brasileiros. E rapidamente a Rio Light ultrapassa a São Paulo Light, conforme o 

demonstrativo dos rendimentos brutos das empresas, período 1909-1913. (WEID, 1989, p. 38). 

 

Em 1909, Mackenzie fala a um amigo: “A Rio Light é, obviamente, muito mais 

importante que a São Paulo Light [...] dado que seu campo de ação é bem maior”. 

(McDOWALL, 2008, p. 211). A companhia passa, então, a adotar uma política de privilegiar 

seus interesses a longo prazo cobrando tarifas razoáveis e oferecendo bons serviços, visando a 
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ampliar o número de usuários. Em 1910, reduziu a tarifa de iluminação pública e procurou atrair 

consumidores industriais oferecendo motores elétricos àqueles que estivessem dispostos a 

aderir à energia elétrica. 

As duas principais origens de receita da companhia vinham do consumo industrial, 

numa época em que as indústrias cariocas se modernizaram e expandiram, em grande parte 

devido ao suporte da energia elétrica, e dos bondes. Assim, num processo de redução das 

importações, as oficinas da Light no Rio, que desde 1906 já fabricavam bondes, expandiram 

sua produção também para o sistema paulista: em 1909, “a produção chegaria a um terço da 

demanda importada”. (CABRAL 2005, p. 21). Em 1910, fabricaram 67 carros elétricos de 

bancos, além de outros para limpeza urbana e frete. 

O sistema de bondes elétricos havia mudado a feição da cidade do Rio de Janeiro e o 

conceito de transportes: se em 1907, o serviço era feito por 68 bondes elétricos e 5.082 mulas, 

já em 1910, com 20% a mais de passageiros, eram 213 carros elétricos e somente 300 mulas 

(ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 42). Ainda de acordo com autora, havia um esforço para também 

estimular o consumo de energia elétrica da população carioca: “Alexandre Mackenzie 

acreditava que o público tinha que ser educado para entender os benefícios da energia elétrica 

[...] A iluminação de lugares públicos era um meio de propaganda da companhia” 

(ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 41). 

Com tantas demandas nesses setores, incialmente os executivos da Rio Light não 

dedicaram grande empenho ao serviço de comunicação telefônica, porém “à medida que 

desenvolvia o serviço do Distrito Federal”, foram obtendo uma série de novas concessões no 

setor (WEID, 1989, p. 32). Em 1910, a estação central da capital já recebia cerca de 103 mil 

chamadas por dia. 

Num grande movimento empresarial, as companhias do Rio e de São Paulo se fundem 

numa holding com sede em Toronto, em 1912 – a Brazilian Traction, Light and Power 

Company Limited - “com um capital de US$ 120 milhões (ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 50)”. 

O engenheiro Frederick Pearson, que já era presidente das duas empresas separadamente, foi 

investido como presidente da holding (CABRAL, 2005, p.24). No entanto, as duas operações 

continuaram distintas e o grupo conhecido nas duas cidades apenas como “a Light” 

(McDOWALL 2008, p. 16). 
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Também em 1912, a Light Rio muda-se da Av. Central, principal artéria da cidade onde 

havia se instalado desde que iniciou suas operações, para sua nova e definitiva sede, construída 

especialmente para abrigar a empresa.  O novo prédio situava-se na Avenida Marechal Floriano 

nº 168, que originalmente chamava-se Rua Larga de São Joaquim. Tradicional via do Rio de 

Janeiro, a Rua Larga havia sido urbanizada e mudado de feições por ocasião das alterações 

realizadas na cidade conhecidas como o “Bota-Abaixo” do prefeito Pereira Passos (1903-1908), 

nos primeiros anos do século. Em estilo renascença americana, o prédio foi projetado pelo 

escritório nova-iorquino de Frederick Pearson, o que talvez explique a escolha de um modelo 

dissociado dos padrões brasileiros e o torne o exemplar único no país. O edifício possuía mais 

de 12 mil metros quadrados e foi construído num prazo recorde de 18 meses. Suas funções eram 

abrigar a administração, o atendimento ao público e as principais linhas de bondes urbanos 

(atualmente, funciona ali o Centro Cultural Light).   

 

Foto de Mortimer, cedida pelo Centro Cultural Light 

ZYEGIELSZYPER (2000, p. 50) indica que a Primeira Guerra Mundial encontra a 

holding brasileira sólida, com seus grandes empreendimentos hidroelétricos concluídos e 

operando com capacidade ociosa. Durante o período do conflito, além da desvalorização da 

moeda, outros efeitos foram sentidos pelo grupo: o corte na importação de turbinas e outros 

equipamentos elétricos, em geral austríacos e alemães, o aumento do preço do carvão utilizado 

na iluminação pública e a dificuldade em importá-lo. (ZYEGIELSZYPER, 2000, p. 52/54). 

Mas, apesar dos obstáculos, as empresas da holding Brazilian Traction tiveram crescimento, 

tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo e foram capazes de suprir a demanda crescente 

por energia elétrica da indústria que despontava, principalmente nos setores alimentício e têxtil.  

Numa consequência indireta do conflito, o grupo canadense sofre uma grande perda e 

mudança em sua estrutura interna: em 1915, um submarino alemão bombardeou o navio 
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americano Lusitania, no qual Fred Pearson viajava para a Europa (CABRAL, 2005, p. 24). Com 

seu falecimento, Alexander Mackenzie, que foi personagem central na instalação e 

consolidação da Light no Brasil e, mais especificamente, no Rio de Janeiro, é alçado ao cargo 

de presidente. 

 

1.2. As décadas de 1920 e 1930 

 

Após a Primeira Guerra, a década de 1920 encontrou o grupo Brazilian Traction 

amadurecido no país. No entanto, tem que lidar com alterações no ambiente político-econômico 

(McDOWALL, 2008, p. 335): 

Na década de 1920, o brilho das concessões negociadas e unificadas por 

Alexander Mackenzie e Fred Pearson na primeira década do século perdeu seu 
viço. Embora o monopólio da companhia ainda estivesse praticamente intacto, 

as tarifas cobradas pelos serviços permaneciam congeladas nos valores 

vigentes na virada do século. 

No Rio de Janeiro, Carlos Sampaio, que assume a prefeitura em 1920, é bastante 

próximo da Light – especialmente de Mackenzie. Essa relação é abordada no livro A vitrine e 

o espelho, de Carlos Kessel (2001). Em vários trechos, o autor cita, inclusive, registros de 

reações a essa proximidade. Sampaio, positivista formado na Escola Politécnica da qual foi 

posteriormente professor, foi um dos fundadores do Club de Engenharia, ambiente de debates 

sobre a modernização do país (KESSEL, 2001, p. 40). Ele aproximara-se do grupo canadense 

já em 1905, quando Fred Stark Pearson tornou-se sócio por indicação de Paulo de Frontin e, 

durante esse intervalo de tempo, as trajetórias de Sampaio e da Light correram próximas no Rio 

de Janeiro, o que abriu espaço para discussões na cidade. 

O período é marcado pelo empenho em obter melhores tarifas: “Nossa campanha”, 

determinou Mackenzie, “há de ser feita ante a Câmara Municipal e pelos jornais e será 

prolongada” (McDOWALL 2008, p. 335). Em 1923, o executivo queixava-se: “A franca 

hostilidade que nos tem sido demonstrada desde a posse do atual governo [Bernardes] continua” 

(McDOWALL 2008, p. 337). 

O sistema político sob o qual a companhia se estabelecera e se expandira desintegrava-

se (McDOWALL, 2008, p. 339) e as hostilidades crescentes em relação à antiga ordem política 

não apenas criavam uma atmosfera de incerteza “que atemorizava os visitantes estrangeiros 
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como também desencadeou forças na sociedade brasileira que a empresa não estava acostumada 

a enfrentar”. Se fez necessário buscar “novas formas de defender e expandir seu espaço dentro 

da sociedade brasileira.” (McDOWALL, 2008, p. 342): 

Sob os preceitos inteiramente constitucionais da república velha, a companhia 

sempre contara com um certo grau de flexibilidade por parte dos políticos no 

que se referia às tarifas e às concessões. Sob a liderança de Bernardes, a 
empresa era cada vez mais confrontada por sanções e uma indisposição para 

a negociação. 

Em correspondência de 1926, Mackenzie, citado por McDowall (2008, p. 343) falou 

explicitamente sobre o sentimento de nacionalismo que crescia no Brasil: 

[...] nossos problemas com as autoridades [...] têm sua origem noutras causas, 

e a principal delas, sinto dizê-lo, é que sendo uma companhia estrangeira, 
somos considerados presas fáceis. Chego a pensar que um interesse 

estrangeiro que explora uma empresa de serviços está com os dias contados e 

se tornando um anacronismo. Há sempre um sentimento nacionalista bastante 
forte – em geral adormecido, mas fácil de ser despertado –, e o nosso finado 

presidente Arthur Bernardes fez tudo o que podia, durante seus dois primeiros 

anos no cargo, para incitar a opinião pública contra nós.  

Não é de estranhar, portanto, que tenha sido nesse ambiente que a Light criou, em 1927, 

o Departamento de Publicidade e, em seguida, lançou a Revista Light. 

A direção do grupo Light muda de rumo com a aposentadoria de Mackenzie em 1928, 

período de “calmaria” no país que antecedeu à crise econômica mundial de 1929 e à Revolução 

de 1930, no Brasil. Apesar de seu nome ser hoje pouco conhecido, Mackenzie teve importância 

no país e na formação da cidade do Rio de Janeiro nas três primeiras décadas do século XX. 

Logo que aqui chegou, rapidamente tornou-se fluente em português e familiarizou-se com os 

sistemas jurídicos e políticos brasileiros. Para Zyegielszyper (2000, p. 40), ele “era um mestre 

na arte cultivar os mais atuantes advogados e influentes políticos para dar assistência à 

companhia”. Depois de instalar-se no Rio de Janeiro, tornou-se o principal executivo da 

empresa residente no Brasil e, acima de tudo, entendeu o país e construiu os laços necessários 

para o desenvolvimento da companhia. De acordo com McDowall (2008, p. 188), Mackenzie 

tinha um jeito infalível de arregimentar aqueles que podiam ajudar na proteção dos interesses 

da companhia. Morava “nas encostas do Corcovado” e sua casa era ponto de encontro para 

personagens influentes da cena local, fossem eles estrangeiros ou brasileiros.  
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Além das relações com as figuras de destaque no cenário político, Mackenzie construiu 

laços estreitos com a imprensa, que entendia ser de grande importância para os resultados da 

companhia, como veremos no capítulo dedicado à comunicação. 

O escolhido para substituir Mackenzie foi Miller Lash, advogado e vice-presidente da 

companhia desde 1913, que nunca residiu no Brasil. É uma ruptura na antiga política do grupo 

de manter localmente seu principal executivo. Lash era “fruto do establishment empresarial de 

Toronto, não falava português e pouco sabia dos costumes brasileiros” (McDOWALL, 2008, 

p. 351). Segundo o autor (2008, p. 352): “A dissociação entre o local da tomada de decisões e 

o local das operações instituiu uma fraqueza básica na situação da companhia”. 

McDowall (2008, p.19) nos apresenta a década de 1930 como o fim dos “dias tranquilos 

de negociação entre canadenses e brasileiros das primeiras concessões” que foram “substituídos 

pelo fantasma da regulamentação [...] que logo passou a controlar cada aspecto da indústria 

hidroelétrica”. O autor considera que “As tentativas de Vargas para reformar as bases de 

operação das concessionárias de eletricidade no Brasil não constituíram ameaças transitórias, 

mas sim um processo de mudança permanente” (McDOWALL, 2008, p.379). Cita (2008, p. 

383) Asa Billings, um dos principais executivos da Light no Brasil, para referir-se ao medo 

então presente na companhia de “comprometermo-nos com perigos desconhecidos no futuro”. 

Dentre as importantes novas forças que atuavam no cenário brasileiro, McDowall (2008, p. 

389) refere-se ao nacionalismo econômico como a mais crítica para a Light, que “tateava em 

busca de apoio político” e procurava adotar “novas táticas flexíveis, mais adequadas às 

exigências do Brasil de Vargas”. 

O nacionalismo econômico do período em oposição ao capital estrangeiro difundia-se 

na política e no jornalismo brasileiros. “Nenhum alvo era mais atraente para o referido 

antagonismo do que a Light.” (McDOWALL, 2008, p. 397). Na página 399, ele reproduz o 

jornal A Nação: “Todo político desejoso de popularidade adota a prática do jornalista quando 

lhe falta assunto, ou seja, ele ataca as companhias fornecedoras de serviços públicos”.  

O grupo canadense entendeu logo que o poder se centralizava na presidência da 

República, onde todas as decisões eram tomadas. Mackenzie, que apesar de afastado da 

presidência da companhia no Brasil continuava a fazer parte de seu conselho, em 

correspondência a Lash, em 1932, disse: “Protestos aceitáveis devem ser feitos, embora não 

levem a nada. Um ditador pode fazer o que bem entender, e suas ordens, convertidas em decreto, 

ainda que injustas, adquirem força de lei” (McDOWALL, 2008, p. 401). Na mesma 
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correspondência (p.411), Mackenzie fala da importância da formação da opinião pública: “Eu 

sei que você e Couzens não são a favor dessa propaganda ou consideram-na perigosa. Minha 

resposta a isso é que vocês têm que formar a opinião pública”. 

Apesar da afirmação de Vargas a Herbert Couzens, em 1931, de que ele poderia 

informar a seus acionistas que “os contratos seriam respeitados e que não precisariam temer por 

nenhum capital investido aqui” (McDOWALL, 2008, p. 403), em 10 de julho de 1934, foi 

publicado o Código das Águas, que visava à administração específica dos recursos de energia 

hidráulica do Brasil. Dias depois foi promulgada a nova Constituição5, que proclamava:  

As minas e outras riquezas do subsolo, assim como as quedas d’água, 

constituem propriedade distinta do Estado. Sua exploração industrial depende 
de autorização, ou de concessão federal, na forma da lei. As concessões serão 

conferidas exclusivamente a brasileiros ou empresas formadas no Brasil. A lei 

estabelecerá a progressiva regulamentação das quedas d’água ou de outras 

fontes de energia hidrelétrica. 

Getúlio Vargas tinha um comportamento dúbio em relação à Light: dirigia a ela ataques 

mordazes “qualificando-o como uma empresa de serviços públicos predatória” para dias depois 

“assegurar aos empresários estrangeiros que não tinham nada a temer” (McDOWALL, 2008, 

p. 412).  

O autor (2008, p. 421) afirma que, além de aprender a lidar com o novo jogo político, a 

Light compreendeu que seria importante “abrasileirar” seus quadros de alta gerência com maior 

número de brasileiros. No entanto, isso não se reflete nas imagens e notas dos principais 

dirigentes do grupo na Revista Light durante a década – os nomes são quase todos estrangeiros. 

Em mais um passo no “abrasileiramento”, em 1937, a Light traduz seu nome para Companhia 

de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro. 

 

1.3 O Polvo Canadense 

 

Mesmo numa situação de privilegiada tranquilidade após sua consolidação, como as 

atividades da companhia afetavam o cotidiano da população do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

a insatisfação com os serviços era “foco e denominador comum”. Havia também reações 

populares, ainda que esporádicas no início, aos capitalistas estrangeiros no Brasil, que muitas 

 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm 
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vezes eram estimuladas por grupos brasileiros concorrentes – os Guinle em especial 

(McDOWALL, 2008, p. 223).  

Para Weid (1989, p. 48): 

O gigantismo foi resultado também da necessidade de absorver outras áreas 

de serviços para poder exercer o monopólio nas suas áreas de interesse. Dessa 
forma, o leque de atividades da companhia foi muito maior do que o previsto 

inicialmente – ela não só exercia o monopólio nas diversas áreas em que 

atuava, mas também tinha por isso mesmo, atividades múltiplas. Era uma 
holding, mas também um trust, o que levantou animosidades entre políticos e 

empresários nacionalistas e na sociedade em geral. 

Essa percepção da atuação da Light, que abarcava os principais setores da infraestrutura 

das mais importantes cidades do país, foi associada à ideia de um polvo que estende seus 

tentáculos para todos os lados, uma imagem com conotações negativas disseminada pela 

imprensa e pela população em geral. O grupo passou a ser conhecido como o “Polvo 

Canadense”. 

Carlos Kessel (2001, p. 76) cita uma referência ao termo em uma carta que consta do 

acervo do Museu Histórico6, do início dos anos 1920, onde a Light já é chamada de polvo: 

“polvo ignóbil, que vive esmagando, violando, abafando, com o peso enorme de seus recursos”. 

A edição de abril de 1928 da Revista Light reproduz um artigo de Jorge Santos, 

publicado em A Rua (13 de março) em defesa do “polvo”. A página é emoldurada pela ilustração 

de um polvo que segura os principais serviços urbanos. Em seu último parágrafo, ele diz: “Ora, 

o ‘polvo’ não é tão ruim como o querem pintar os inimigos do progresso e os maldizentes 

inveterados”. 

 
6 INSTITUTO Histórico e Geográfico Brasileiro, Arquivo, Coleção Carlos Sampaio, Lata 635, Pasta 18. O texto 

citado faz parte da carta de demissão de Elpídio Boamorte, que reclamava não ter tempo para a família devido ao 

excesso de trabalho. O pedido foi inicialmente recusado por Carlos Sampaio, mas posteriormente aceito; o 

substituto foi Joaquim Palhares. 
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Na Revista Light nº 100, de maio de 1932, há na página 35 uma matéria intitulada “O 

Polvo”, assinada por Jarbas Carvalho, jornalista de A Noite, na qual ele busca reverter o conceito 

negativo. Ele começa: “Os adversários da Light acharam, para desagradal-a, uma denominação 

icthyologica – O Polvo. Disse e repito que a denominação é feliz”. A seguir, discorre sobre as 

benesses que a empresa trouxe para o Rio de Janeiro para, então, finalizar: 

Foi em virtude da acção desse Polvo que o Rio deixou de ser aquella cidade 

cortada de ruas tortuosas e lamacentas, de aspecto colonial e serviços publicos 

que envergonhariam uma villa em decadencia – porque, sem taes vehiculos de 

progresso, nada ou muito pouco poderiam ter feito os seus nomes tutelares: 
Oswaldo Cruz, Pereira Passos, Rodrigues Alves. Polvo é, assim, uma 

trouvaille7 magnifica.  

O apelido atravessou o tempo, como podemos ver em três exemplos a seguir. Em 1989, 

Elisabeth von der Weid publicou artigo com o título “A expansão da Rio de Janeiro Tramway 

 
7 Um achado, uma ideia brilhante (Michaelis Dicionário Escolar Francês - https://michaelis.uol.com.br/escolar-

frances).  
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Light and Power ou as origens do ‘Polvo Canadense’”, onde analisa a trajetória empresarial do 

maior grupo privado do país por mais de seis décadas do século XX. 

Na edição de julho de 1997, a revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio 

Vargas, faz análise da lucratividade do setor energético em matéria intitulada “Quando a Light 

era o ‘polvo canadense’”. 

E, em 2007, Carlos Heitor Cony publica crônica na Folha de São Paulo sobre a Rua 

Larga (atual Av. Marechal Floriano Peixoto), na qual resgata as associações de domínio e poder 

relativas à empresa:  

No meu tempo - felizmente já tenho idade suficiente para falar de boca cheia 

“no meu tempo” - quando se dizia “rua Larga” ninguém pensava no velho 

Itamaraty. Pensava-se na sede da Light and Power, o Polvo Canadense que se 

instalara ao lado do Palácio Presidencial, para mostrar quem mandava mais. 

[...] A sede da Light continua até hoje, no sóbrio e sólido edifício que os 
canadenses ali deixaram, mas o polvo que sugava todas as energias da cidade 

literalmente se pulverizou, sua decantada malignidade foi revista pelo tempo, 

senhor da razão. Hoje é espaço cultural e museu. 
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2. A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA E A ‘REVISTA LIGHT’ 

 

2.1. Contexto da publicidade nos anos 1920/1930 

 

O século XX e o crescimento urbano constituem novas formas de convivência social e 

modos de viver. A cidade propicia novos espaços de trabalho e lazer para troca de experiências 

que já se desenhavam no fim do século XIX. Lojas, clubes e associações culturais e recreativas, 

fábricas e escritórios, teatros, assim como ruas e praças renovadas. É o século moderno, quando 

as mudanças tecnológicas vão se refletir nos modos de vida e consumo.  

Verena Alberti, em “O século do moderno: modos de vida e consumo na República” 

(2002) faz uma reflexão sobre esse conceito de modernidade para compreendê-lo a partir do 

conhecimento de como as pessoas viviam e consumiam; como a produção e o consumo, este 

ponta final da cadeia produtiva, vão afetar o cotidiano e a construção das subjetividades. Ao 

elencar uma série de dados da economia brasileira das primeiras décadas do século, desenha 

um panorama do ambiente de transformação. 

Os novos produtos tecnológicos, os transportes e a comunicação constituíam, 

principalmente, a percepção dos novos tempos.  

Os automóveis, ainda poucos em 1919 – cerca de 2.800 no Distrito Federal (ALBERTI, 

2002, p. 269) - eram a grande sensação, apesar de o principal meio de transporte urbano ser o 

bonde, que cumpria a função para todas as classes sociais. Em 1937, eram 93 mil eram unidades 

automotivas no país, somente de passageiros - entre passeio e ônibus -, todos importados, 

principalmente dos Estados Unidos (ALBERTI, 2002, p.277). 

Havia confiança no progresso: as aeronaves permitiam cobrir longas distâncias em 

curtos espaços de tempo. O tráfego aéreo comercial teve início em 1927 e, em 1935, já havia 

59 aeronaves operadas por sete empresas.  Em 1936, a Panair fazia a viagem Rio de Janeiro-

Estados Unidos em quatro dias, e a Air France, Rio-Paris em 2 dias (ALBERTI, 2002, p. 276) 

O telefone, ainda que surgido no século XIX, ganha impulso facilitando o contato entre 

pessoas, apesar das dificuldades de implantação de redes que persistiram durante o século XX. 

Os gramofones, um sem número de publicações, o cinema e, a seguir, o rádio, são meios de 

comunicação e lazer de uma nova sociabilidade urbana. 
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Nas residências das cidades, os eletrodomésticos ganham espaço, sendo o principal 

deles a geladeira, que reconfigura os hábitos de compra e consumo de produtos alimentícios.  

Na profusão de publicações e “articulada às novas linguagens visuais da modernidade, 

a escrita desce do pedestal e começa a invadir a vida cotidiana” (CRUZ, 1996, p. 82). É nesse 

cenário que a publicidade se articulou “às novas demandas da vida urbana do século XX e, no 

que diz respeito à imprensa periódica, transformou-se na sua principal fonte de recursos” (DE 

LUCA, 2005, p. 123). Cruz (1996, p. 84) refere-se à publicidade como “esse idioma da 

metrópole moderna” pois, a partir da sua linguagem que mistura códigos escritos e visuais, tem 

caráter de aprendizado para diversos setores da população. A revitalização do setor gráfico com 

importação de novas máquinas dá mais espaços para a linguagem visual, seja através de 

ilustrações ou de fotografias.  

A importância da propaganda como fonte para a compreensão da paisagem urbana e das 

representações e idealizações sociais é atestada por pesquisas historiográficas como a de Marcia 

Padilha, que, de acordo com De Luca (2005, p. 123): 

[...] por meio da publicidade presente nas páginas de Ariel e A Cigarra, discute 

o caráter multifacetado da cidade de São Paulo, os diferentes estilos e padrões 

de vida que comportava, a diversidade de expectativas, posturas e nuances dos 

vários grupos sociais diante da modernidade que se prenunciava. 

Para Padilha, na articulação com as novas linguagens e experiências sociais na 

construção do Brasil “moderno”, a atividade publicitária “surgia como uma possibilidade de 

comunicação própria das cidades modernas”. (PADILHA, 2001, p.23).  

 No Brasil, considera-se 1914 o ano em que a publicidade se inicia formalmente, quando 

da inauguração em São Paulo da primeira agência brasileira, a Eclética, que de corretora de 

anúncios passa a produtora de publicidade e estabelece um padrão operacional. Em 1918, a 

Eclética chega ao Rio de Janeiro. A partir de então, ainda que lentamente, o mercado de 

publicidade inicia um caminho rumo à profissionalização. Os grandes anunciantes do período 

são os laboratórios farmacêuticos, com seus tônicos, elixires e produtos de higiene e o varejo, 

em especial magazines como o Parc Royal, no Rio de Janeiro, e o Mappin, em São Paulo.  

A década de 1920 registra a chegada do mercado norte-americano de publicidade ao 

Brasil. Conforme apontado por Cadena (2001), Ramos e Marcondes (1995), Simões (2006) e 

tantos outros autores que registram a história do setor, o grande impulsionador é a chegada de 

empresas americanas de produtos de consumo.  
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Algumas companhias, como fez a General Motors em 1926, montam seus 

departamentos de propaganda. A Divisão de Propaganda da GM é considerada a primeira 

“escola” da publicidade no Brasil. A princípio com apenas cinco pessoas, a divisão 

profissionalizou-se com a chegada do primeiro gerente norte-americano em 1927. Simões 

(2006, p. 96) reproduz depoimentos de Francisco Orlandi, um dos pioneiros, à Revista 

Propaganda8: “a Divisão se tornou uma verdadeira escola prática de propaganda. Profundo 

conhecedor do métier, Mr. Grout ensinou ao pessoal os princípios da publicidade moderna”. Os 

profissionais formados na GM seguiram, posteriormente, caminhos de destaque profissional.  

A própria Eclética muda após a conquista da conta da Ford, em 1925, adaptando-se 

ainda mais aos modelos internacionais, apesar de entender como ajustá-los ao jeito brasileiro 

(AUCAR, 2016, p. 143). 

Para cumprir contratos de serviços com seus clientes, as agências americanas abrem 

escritórios no Brasil. A primeira foi a JW Thompson, que atendia a conta da GM nos Estados 

Unidos e tinha compromisso contratual de ter bases locais nos países para os quais a montadora 

exportava. Assim, com a chegada da JWT em fins de 1929, a Divisão de Propaganda perde sua 

função e termina.  

Com o fortalecimento econômico do mercado, na década de 1930 aportam no Brasil 

outras agências, como a N. W. Ayer-Son, referida como a primeira no mundo, fundada na 

Filadélfia, em 1869, a McCann-Erickson e a Lintas (house-agency9 da Lever), num rearranjo 

que provoca organização do negócio no Brasil. A Ayer tinha a conta da GE, entre outras. 

Para Aucar (2016, p. 22) “O consumo se torna uma via de expressão desta influência 

internacional em nossos estilos de vida.” Para a autora esta é “Uma reflexão que só é possível 

ser feita a partir da constituição do que chamamos de modernidade e da inserção em uma cultura 

que passamos a denominar de massiva. (2016, p. 20)” 

Os processos de industrialização e a ascensão de veículos de comunicação 

invadem os estilos de vida desta coletividade urbana em expansão, que ancora 
no fenômeno do consumo o destino de boa parte de suas interações materiais 

e subjetivas. Aproveitando-se do espaço ocupado pelo consumo na vida 

moderna, a narrativa publicitária cria mensagens que traduzem a cultura e 
trazem necessidades que vão muito além dos artefatos materiais e são, 

sobretudo, simbólicas (Rocha, 1985). Os anúncios que, até os anos 1920, 

funcionavam como espaços de veiculação de informações estáticas, ainda que 

 
8 Edições números 90, 136 e 237 
9 Rabaça, p. 247: “Agência da casa”. Agência de propaganda mantida pelo próprio anunciante, para criação e 

veiculação de seus anúncios. 
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elogiosas, e pouco mais que descritivas do produto, começam a perceber uma 

vocação para ir muito além. (AUCAR, 2016, p. 150)  

A indústria de eletrodomésticos dará ensejo para a publicidade construir as narrativas 

que valorizam o seu papel social no mundo dos bens. “O prestígio dos objetos ultrapassa suas 

práticas e a noção de felicidade através do consumo será explorada nas mensagens persuasivas 

que produziam novos simbolismos em torno das hierarquias sociais.” (AUCAR, 2016, p. 155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anúncio publicado em Light n. 12, 1929                   Anúncio publicado em Light, n. 10, 1928  

 

Roland Marchand inicia seu livro Advertising the American Dream: Making way for 

modernity, 1920-1940 (1984) com citação que se refere a uma exposição realizada em 1926, na 

Filadélfia, intitulada The American Scene: An Exhibition of Art in Advertising.10 

Em 1926, a venerável agência de publicidade da Filadélfia, NW Ayer and Son, 

fez a seguinte profecia ousada: “Os historiadores do futuro não terão que 
depender das escassas coleções de museus, não terão que se debruçar sobre 

documentos obscuros e gravuras antigas para reconstruir um imagem fiel de 

1926. Dia a dia, uma imagem de nosso tempo é registrada completa e 
vividamente na publicidade nos jornais e revistas americanos. Se todas as 

outras fontes de informação sobre a vida de hoje falhassem, a propaganda 

 
10 O texto original encontra-se nos arquivos da N. W. Ayer and Son em New York. 
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reproduziria para os tempos futuros, como faz para os nossos, a ação, cor, 

variedade, dignidade e aspirações da cena americana.11 

 

2.2. O Departamento de Publicidade da Light 

 

O processo comunicacional sempre foi considerado relevante para a Light, que entendia 

a importância da mídia na construção de sua imagem pública, seja em relação aos formadores 

de opinião, seja junto à população como um todo. De acordo com Nastri (2013), um então 

dirigente da empresa em São Paulo escreveu: 

“Eu tenho uma carta do Sr. Mackenzie sugerindo a subscrição de cinco mil 

contos de réis em ações de uma nova empresa jornalística a ser iniciada em 

São Paulo. [...] Você pode dizer ao Carlos de Campos [...] que quando 
estivermos seguros de que o negócio dará certo subscreveremos 5 contos, de 

forma a ser combinada mutuamente, fazendo posteriormente a instalação 

elétrica a preços os mais baixos possíveis e dando descontos especiais até que 

o empreendimento seja rentável”. [...] Menos de um mês após, circulava o 
primeiro número do jornal A Gazeta com longos editoriais defendendo a 

Light,  

Através de Mackenzie, os interesses do grupo se aproximam de um dos nomes de 

destaque da mídia brasileira do século 20, Assis Chateaubriand. Controvertido, Chatô, como 

era chamado, criou o maior grupo brasileiro de comunicação até os anos 1960, os Diários 

Associados. Ainda segundo Nastri (2013): 

Por volta de 1915, quando ainda era um obscuro advogado e jornalista em 

Recife, Chateaubriand entrevista Alexander Mackenzie e Percival Farquhar 

durante escalas de navios que se dirigiam ao Rio de Janeiro vindo dos Estados 
Unidos e do Canadá. [...] Em 1918, já residindo no Rio, foi contratado por 

Mackenzie para a defesa de uma causa envolvendo a Light. Vitorioso no 

tribunal, Chatô foi contratado como advogado fixo da Brazilian Traction, a 

holding que controlava a Light no Rio e em São Paulo. 

Quando Chateubriand assumiu a direção do Jornal do Brasil, de Ernesto Pereira 

Carneiro, em 1918, ele convidou João Teixeira Soares, assessor de Mackenzie, para conselheiro 

da empresa. Nastri (2013) também se refere ao envolvimento do executivo da Light nas 

negociações de Chatô para a compra de um jornal na capital federal, na década de 1920: 

 

 
11 Tradução livre para o português. 
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[...] Quando Chateaubriand pretendeu comprar o tradicional Jornal do 

Commercio do Rio, o então ministro das Relações Exteriores, Félix Pacheco, 
escreveu ao presidente: “Doutor Bernardes, Raoul Dunlop (dirigente da Light) 

é o pseudônimo de Assis Chateaubriand. E Chateaubriand, o senhor sabe, é o 

pseudônimo de Percival Farquhar e de Alexander Mackenzie. Estes serão os 

verdadeiros donos do jornal que Chateaubriand vai comprar pela mão de 
Dunlop. Imagino que o senhor, um patriota, não permitirá que um dos jornais 

mais antigos do continente caia nas mãos da Itabira Iron (empresa de 

Farquhar) e da Light.”  

E continua:  

[...] Diante da impossibilidade (da compra do Jornal do Commercio), Chatô 

conseguiu outro veículo, O Jornal, comprado por 6 mil contos de réis, dos 

quais Mackenzie teria contribuído com 1.500. [...] Chatô nunca escondeu sua 
ligação forte com a Light. [...] Durante muitos anos costumava passar logo 

cedo no escritório de Mackenzie antes de se dirigir a O Jornal. 

Em 1927, já completamente estruturada no Rio de Janeiro, a Light criou, então, seu 

Departamento de Publicidade no modelo das grandes empresas norte-americanas que se 

instalavam no Brasil, com o objetivo de coordenar todo o esforço de comunicação do grupo e 

seus produtos e serviços na relação com seus diversos públicos. Num paralelo com os dias 

atuais, podemos dizer que realizavam as atividades que hoje encontramos nos departamentos 

de marketing, comunicação corporativa e agência de publicidade. Não há registros precisos, 

mas indícios de que o Departamento de Publicidade da Light Rio foi o terceiro no país que 

cobria a área de comunicação de uma empresa de forma ampla.  

Em referências diversas, técnicas e acadêmicas, cita-se, como o pioneiro o departamento 

de comunicação da General Motors. A Divisão de Propaganda da GM foi criada em 1926 para 

dar suporte ao grande volume de vendas da automobilística, fornecendo materiais de divulgação 

para os quase 300 revendedores no Brasil. Segundo Cadena (2001, p. 59), a Divisão de 

Propaganda da GM “instala-se sem muito alarde”, porém com o crescimento das vendas no país 

rapidamente contrata mais funcionários, entre eles, o imortal da Academia Brasileira de Letras 

Orígenes Lessa, que atuava como redator. Como já citado anteriormente, a Divisão de 

Propaganda da General Motors terminou entre 1929 e 1930, com a chegada da agência de 

propaganda JW Thompson, que já atendia a conta nos Estados Unidos e vem com a missão de 

dar continuidade ao trabalho global (CADENA, 2001, p. 60). A Divisão editou um boletim de 

notícias (CADENA, 2001, p. 60) para a companhia.  

A Light São Paulo já tinha um Departamento de Relações Públicas desde 1914 que 

atuava no âmbito local. De acordo com Farias, Furlanetto e Nassar (2016, p. 153): 
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Mais precisamente, o marco fundador pode ser definido como o dia 30 de 

janeiro de 1914, quando foi  criado o Departamento de  Relações  Públicas  da  
empresa  canadense  The  São  Paulo  Tramway,  Light  and  Power  Company  

Limited,  atual  AES  Eletropaulo,  tendo  como  seu  primeiro diretor o 

engenheiro  Eduardo  Pinheiro  Lobo,  sob  o  comando  do  canadense  

Alexander  Mackenzie, um personagem a ser mais bem estudado pelas 

relações públicas brasileiras, em suas verificações de origem [...] 

Moura (2008, p. 90) complementa a informação: 

Com regulamentos em inglês, seguindo padrões canadenses e norte-

americanos, tem atribuições ligadas ao gerenciamento das relações entre a 
organização e as áreas governamentais, em nível estadual e municipal e ao 

relacionamento com um de seus segmentos de público, os estudantes, por 

meio da concessão de passes escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte do Observatório da Comunicação para reprodução do informe interno sobre a criação do 

Departamento de Relações Públicas da Light São Paulo 

 

É importante registrar que a titulação dos setores de comunicação e relacionamento das 

empresas com seus diversos públicos era, e muitas vezes ainda é, confusa e equivocada por se 

originarem de palavras e termos da língua inglesa usados para nomear atividades diversas, 

porém correlacionadas: advertising, publicty e public relations. 

O verbete Propaganda, no Dicionário de Comunicação (RABAÇA e BARBOSA, 1978, 

p. 378), esclarece sobre o uso dos termos: 
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[…] No Brasil e alguns outros países de língua Latina, as palavras propaganda 

e publicidade são geralmente usadas com o mesmo sentido, e esta tendência 
parece ser definitiva, independentemente das tentativas de definição que 

possamos elaborar em dicionários e livros acadêmicos. […] 

Quando procuramos por Publicidade, somos remetidos de volta a Propaganda.  

Mesmo em inglês, há confusão nas definições. Em tradução livre, segundo o site The 

Investidors Book12: 

Os termos advertising e publicity são usados alternadamente por muitos de 

nós. […] No entanto, tanto advertising quanto publicity são utilizadas como 
ferramenta promocional pelas empresas. […] Advertising é uma promoção 

patrocinada realizada com o objetivo de venda do produto, enquanto publicity 

é uma atividade gratuita com o objetivo de divulgar informações ou notícias. 
Enquanto advertising é uma estratégia pertencente ao mix de promoção, a 

publicity pode ser vista como parte de public relations. 

Portanto, quando o Departamento de Publicidade da Light Rio, que não foi o primeiro 

da área de comunicação do grupo, foi chamado de Departamento de Publicidade, o que talvez 

não fosse o termo mais adequado pois em inglês ele era tratado como Publicity Department, 

como podemos ver nos relatórios anuais da empresa dos anos de 1932 (p. 112) e 1933 (p. 96), 

o que tem mais a ver com atividades que hoje poderíamos chamar de comunicação 

organizacional, assessoria de imprensa ou mesmo relações públicas. 

 

                        

 

 
12 No original: The terms advertising and publicity are used interchangeably by many of us. […] However, both 

advertising and publicity are used as a promotional tool by companies.  […] Advertising is a sponsored promotion 

done for the purpose of selling the product, whereas publicity is a free activity aiming at spreading information or 

news. When advertising is a strategy belonging to the promotion mix, publicity can be seen as a part of public 

relations. 
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O Departamento de Publicidade era localizado fora do prédio principal da companhia, 

sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 168, em sede inaugurada 1912 e “construída 

especialmente para abrigar a empresa que se tornou durante mais de 50 anos a mais importante 

organização de serviços do Brasil e América do Sul”13.  Ficava na então rua República do Peru, 

nº 93, nome que a tradicional rua da Assembleia, no Centro do Rio de Janeiro, teve entre 1921 

e 193714, o que pode denotar certa autonomia de atuação. 

Para chefiá-lo, foi contratado o jornalista norte-americano Frederick Charles Scoville, 

ou F.C. Scoville, como era chamado.  

Mr. Scoville era jornalista com formação na Universidade de Wisconsin e trabalhou por 

muitos anos para a agência de notícias Associated Press em diversas cidades americanas e 

países do continente. Em 1925, foi convidado a dirigir o setor de Relações Públicas da Mexican 

Light and Power, onde ficou até 1927, quando veio para Rio de Janeiro estruturar o 

Departamento de Publicidade da Light, que tinha como objetivo gerir o processo 

comunicacional e de relacionamento da companhia no Rio de Janeiro, tanto no que tange ao 

público externo (governos das esferas federal, estadual e municipal, mídia, usuários, população 

em geral) como interno (funcionários e parceiros), nos padrões das grandes empresas, 

principalmente as norte-americanas. Scoville permaneceu no Brasil durante muitos anos e 

construiu fortes laços com a imprensa, com espaço franqueado na Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI) e relações com Herbert Moses, presidente da instituição por 33 anos a partir de 

1931. Em pesquisa à hemeroteca da Biblioteca Nacional, encontramos seu nome no primeiro 

número da revista O Cruzeiro, em 10 de novembro de 1928; em mais de 50 citações somente 

no jornal Correio da Manhã, na década de 1930, participando e/ou organizando encontros e 

 
13 Revista Light, nº 1, 1928 
14 Segundo o blog Rio Curioso, o Decreto de 1921, do prefeito Carlos Sampaio, que alterou o seu nome da rua da 

Assembleia para rua República do Peru, no Centro do Rio de Janeiro, foi revogado em 1937, para que voltasse a 

ser da Assembleia, nome consagrado pelo povo.  
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festividades com a mídia e autoridades de diversos setores da vida pública. A última referência 

encontrada é de 1941, no jornal Diário de Notícias, que em sua edição de 24 de julho, traz nota 

parabenizando-o pelo aniversário.  

Assim como no campo da imprensa, o Departamento de Publicidade, liderado por 

Scoville, tem forte penetração no então nascente mercado publicitário brasileiro. Ana Maria 

Mauad (2001, p. 138) recorre à revista Publicidade, cuja edição de setembro de 1941 traz uma 

biografia de Scoville, para nos dar o porte desse setor da Light que, “sob sua sob sua direção 

chegou a ser o maior distribuidor de publicidade no país e sua organização um modelo para 

outros departamentos que se fundaram mais tarde.” Ainda citando a matéria, a autora continua 

(2001, p. 139):  

Scoville conhece intimamente o nosso meio publicitário e é acatado como um 

publicitário cuja palavra vale mais que um contrato, e que nunca pediu a 

publicação de uma frase sequer capaz de ser interpretada como uma 

transgressão dos limites fixados pela mais elevada ética jornalística e sentido 

patriótico de uma iniciativa. (Publicidade, ano 2, setembro, 1941, p. 4) 

A edição comemorativa dos 10 anos da Revista Light, de nº 120, publicada em janeiro 

de 1938, nos mostra a dimensão de Scoville como real porta-voz do grupo Light.  

Logo na página 6, após pequenas mensagens de felicitações dos diretores da empresa, 

encontra-se um longo artigo de Scoville, de mais de três páginas, intitulado “Cooperação”, no 

qual ele não fala da revista ou do Departamento de Publicidade, que apenas cita de passagem, 

mas faz uma defesa intransigente do capitalismo. Inicia reiterando conceitos da empresa que 

estão presentes na sua base organizacional, como a cooperação do título. A partir de então, 

passa a afirmar os valores do capitalismo, associando-o aos regimes democráticos. Refere-se à 

pobreza como “intolerável no systema capitalista, por isso que o pobre é um consumidor 

deficiente” (p. 46) e que “a tendência do capitalismo é crear uma sociedade sem classes” (p. 

47) através da abertura de oportunidades. No último parágrafo (p. 48), resume o objetivo do 

texto: “Agora todos comprehenderam que estas linhas representam um apelo para a cooperação 

em defesa do capitalismo”.  

O conceito de cooperação segue na página 8 em texto do jornalista Annibal Bomfim, 

subchefe do Departamento de Publicidade, que o traduz para “colleguismo” e o traz para a 

realidade da equipe do departamento. 
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Ainda na edição, os diversos setores e atividades do Departamento de Publicidade são 

apresentados em artigos produzidos por aqueles que neles trabalhavam. É interessante notar 

que nem todos funcionaram desde o primeiro momento.  

Os principais objetivos são explicitados em texto publicado na página 34, de autoria 

Alcino do Amaral Cacella, um dos primeiros funcionários do Departamento. O título da matéria 

é “Uma década utilíssima”: 

Um dia, já se vão dez annos, a direcção da Companhia attentou para a 

necessidade de ser creado esse Departamento. Assim o exigiam a bôa ordem 

de sua publicidade e o louvavel desejo de estreitar mais as suas relações com 

os homens de imprensa, com eles cooperando no objectivo de informar ao 
publico. Visou ainda a direcção da Companhia crear um ambiente social mais 

intenso entre seus muitos auxiliares, dando-lhes as paginas desta revista, para 

maior conhecimento mutuo e irradiação de pensamentos fraternos e cordiaes.  

A primeira matéria é sobre o Boletim de Notícias (p. 20), uma publicação com três edições 

diárias vendida aos funcionários ao preço básico de “um tostão”, que constava de um resumo 

das principais notícias da imprensa, com cobertura ampla de assuntos. Quem assina é André 

Bellucci, um dos redatores do Boletim, que nos informa que aquela iniciativa foi uma das 

primeiras atividades do Departamento de Publicidade. Desculpa-se pela qualidade gráfica do 

material pois, além de ser impresso nas oficinas internas, seu preço de venda é um impeditivo 

para uma melhora: “porque o ínfimo preço pelo qual vendemos cada exemplar do nosso 

jornalzinho não dá margem para despezas com taes progressos”. 
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Aymoré Lillas, responsável pela Secção de Noticias (p. 26), nos apresenta o setor que se 

relaciona com a mídia e é responsável pela elaboração e envio de releases sobre fatos da 

companhia, principalmente aqueles referentes a acidentes e problemas com os serviços das 

diversas empresas do grupo. “Tudo que possa interessar aos jornaes [...] é por ella encaminhado 

aos jornaes, servindo pelo menos para despertar a atenção da reportagem.” A seção também é 

responsável por produzir e enviar à mídia fotografias que incluem, até mesmo, “aspectos do 

Rio”. Destacando a proximidade e confiança com os jornalistas, Lillas comenta que muitos 

profissionais vêm a eles para buscar esclarecimentos antes de publicar alguma notícia 

relacionada à empresa. Havia um cadastro de veículos de comunicação periodicamente 

atualizado, do qual constavam, na ocasião, “entre jornaes e revistas que circulam presentemente 

nesta capital, 391 publicações”. Lillas cita, no artigo, uma informação interessante: entre 1927 

e 1938, 387 jornais e revistas deixaram de circular e surgiram 300 novos títulos. Situações 

pouco éticas do ponto de vista atual são explicitadas: “Um jornalista procura-nos para dizer que 

deseja empregar na Companhia uma pessoa das suas relações. Esse é um assumpto que não está 

dentro das nossas atribuições mas quando solicitados encaminhamos ao Departamento de 

Empregos”. 

A pilulazinhas que compõem as 

disputadíssimas edições do nosso 

jornalzinho cá de casa, que registra 

em sua columnas desde a nota 

diplomática até a simples noticia de 

policia, resumem a preocupação 

constante de nada escapar do 

noticiário dos jornaes que diga 

respeito, pró ou contra os interesses 

da companhia. (trecho da matéria) 
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Na página 22, temos uma apresentação do Serviço de Recortes da Secção de Notícias, 

com texto de Annibal Bomfim. Esta atividade, que posteriormente ficou conhecida como 

“clipping” nas empresas e agências de comunicação, consistia em recortar matérias 

jornalísticas, notas ou fotografias publicadas nos veículos de comunicação impressos que 

fossem de interesse da empresa., colá-los em páginas simples com identificação do veículo e 

data e, posteriormente, encaminhá-las para pessoas ou setores interessados no assunto. Bomfim 

nos explica por que e como selecionar uma notícia que pode ser relevante para a companhia 

como um todo ou para um determinado setor. Podem ser “effeitos do ultimo temporal” ou 

“elogios aos empregados, taes como: o conductor ou motorneiro achou tal objeto, entregou na 

Estação”. Todos os recortes eram colados num ‘“livro geral’ que os recebia por data. Havia 

também os “Livros especiaes”, específicos para cada veículo da imprensa. Uma terceira 

atividade era a coleta e memória de material com o movimento social e esportivo “da 

Companhia e de todos os seus empregados”. A técnica de armazenamento e conservação de 

centenas de livros é citada - “os mesmos são embrulhados, amarrados e depois archivados com 

nome e data” -, assim como a abrangência da cobertura: além do Rio (Distrito Federal), alguns 

jornais do Estado do Rio, São Paulo e Santos.  

Obrigado a conhecer as exigencias 

habituaes do noticiário jornalístico, 

procura ele, com rapidez e 

segurança concatenar os factos e 

colher os dados completos sobre as 

circunstancias que cercam os 

desastres referidos, afim de 

fornecer aos jornaes a noticia 

completa, fiel, minuciosa, 

conforme as praxes jornalísticas. 

(trecho da matéria) 
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Os Corretores de Publicidade da Revista Light faziam parte do que poderíamos chamar 

atualmente de área comercial, setor dos veículos de comunicação que vende espaços para 

anunciantes e agências de publicidade. O texto de J. Muniz Albuquerque, um dos corretores, na 

página 24, nos fala das dificuldades dessa atividade comercial em uma época pouco técnica, 

quando os argumentos eram mais afeitos a questões de relacionamento do que a informações. 

Em suas palavras: “Ao corretor de annuncio é indispensavel uma certa noção de psychologia. 

Estudar o anunciante. Adivinhar sua mascara, as condições da sua alma”. Ainda assim, Muniz 

Albuquerque registra que alguns anunciantes entenderam a oportunidade de chegar a um 

público de seu interesse formado pelos funcionários da empresa, tanto dos setores técnicos 

como administrativos, uma classe média urbana então em crescimento no país. Alguns poucos 

elementos constroem argumentos para suporte de vendas: “com uma tiragem de 17.000 

exemplares e distribuída gratuitamente a todos os funcionários do Distrito Federal, São Paulo, 

Santos, Estado do Rio, e é lida também por industriaes, banqueiros e diretores de grandes 

empresas. É, portanto, [...] um vehiculo de interessante propaganda.”  

Todos esses recortes são collados 

num “livro geral” que os recebe 

por data. Assim, precisando-se de 

ver tal facto e sabendo-se mais ou 

menos a data, vae-se ao ‘geral’ [...] 

São tambem collados em papeis 

soltos esses diversos factos e 

ocorrencias, e enviados aos 

respectivos chefes do serviço, 

pondo-os ao par do facto. (trecho 

da matéria) 
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 Havia um setor responsável por produzir pequenos anúncios de comunicados de 

suspensão ou alteração dos muitos serviços da companhia e veiculá-los nos diversos jornais da 

cidade. Eram chamados de Aviso ao Público. Oscar Silva, na página 32, relata a importância 

desses anúncios, que aconteciam com grande frequência, e a necessidade de agilidade para 

produzi-los e entregá-los aos jornais antes do fechamento das edições matutinas. 

Ao surgir a revista ‘LIGHT’ houve 

que visse nessa publicação uma 

possibilidade apreciavel para 

divulgação dos seus produtos. [...] 

Temos encontrado em nosso mistér 

muitos que comprehendem o valor 

da publicidade. (trecho da matéria) 
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A Secção de Reclamações e Informações, criada em 1934, era o setor que concentrava 

o atendimento telefônico e presencial de todas as solicitações dos usuários de serviços. É 

apresentado por Raul Smith de Vasconcellos, seu responsável desde o início. O texto versa 

sobre a dificuldade de lidar com assuntos múltiplos e todos os tipos de pessoas. 

 

“O Sr. pode me informar si foi 

encontrada mão de luva preta, num 

omnibus da Viação Excelsior, linha 

Mauá-Forte Copacabana, para a 

cidade, cerca das 16 horas de 

hontem? [...] Esse foi o primeiro 

pedido feito a esta Secção. (trecho 

da matéria) 

Da Superintendencia do Trafego 

recebemos, ás vezes momentos 

antes do encerramento do 

expediente [...] Imediatamente 

damos inicio ao serviço que 

precisamos executar para sua 

publicação nos matutinos e 

vespertinos dessa Capital, no dia 

seguinte. (trecho da matéria) 
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O Acervo Fotográfico, apresentado na página 38, começou sua atividade em 1931 com 

um volume de duas mil imagens já existentes na empresa e em 1938 contava com 25 mil. Seu 

objetivo era organizar a memória imagética do grupo do Rio de Janeiro, para uso próprio ou 

cessão a terceiros. O responsável, R. Grosso, cita autores que usaram o material para ilustração 

de seus livros, entre eles o embaixador americano Hugh Gibson, que “encontrou em nossos 

archivos excellente collaboração para ilustração das paginas de seu livro intitulado ‘Rio’”. 

    

Curiosamente, não há, na edição comemorativa dos 10 anos da Revista Light, 

informações específicas sobre um setor para criação e produção de anúncios publicitários das 

empresas do grupo. Na página 69, em meio a uma sequência de fotos dos funcionários do 

Departamento de Publicidade, encontramos Calixto Cordeiro, conhecido como K.Lixto, 

apresentado como diretor artístico da Revista Light. K.Lixto foi um dos principais caricaturistas, 

desenhistas e ilustradores da primeira metade do século 20, juntamente com J. Carlos. Cadena 

(2001, p. 22), chama-o de K-Lixto, o operário. “Nenhum outro ilustrador brasileiro ostenta uma 

produção tão farta de anúncios. Poderíamos chamá-lo de um operário da arte do reclame: mais 

de uma centena, criados durante quase 50 anos.” Cita diversas marcas para as quais criou 

anúncios, entre elas a Light, mas não faz referências a seu papel na empresa. Ainda assim, é 

Quando vejo os seis archivos de 

photographias que se acham sob a 

minha guarda, fico a meditar como 

se multiplicaram as duas mil que 

recebi ha sete annos passados, ao ser 

organisado este trabalho, e, que hoje, 

ascende à quasi vinte e cinco mil. 

(trecho da matéria) 
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possível considerarmos que fosse de sua responsabilidade a criação dos anúncios publicados na 

revista.  

O Departamento de Publicidade criou também a primeira logomarca da empresa e 

personagens como O Solícito Kilowatt, um bonequinho “eletrificado” que se apresentava 

sempre à disposição da população, e o Tostão Coitadinho, uma moeda humanizada presente em 

tiras sobre o uso racional de energia (CABRAL, 2005, p. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Light, edição 89, junho 1935 

 

Produziu também documentários sobre os serviços da companhia apresentados em salas 

de cinema. De acordo com a seção Cinematógrafo, do site do Centro Cultural Light: “Além de 

fornecer a energia elétrica necessária para o funcionamento das salas de cinema, a Light 

também produziu cerca de 200 filmes, entre documentários, filmes publicitários, institucionais 

e de treinamento.”15 

Patrocinou, através da Liga Brasileira de Eletricidade, o programa de concertos Ondas 

Musicais, veiculado em diversas emissoras de rádio.           

 

 
15 http://www.light.com.br/Repositorio/CCL/Cinemat%C3%B3grafo.pdf 

http://www.light.com.br/Repositorio/CCL/Cinemat%C3%B3grafo.pdf
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Anúncio publicado no jornal Correio da Manhã, 2 de abril de 1940, p. 816 

 

Os relatórios anuais – Annual Report - da Light dos anos de 1932 e 1933, cedidos pela 

Memória da Eletricidade17 por solicitação do professor e pesquisador Marcelo Ferreira, da 

Unirio, têm seções específicas sobre o Departamento de Publicidade. 

No relatório de 1932, o texto sobre o setor se inicia citando o esforço administrativo de, 

pela primeira vez, trabalhar dentro de uma proposta de orçamento: “foram feitos esforços para 

orçar e prever com exatidão as despesas ao longo do ano”18. É interessante notar que cerca de 

65% das despesas, fora custos administrativos e de produção da Revista Light, são referentes a 

“permutas por serviços públicos prestados aos diversos jornais, reduzindo assim, em grande 

medida, contas incobráveis”19. Percebe-se aqui uma prática que se estende por todo o século 20 

na relação entre veículos de comunicação e anunciantes: a troca de produtos ou serviços por 

espaços comerciais para publicar anúncios ou até mesmo por conteúdos editoriais. 

 
16 Anúncio publicado no jornal Correio da Manhã, 2 de abril de 1940, p. 8. Biblioteca Nacional, 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&pagfis=1064 
17 Gerência de Acervo e Pesquisa da Memória da Eletricidade 
18 No original: for the first time definite efforts were made to budget the expenses and accurately forecasts he 

expenditures throughout the year. p 112 
19 No original: charged off against the public services supplied to the several newspapers, thus largely reducing 

the uncollectible bills for such services. p. 112 
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O relatório cita o “relacionamento amigável” com a imprensa, com cerca de 95 mil 

linhas de noticiário positivo para a companhia, em grande parte em resposta à tentativa de greve 

acontecida em abril e maio, o que “sem dúvida teve um efeito considerável na supressão 

imediata dessa tentativa radical”20. 

 Ainda no relatório de 1932, um outro ponto a destacar é a mudança no modo de 

impressão da Revista Light: 

A partir de setembro, a revista "LIGHT", da Empresa, foi impressa em gráfica 

própria, com economia de aproximadamente 8 a 11 contos por mês (50%). A 

circulação da revista, no entanto, foi mantida como antes, ou seja, 

aproximadamente 14.000 exemplares por mês, e o padrão geral de edição e 

impressão também foram mantidos.21 

O relatório de 1933 retoma o tema da importância do relacionamento com a imprensa, 

ressaltando: 

[...] a publicação de 1. 633 artigos editoriais, representando mais de 250 mil 

linhas apoiando nosso ponto de vista sobre questões importantes. Esses artigos 

estavam distribuídos em 20 jornais e publicados por sua própria 
responsabilidade, o que faz com que a publicidade de relações públicas seja 

não apenas a mais difícil de se conseguir, mas a mais eficaz.22 

 O documento cita o aumento da tiragem da Revista Light, que passa a 15 mil exemplares 

mensais, com uma pequena parte distribuída também em São Paulo (1.000 exemplares) e Santos 

(1.350 exemplares). Detalha e quantifica as diversas atividades do Departamento, como 

clipping e arquivo fotográfico, e informa sobre um novo serviço “destinado a atender pedidos 

de informação e reclamações relacionadas com os serviços de ônibus”23. 

Uma das principais atividades do Departamento de Publicidade, juntamente com o 

relacionamento com a imprensa, era a publicação da Revista Light, cuja primeira edição, sem 

número, lançada em janeiro de 1928, será analisada em capítulo à parte. 

 
20 No original: no doubt had a considerable effect upon the prompt suppression of this radical attempt. p. 113 
21 No original: From September onwards, the Company’s magazine “LIGHT” was published in our own Printing 

Plant at saving of approximately 8 to 11 contos per month (50%). The circulation of the magazine, however, has 

been maintained as before, i.e. approximately 14.00 copies per month and the general standard both of the set-up 

and printing has also been up-held..p. 112 
22 No original: the publication of 1, 633 editorial articles representing over a quarter of a million lines supporting 

our viewpoint on important issues. These articles were distributed over 20 newspapers and published on their own 

responsibility, which form the public relations publicity is not only the most difficult to achieve, but the most 

effective. p. 96 
23 No original: for the purpose of dealing with request for information and with complaints in connection with bus 

services. p. 97 
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3. A ‘REVISTA LIGHT’ 

 

3.1. O housse-organ 

 

Em paralelo ao esforço para a construção externa de sua imagem através da imprensa, a 

comunicação interna também teve grande relevância no Departamento de Publicidade que, em 

1928, ano seguinte à sua implantação, lançou a Revista Light, definida como “o primeiro 

periódico de comunicação institucional da empresa, de feitio até então inédito no país” 

(CABRAL, 2005, p. 40). A revista, com circulação interna para funcionários e parceiros, foi 

publicada entre 1928 e 1940, período que marca a transição da Primeira República até os 

primeiros anos do Estado Novo, onde houve a consolidação do projeto modernizador no qual a 

eletrificação e os demais serviços de infraestrutura do país assumiram um papel fundamental 

na passagem de uma economia agrária para o novo cenário que envolvia a instalação da 

indústria de base e a urbanização brasileiras.  

Light era, portanto, o que veio a ser conhecido como um house-organ, termo que, 

traduzido literalmente, significa órgão da casa. Aqui vale fazermos uma pequena revisão sobre 

definições e conceitos sobre house-organs para maior compreensão do papel da Revista Light 

na Brazilian Traction (Light Rio de Janeiro e companhias associadas). 

A comunicação interna é, ainda hoje – e cada vez mais -, fator estratégico para as 

organizações consolidarem sua identidade e house-organs são ferramentas eficazes para tal 

(DAMACENO, 2018, p. 356).  

Rabaça e Barbosa (1978, p.247) definem house-organ como “veículo impresso ou 

eletrônico, periódico, de comunicação institucional, dirigido ao público interno (funcionários e 

seus familiares)”, de periodicidade regular, custeado pela empresa, cujas principais funções são: 

informação (divulgação das atividades da instituição e de outros assuntos de 

interesse interno), integração (incentivo ao espírito de grupo e à sintonia com 

os objetivos da instituição), educação (atualização, aprimoramento de RH, 

prevenção de acidentes etc.) e motivação (valorização dos funcionários e 

estímulo à maior eficiência e produtividade). 

Para Robbins (1999, p.197), “a comunicação serve a quatro grandes funções dentro de 

um grupo ou organização: controle, motivação, expressão emocional e informação”; de acordo 

com Kopplin e Ferraretto (2009, p. 100), as mensagens publicadas no house-organ devem 
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possuir as funções específicas de informar sobre o contexto da organização; estimular, de forma 

integrada, a participação dos componentes da organização na consecução dos objetivos 

comuns; incentivar o crescimento do leitor, valorizar os integrantes da organização; registrar 

fatos importantes e fornecer leitura interessante pra os familiares dos integrantes da 

organização. 

Gatorossa (2009, p.38) cita a amplitude da cobertura editorial: 

[...] as publicações empresariais devem contemplar matérias institucionais 

como normas, avisos, produtos e/ou serviços da empresa, projetos de 

expansão e recordes de produção; de motivação como benefícios, promoções, 

concursos, prêmios, plano de sugestões; conselhos úteis e programas de 
treinamento; educativas como história e conhecimentos gerais; associativas 

como esportes, festas, bailes, e nascimentos; de interesse feminino como 

culinária, conselhos de beleza e moda; de entretenimento como cruzadas, 
quadrinhos, testes, curiosidades e adivinhações; operacionais como processos 

de fabricação e inovações técnicas e, finalmente, voltadas para a família do 

empregado como concursos infantis e primeiros socorros no lar. 

Um outro ponto a destacar é a estrutura da equipe de produção. De acordo com Cesca 

(1995, p. 28), é importante haver um grupo editorial fixo de elementos da empresa aberto para 

receber colaborações de funcionários de setores diversos. 

Sob o ponto de vista ideológico, Bueno (2007, p.40), afirma que “o house-organ não 

propõe o debate, não incentiva o pluralismo de ideias, não ouve o outro lado porque está, 

definitivamente, comprometido com a visão oficial”. Considera que não podem ser percebidos 

como “veículos jornalísticos na verdadeira acepção das palavras”, são mais instrumentos para 

refletir “a cara da empresa”. Essa visão crítica é compartilhada por Gatarossa (2009, p. 15), 

para quem house-organ é: 

[...] uma ferramenta considerada parte da comunicação de diversas 

organizações que, aparentemente comprometida em informar os funcionários 
sobre o ocorrido na empresa, implicitamente busca conduzir as equipes a 

objetivos organizacionais. [...] Vale dizer que normalmente a imagem 

difundida pela empresa, por meio de seu house-organ, é a da empresa perfeita, 

ética, tecnologicamente avançada, a que se preocupa com o desenvolvimento 

de seus funcionários e trabalha pelo social. 

Apesar da afirmação de Cabral (2005, p. 40) com relação ao pioneirismo de Light, há 

controvérsias sobre esse ponto. Referindo-se ao surgimento do jornalismo empresarial no Brasil 

nos anos 1940 e 1950, quando do desenvolvimento mais acelerado da industrialização, 

Torquato do Rego (1987, p. 27) cita a revista General Motors, lançada em 1926, e distribuída 

mensalmente a todos os funcionários na saída da fábrica, como a publicação precursora. Seu 
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redator era Orígenes Lessa (MARCONDES, 1995, p. 32). A General Motors teve vida longa: 

circulou até a década de 1960 com diversos nomes, sendo o último Vida GMB. Em seu 

levantamento, o autor apresenta ainda dois outros títulos do mesmo período: Nossa Estrada, da 

Estrada de Ferro Sorocabana, de 1929, e Boletim Light, este da Light São Paulo, de 1925. No 

entanto, alerta que não podem realmente ser considerados exemplos de jornalismo empresarial 

por serem “iniciativas unilaterais dos empregados (apesar da anuência da empresa) [...] 

Contudo, são importantes precursores dos jornais e revistas de empresa”. O Boletim Light foi 

publicado por três anos, portanto até 1928, data que coincide com o início da edição da Revista 

Light pela Light Rio de Janeiro.  

Não há qualquer referência à Revista Light nas diversas publicações do campo da 

comunicação pesquisadas que contemplam uma visão histórica, sejam do setor da publicidade, 

do jornalismo, do jornalismo empresarial/corporativo ou mesmo de relações públicas. Até 

mesmo José Marques de Melo (2014, p. 36), o primeiro doutor em jornalismo do Brasil e teórico 

da comunicação, afirma:  

O inventário histórico realizado por Gaudêncio Torquato transparece 

nitidamente a liderança paulista nesse campo. O primeiro jornal empresarial 

foi aqui editado em 1925 pela Light. Outras publicações que marcaram a 

fisionomia da área também são paulistas: o boletim Nossa Estrada (1929), o 

jornal Ferrovia (1939), as revistas Vida na GMB (1949) e Família VW (1963).  

Especulativamente, podemos entender essas palavras de Melo como indícios do motivo 

do esquecimento de Light: a comunicação de mercado, seja ela a publicidade, a comunicação 

corporativa ou a área de relações públicas, está fortemente localizada em São Paulo desde o 

período de maior desenvolvimento industrial do país, na década de 1950. Como existiam a 

Light São Paulo e a Light Rio de Janeiro, talvez esta segunda tenha ficado invisível aos olhos 

dos paulistanos. Assim, autores reproduzem em suas matérias jornalísticas ou textos 

acadêmicos e profissionais as informações já apresentadas anteriormente que, em grande parte, 

se tornaram a verdade histórica. 

Localizamos diversas referências à Revista Light em jornais do Rio de Janeiro do 

período de sua existência pesquisados na hemeroteca da Biblioteca Nacional e um artigo 

acadêmico que, mais do que citá-la, tem a publicação como fonte de pesquisa. Trata-se do artigo 

intitulado Revista Light: empresa, cidade, lazer e esportes em revista, de Maria Lucia Pires 

Menezes e Bruno Bottino de Paiva, publicado na Revista de Geografia da Universidade Federal 

de Juiz de Fora, em 2015. O artigo pretende discutir (p. 67) “[...] a vida social e esportiva da 
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empresa e seus trabalhadores através da criação de clubes e instalações desportivas, sociais e 

seus eventos que revelam a intenção da empresa em difundir a prática esportiva entre seus 

trabalhadores e funcionários”. Mais adiante (p. 69), os autores nos esclarecem sobre o ponto 

contato com o campo da Geografia: “Na verdade, tais instalações indicam o estoque de terras 

controladas pela empresa na cidade do Rio de Janeiro e seu poder de inserir formas, dentre 

outras, de uso e ocupação a partir do incentivo da vida social e da difusão dos esportes”. 

Mesmo considerando a afirmação de Bueno (2007, p.40) que house-organs não são 

“veículos jornalísticos na verdadeira acepção das palavras”, recorremos ao texto “História dos, 

nos e por meio dos periódicos”, de Tania de Luca (2005) como suporte de análise metodológica. 

A autora afirma que, na década de 1970, houve um deslocamento: “ao lado da História da 

imprensa e por meio da imprensa, o próprio jornal tornou-se objeto da pesquisa histórica” (DE 

LUCA, 2005, p. 118).  

A autora associa (2005, p. 120) muitas das transformações urbanas brasileiras nas 

primeiras décadas do século XX à difusão por intermédio da imprensa de novos hábitos e dos 

“artefatos que compunham a modernidade (automóveis, bondes, eletricidade, cinemas, casas 

noturnas, fonógrafos, câmeras fotográficas)”. Era um ambiente rico em publicações de vários 

tipos onde a imagem, por ilustrações ou fotografias, tornou-se parte indissociável dos jornais e 

revistas.  

De Luca elenca aspectos relevantes de uma publicação que devem ser levados em conta 

em uma análise (2005, p. 138/139), como a sua distribuição e: 

[...] “sua aparência física (formato, tipo de papel, qualidade e impressão, capa, 

presença/ausência de ilustrações), a estrutura e divisão do conteúdo, as 

relações que manteve (ou não) com o mercado, a publicidade, o público a que 
visava atingir, os objetivos propostos. Condições materiais e técnicas em si 

dotadas de historicidade, mas que se engatam a contextos socioculturais 

específicos, que devem permitir localizar a fonte escolhida numa série, uma 

vez que essa não se constitui em um objeto único e isolado”.  

Sobre o conteúdo e seus idealizadores, De Luca traz como pontos importantes para a 

compreensão: (DE LUCA, 2005, p. 139 e 140): 

[...] a ênfase em certos temas, a linguagem e a natureza do conteúdo adquirem 

muitas formas, inclusive pelos procedimentos tipográficos e de ilustrações que 

os cercam; identificar cuidadosamente o grupo responsável pela linha 
editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a escolha 

do título e para os textos programáticos  
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A publicidade, que se tornou a principal fonte de recursos dos periódicos, também tem 

seu papel considerado “como fonte para a compreensão da paisagem urbana e das 

representações e idealizações sociais” (DE LUCA, 2005, p. 123).  

Por fim, a autora considera a importância de séries completas dos periódicos para que 

possamos compreender o sentido do todo. (DE LUCA, 2005, p. 142) 

As edições de Light sempre se beneficiaram dos modernos recursos da indústria gráfica 

da época para fazer uso da imagem como fator preponderante no seu processo comunicacional: 

suas 148 publicações apresentam farto material iconográfico, sejam fotos ou ilustrações – estas, 

no contexto editorial, majoritariamente charges ou elementos decorativos. Durante sua 

existência, a publicação teve colaboradores do porte de J. Carlos, Alvarus, K-Lixto e até mesmo 

Di Cavalcanti (CABRAL, 2005, p.40). Os textos têm participação de jornalistas e escritores de 

diversos matizes ideológicos, fato comum no período.  

A partir da primeira edição e, conforme seguimos na avaliação dos números da 

publicação com o passar dos anos, é possível perceber seu papel como órgão integrador e 

difusor do grupo Light. Tanto do ponto de vista de estrutura e de conteúdo, como também se 

olharmos pelo viés ideológico, a revista cumpre sua função como como house-organ do grupo, 

conceitos que se coadunam com as definições vistas acima. Inicialmente só distribuída no 

Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro (onde se localizavam as barragens e usinas de 

Ribeirão das Lages e Ilha dos Pombos), passa depois a cobrir também as cidades de Santos e 

São Paulo, ainda que em menor escala.  

 

3.2. Os conteúdos editoriais costurando a identidade corporativa 

 

A primeira edição de Light foi publicada em janeiro de 1928, sem número - a edição 

número 1 é a fevereiro -, com uma tiragem 2.500 exemplares de acordo com matéria publicada 

de dezembro de 1932 (p.13), ou de 4.500 exemplares, conforme editorial do nº 120, de janeiro 

de 1938. O formato é de 23cm de largura e 30cm de altura e a impressão da capa a quatro cores 

e páginas internas em uma cor, características que permaneceram durante toda a existência da 

publicação. 
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O número de lançamento era uma edição simples, provavelmente de 16 páginas, como 

indica o sumário. Já, então, podemos ver refletido seu posicionamento. Ela se apresenta: fala 

de seus objetivos, de sua organização, mostra que tem uma equipe na sua produção, introduz 

os conceitos de integração e colaboração necessários para unidade do grupo que atua em 

diversos setores e está disperso geograficamente no Distrito Federal e no Estado do Rio de 

Janeiro. Com relação ao título, os editores explicam que não poderia ser de outra forma: “é 

assim que a companhia é conhecida e pode-se dizer tambem que é uma palavra que já entrou 

na nossa lingua.” (p.2).  

A capa traz fotografia da barragem de Ribeirão das Lages (RJ), inaugurada em 1908, 

que representa valores da companhia: pioneirismo, conhecimento, tecnologia, capacidade de 

investimento, grandiosidade, modernidade e a essência da sua significação – a energia.  

O sumário, com ilustrações que também remetem à energia, é bem organizado tanto 

graficamente como no conteúdo informativo. A matéria de abertura, ou editorial, apresenta 

ilustrações dos serviços cobertos pelas empresas do grupo, um tema recorrente nos primeiros 

anos de Light: energia elétrica, telefonia, transportes por bondes e ônibus e gás. Finaliza com 

um simbólico aperto de mão que transmite o compromisso e a união. 
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Capa e páginas da edição de janeiro de 1928 

 

Em editorial, se coloca como um boletim “capaz de interessar, distrahir e ser util a todos 

os que trabalham nesta grande Empreza, a maior da cidade”.  Abre espaço para os “artistas” da 

Companhia sugerirem desenhos para capa. Se propõe a estabelecer vínculos para que “os laços 
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de fraternidade tornem uma grande familia todos os que trabalham na LIGHT”. Reforça os 

valores do trabalho como um dever de contribuição para a sociedade, mas esclarece que “Bem 

longe de nós está a ideia de pregar sermões [...] senão apresentar factos e informes de interesse 

indiscutível. A vós caberá encontrar a lição que porventura contenham”. 

A página 12 traz seu desenho editorial com a definição de algumas seções que, em 

análise dos números posteriores, vimos que algumas não se realizaram: A sciencia ao alcance 

de todos [...] “pois a obra scientifica está inteiramente ligada á vida moderna”; Um sorriso para 

a vida! Sempre [...] “Sejamos optimistas! ‘Light’ irá animar o espirito dos seus leitores e 

auxilial-os a vencer na vida!”; Grandes vidas que são grandes exemplos [...] “porque as animam 

afirmações magnificas de valor e energia”; A mulher e o lar “esta secção attenderá aos desejos 

de nossas colegas”, indicando a presença da equipe feminina da empresa, em grande parte nas 

funções de datilógrafas e telefonistas. Termina com “offereceremos ainda aos leitores contos e 

novelas interessantes e numerosas paginas de vistas do Brasil e da cidade que despertem desejo 

de conhecel-as. É preciso amar nossa cidade e a nossa terra e não se mama o que não se 

conhece”.  

Ainda a salientar são as páginas que apresentam a equipe de Light através de caricaturas 

de Guevara, caricaturista paraguaio de destaque no cenário dos anos 1920 e parceiro de 

Aparicio Torelly, o Barão de Itararé, cuja presença denota a busca por qualidade; a matéria 

intitulada “Caro collega: Esta Revista é sua!”, que incentiva a participação de todos os 

funcionários da companhia a enviarem novidades através do telefone – a ilustração da 

telefonista é do também conhecido caricaturista Alvarus; e, por último, um anúncio para 

anunciantes, cujo texto diz: “anuncie em Light [...] será o primeiro passo acertado”. 
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As imagens de “Caro collega” e “Para servir” são fotografias de exemplar consultado no Centro Cultural 

Light em 27/4/2017 

 

Aqui levanta-se uma questão: Torquato do Rego, em seu livro Jornalismo Empresarial: 

Teoria e prática (1987) falando sobre a revista Nossa Estrada, de 1929 (p. 27), avalia que esta 

não pode ser “considerada um exemplo típico de jornalismo empresarial” pois além ser de uma 

publicação unilateral dos empregados, ela tem “cobrança de assinaturas e a veiculação de 
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anúncios pagos” o que a excluem do conceito de house-organ. Light teve, desde a edição de nº 

1 até seu fim, em abril de 1940, a veiculação de propaganda de anunciantes externos. Durante 

muitos anos, inclusive, o sumário apresentou a relação de anunciantes em cada edição. No 

capítulo 3 do mesmo livro, onde o autor apresenta sua pesquisa sobre jornalismo empresarial 

no Brasil, há um tópico sobre a presença da publicidade paga nessas publicações (1987, p. 163). 

Segundo Torquato do Rego, os leitores consideram-se seus donos e “acham que a empresa pode 

fazer esse investimento, sem ter que recorrer, portanto, a expedientes publicitários”. Continua 

ele na página seguinte, considerando a necessidade de autossustentação da publicação: 

“aventando-se a possibilidade de veiculação de publicidade num jornal de empresa, é preciso 

que a própria empresa tome providências específicas para regulamentar a venda dessa 

publicidade”, o que tornaria importante a criação de uma estrutura própria para isso, caso de 

Light que, a partir do nº 4, apresenta  A.L. Motta como chefe de publicidade, junto aos nomes 

dos diretores jornalísticos e artístico. O índice de anunciantes passou a ser chamado de “Nossos 

Anunciantes” em agosto de 1930, até desaparecer em março de 1935. 

Light seria, portanto, um caso atípico de house-organ. Não identificamos informações 

que indiquem qual o percentual de participação do valor da publicidade no orçamento da 

revista. Podemos até mesmo questionar se todos os anunciantes faziam efetivamente 

pagamentos em espécie ou se tinham acordos de parceria, uma possibilidade da GE, por 

exemplo, que esteve presente em todas as edições com anúncios de seus produtos – lâmpadas, 

geladeiras e rádios, principalmente – e de campanhas de “educativas” sobre saúde associadas à 

boa visão. Esta campanha também foi encampada pela Liga Brasileira da Eletricidade, a partir 

de 193824. Light e GE eram empresas complementares em seus serviços e produtos. 

Na sua segunda edição, a nº 1, de fevereiro de 1928, a imagem da capa retoma a ideia, 

já exposta anteriormente, de apresentar os serviços do grupo: energia elétrica, transporte por 

bonde e ônibus, telefonia e gás, um conceito de amplitude recorrente em várias edições. Ao 

centro, com destaque, foto de busto de “Dr. Fred Stark Pearson, o primeiro presidente da Light. 

Homenagem do Club de Engenharia. Busto inaugurado no Salão Nobre do Club a 10 de 

dezembro de 1916.” (página sem numeração, Sumário). 

 
24 A Liga Brasileira de Eletricidade foi dissolvida em 10 de junho de 1942, de acordo com Ata de Dissolução 

publicada no Diário Oficial da União, acessada em 16/7/2020. A Liga funcionava no prédio da Light Rio e dela 

faziam parte representantes de diversas empresas do setor energético. Na ata, nota-se a presença de F.C. Scoville. 

O motivo registrado para sua extinção é que “a mesma perdera a sua finalidade”. 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/2436127/pg-46-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-06-08-

1942?ref=serp 
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Fevereiro de 1928 

 

Ainda em 1928 mais duas capas apresentam a ideia do conjunto de serviços:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Março 1928                                                    Setembro de 1928 

No Anexo I estão as imagens das capas de 145 edições. Com relação a este material, 

vale ressaltar que: não foram localizadas as imagens das capas das edições de novembro de 

1928, abril de 1929 e setembro de 1933; as imagens reproduzem o estado do material, sem 
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retoques; em algumas imagens há a percepção que os originais eram coloridos e foram 

escaneados em uma cor.  

Podemos classificá-las de acordo com o suporte visual – fotografia, ilustração e as duas 

formas em conjunto – e de acordo  com algumas temáticas25 que definimos como sendo: 1) 

instalações industriais e administrativas da empresa; 2) o grupo Light; 3) evolução e 

transformação; 4) o trabalho e trabalhadores; 5) o carnaval; 6) personagens e visitantes de 

destaque; 7) família, esportes, civismo, escotismo; 8) o bonde; 9) o Rio de Janeiro; 10) a 

passagem do ano, 11) a luz/energia. Os temas de maior recorrência são: as instalações do grupo, 

o trabalho e o bonde.  

Porém, observando o conjunto, podemos perceber que esses temas não são estanques. 

Formam um todo harmônico que que transmite os principais conceitos do grupo Light que 

fazem parte da própria razão de ser da revista. O bonde é o personagem que perpassa o tempo, 

participa do mundo do trabalho e do lazer, é o traço de união da metrópole moderna e das 

relações entre os cidadãos. 

  

 
25 Alguma capas enquadram-se em mais de uma temática  
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Alguns exemplos: 

Instalações industriais e administrativas da empresa 

 

  

Julho de 1930                                                             Março de 1938 
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O grupo Light 

 
 

Maio de 1928 

 

 

 

Evolução e transformação/passado e presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho de 1931                                                     Janeiro de 1933 



67 

 

O trabalho e trabalhadores 

Abril de 1931                                                           Dezembro de 1939 
 

 

O carnaval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fevereiro de 1931                           Fevereiro de 1935 
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Personagens e visitantes de destaque 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agosto de 1928 – Alexander Mackenzie                   Janeiro de 1937 – Presidente Getulio Vargas 
 

 

Família, esportes, civismo, escotismo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho de 1932                                                       Novembro de 1935 
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O bonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro de 1932                           Outubro de 1930 

O Rio de Janeiro 

    

Dezembro de 1932                             Dezembro de 1932 
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A passagem do ano 

     

Janeiro de 1935                           Janeiro de 1938 

A luz/a energia 

 

     
Setembro de 1931     Agosto de 1935 
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Algumas capas são assinadas por ilustradores de destaque na época, que trabalhavam na 

própria revista ou realizavam trabalhos para ela: Orozio Belem, Acqua (Francisco Acquarone), 

K-Lixto (Calisto Cordeiro), Martiniano. Em muitas não é possível identificar os autores das 

ilustrações, seja por não terem assinatura, porque a leitura das assinaturas é difícil, ou porque 

as imagens estão cortadas. 

A multiplicidade de linguagens das capas de Light é substituída, a partir de agosto de 

1936 até seu final, por um padrão gráfico monótono e pouco criativo, apesar do uso extensivo 

da fotografia. Algumas poucas edições, talvez por serem datas marcantes, conseguem reverter 

a situação. Parece haver uma linha de montagem que dá pouco espaço ao pensamento diverso, 

crítico e mesmo alegre de antes, o que pode ser associado ao período pelo qual a empresa passa 

em suas relações institucionais, assim como o país.  

            

Agosto de 1936                  Outubro de 1937 
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Setembro de 1938 – Marechal Rondon                     Fevereiro de 1939 

     
Fevereiro de 1940 

 

Relativamente ao conteúdo editorial, Light segue a “cartilha” dos house-organs. Pelo 

sumário de todas as edições (Anexo II) podemos identificar: matérias institucionais; os serviços, 

os processos operacionais, as inovações técnicas e as instalações empresa; os destaques para 

funcionários, exemplos a serem seguidos e programas de treinamento; matérias educativas, 
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muitas delas ligadas às novidades da tecnologia, conhecimentos gerais, além de contos de 

gêneros variados, crônicas e poesia; as questões associativas e sociais como esportes, festas, 

bailes e nascimentos; de interesse feminino como culinária, conselhos de beleza e moda; os 

conselhos úteis e atividades de entretenimento como charges, curiosidades e adivinhações; além 

de muitas matérias sobre saúde, bem-estar para as famílias. 

No “expediente” da revista, notamos algumas modificações na sua estrutura e equipe, 

além de outros registros apresentados nos sumários: em 1928, surgem os nomes de Alvaro 

Guanabara e Annibal Bomfim como diretores (fevereiro), seguidos dos nomes de Albano Lopes 

como diretor artístico (março) e A.L. Motta como chefe de publicidade (maio); em junho tem 

início o índice de anunciantes. Em maio de 1929, é apresentado o nome de F.C. Scoville como 

diretor responsável. Em 1930, há mudança do responsável pela publicidade e o índice de 

anúncios passa a chamar-se “Nossos anunciantes”. No fim de 1934, são introduzidos a 

assinatura “Feita por e para empregados da Rio de Janeiro Tramway, Light & Power Co. e 

companhias associadas no Brasil” e a informação “Distribuição interna e gratuita”; desaparece 

o nome de Scoville. O ano de 1935 traz mais novidades: em março também não são mais 

apresentados os nomes de Alvaro Guanabara e J. Muniz de Albuquerque, diretores editorial e 

de publicidade, assim como “Nossos anunciantes”; a partir de abril a página de abertura passa 

a receber um texto intitulado “Batendo o Tympano26”, assinada por T. de S.27, uma mistura de 

crônica envolvendo histórias leves da companhia e editorial que convive por um tempo com o 

sumário, quando este perde destaque.  

A partir de 1936, o índice de matérias não mais existe. O Sumário foi completamente 

substituído pelo Editorial como a página de entrada da revista. Algumas vezes, “Batendo o 

Tympano” é trocado por mensagens institucionais dos dirigentes ou temas de relevância para 

empresa, que vão de textos com enfoque em aspectos trabalhistas e sociais da companhia à 

condecoração do recém-saído vice-presidente Mr. Couzens pelo Rei George VI, da Inglaterra; 

das obras na Serra de Cubatão à reprodução de matéria de O Jornal destacando os “soldados 

do tráfego”, como eram chamados os funcionários que atuavam na operação dos bondes e 

ônibus; da cobertura da visita do presidente Getúlio Vargas a Ribeirão das Lages à reprodução 

da declaração do ministro Gustavo Capanema para a Agência Nacional sobre o papel da Light 

nas obras para melhoria do abastecimento de água do Rio de Janeiro. Em novembro de 1937, a 

 
26 Tympano é o nome dado ao sino dos bondes que os motorneiros tocavam na hora da partida ou em outras 

ocasiões quando era necessário algum aviso ou alarme. 
27 T. de S. é Terra de Senna, escritor que se tornou o novo diretor de Light 
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empresa apresenta-se como “Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, Ltda.” E, 

em fevereiro de 1938, Terra de Senna é alçado ao cargo de “diretor responsável”. 

O conteúdo editorial, como um todo, reflete com clareza a posição da empresa, sua visão 

de mundo e seu papel na sociedade brasileira como a principal fornecedora de infraestrutura 

para o desenvolvimento do Brasil, representado pelas suas maiores cidades, Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

A leitura dos sumários nos dá alguns sinais dos caminhos percorridos pela revista e 

também da preocupação do grupo com o governo federal e a Constituição promulgada em 

novembro de 1937: a alteração do nome da empresa, que foi traduzido para o português, e a 

mudança do diretor responsável da revista, que deixa de ser o americano F.C. Scoville, sendo 

substituído pelo escritor brasileiro Terra de Senna. 

A questão associativa, que tem forte destaque na revista, estava presente na empresa 

através da A.B.E.L., a Associação Beneficente dos Empregados da Light, que, além de 

promover a integração, oferecia aos funcionários serviços de saúde, lazer através de clubes, 

esportes e festas diversas.  

A A.B.E.L e o esporte estão presentes em Light desde o número de lançamento, em 

janeiro de 1928, conforme matérias que constam do sumário da edição: “A Associação 

Beneficente e a Vida Sportiva”, “Uma tarde de alegria para começar o anno/ Festa do dia 1 na 

Associação Beneficente”, “Campeões da Light”. A edição de junho do mesmo ano é quase toda 

sobre a associação, padrão de destaque que segue até seu término. 

A associação à instituição era facultativa, porém incentivada pela companhia e Light foi 

seu canal adequado de expressão. Foi criada em 1916 e terminou em 1932, conforme consta 

das edições de janeiro e fevereiro daquele ano, tendo sido substituída pela Caixa de 

Aposentadoria e Pensões em consonância com orientações do governo federal. No segmento 

de saúde, de acordo com matéria do site História do Futebol (2019) e outras relacionadas nos 

sumários, como por exemplo a edição de maio de 1932, quando é feito um balanço da 

associação, além de consultas médicas a A.B.E.L. prestava serviços de exames diversos, 

assistência dentária, mantinha farmácias em pontos diversos e tinha um hospital próprio, no 

Centro do Rio de Janeiro. O setor esportivo incentivava a prática de diversas modalidades, 

sendo o futebol a principal delas. Como curiosidade, vale o registro do hino da A.B.E.L. 

composto por Sinhô, em 1928.  



75 

 

   
Abril 1932 

 

Os clubes da A.B.E.L. (com destaque para a sede da Rua Figueira de Melo, em São 

Cristóvão, junto às oficinas da Light no Rio de Janeiro) permitem que os funcionários da 

empresa - operários, técnicos e administrativos que compõem uma classe média insurgente - 

participem de um novo tipo de sociabilidade urbana. 

Algumas  seções e assuntos são recorrentes na Revista Light: Vida Social – notas sobre 

aniversários, nascimentos, casamentos, formaturas, viajantes que partem ou chegam 

(especificamente a alta gerência estrangeira) e todo tipo de festividade dos empregados da Light 

e companhias associadas; a A.B.E.L. suas atividades na área de saúde, acontecimentos 

esportivos e sociais dos clubes recreativos; o conhecimento das novas tecnologias e dispositivos 

elétricos e como o rádio, o fonógrafo, a radiotelefonia; a vida urbana e as cidades de Santos, 

São Paulo e, em especial, o Rio de Janeiro; a companhia em seus diversos setores – industriais, 

operacionais e administrativos. 

O vínculo com a imprensa é apresentado de forma recorrente através de pequenas notas, 

visitas a grandes projetos da empresa, reproduções de matérias publicadas em jornais e 

comemorações que procuravam demonstrar o trabalho desenvolvido para reduzir o desgaste da 

imagem pública, além de destacar a penetração de Scoville na área. 
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Outubro 1931    Novembro 1935 

 

 

A construção do relacionamento com os anunciantes aparece em conteúdos que vão 

além dos anúncios propriamente ditos. Estão também na área editorial, em matérias como a que 

induz os funcionários-leitores a comprarem os produtos anunciados ou quando lançam uma 

seção chamada Fotografia (sobre as técnicas do fazer fotográfico), que é publicada junto a 

anúncios da Kodak.  
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Julho 1928 

 
Outubro 1928 
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 A cidade do Rio de Janeiro é personagem com espaço privilegiado e não se dissocia da 

Light. As imagens da cidade iluminada sempre relembram essa relação íntima. 

   
Novembro 1928         Fevereiro 1939 

 

 Os valores que norteiam a publicação e que são intrínsecos à função de Light na 

instituição estão presentes, mormente em textos assinados pelos responsáveis do Departamento 

de Publicidade: o chefe Scoville, seu braço-direito e subchefe Annibal Bomfim e o diretor da 

revista Alvaro Guanabara, que se tornam, assim, os porta-vozes da companhia frente ao corpo 

de funcionários. Por três vezes, em épocas diferentes, é usado um desenho de burros tentando 

se alimentar para ilustrar o conceito de cooperação. 
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|  

Dezembro 1930 

 

Os esportes materializam-se principalmente através da A.B.E.L., em um primeiro 

momento. Porém, após a sua extinção, os times e campeonatos de modalidades diversas como 

futebol, basquete, boxe e até mesmo esgrima, permanecem relacionados aos setores do grupo, 

formando a Lealca (Liga de Esportes Atléticos da Light e Companhias Associadas). O 

escotismo e seus valores de civismo também são uma constante nas edições de Light, assim 

como o Tiro de Guerra28 da Light. Um registro interessante é o incentivo à prática esportiva 

feminina, identificado em matéria de julho de 1928 (p.11) intitulada “Duas iniciativas de 

Light”: 

Tanto quantos homens, precisam as moças brasileiras praticar o sport, e 

aquellas que, como as nossas collegas, passam sentadas a maior parte do dia, 

mais ainda que outras carecem de algumas horas de exercicio e de sol e de luz, 
de enthusiasmo e de alegria. [...] Para auxiliar ás nossas graciosas collegas, 

cujo valor tão claramente se affirma na galhardia com que se mantêm no 

trabalho, organisamos n’este momento os primeiros torneios sportivos, 

instituindo a “Taça Light” para um campeonato de volley-ball. Outros sports 

serão organizados a seguir.  

 
28 Como era chamado o serviço militar no período 
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 Editoriais reforçam as ideias de esportes, disciplina e civismo, que se entrelaçam em 

vários momentos. Em outubro 1936, Batendo o Tympano refere-se aos escoteiros e participantes 

do Tiro de Guerra nos desfiles do Dia da Pátria; já em setembro de 1939, falando esportes, 

aborda as olimpíadas de Berlim, ocorridas em 1936, e estádio do Terceiro Reich como gancho 

para reafirmar valores da educação e ausência de conflitos. 

    

Outubro 1936             Setembro 1939 

As mulheres, tanto as esposas dos funcionários como as “nossas collegas”, são 

representadas em Light por matérias de conteúdo tradicional como culinária, moda, decoração, 

cuidados com a família e concursos de beleza, mas também outras que poderiam ser 

consideradas mais inusitadas: além dos esportes, ao qual já nos referimos, a saúde feminina 

também recebe atenção de conselhos médicos ginecológicos. As funcionárias eventualmente 

são retratadas pela revista, como na edição de junho de 1936. E o número especial 100 apresenta 

uma interessante matéria de valorização do trabalho profissional feminino escrita por Maria 

Eugenia Celso, escritora, jornalista e feminista29, que trabalhou no Jornal do Brasil, Rádio 

Nacional e Ministério da Educação.  

 
29 Tese de Carla Bispo Azevedo intitulada Maria Eugenia Celso: entre o impresso feminino, a casa e o espaço 

público (1920-9141) https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UERJ_535f09c9ecbd714b504288ee3a1adb4a, acesso em 

29 de agosto de 2020 
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Junho 1936     Maio 1936 

A equipe do Departamento de Publicidade é autorreferenciada com frequência, seja nas 

edições de janeiro, quando a revista faz aniversário, seja nas comemorativas de datas especiais 

como as de número 100 e a de 20 anos. Notas sobre a equipe estão sempre na seção Vida Social, 

assim como os destaques para Scoville, Bomfim e Guanabara, além dos encontros com a 

imprensa em almoços, festividades e visitas recíprocas. 

Na edição número 100, de maio de 1936, além de mais uma vez apresentar o 

Departamento de Publicidade e o corpo de funcionários, registra seu valor e esforço já na capa, 

quando parodia uma foto da capa de novembro de 1934, na qual um grupo de trabalhadores 

tenta erguer um poste para a rede elétrica. 
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Novembro 1934     Maio 1936 
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Maio 1936 

 

A Revista Light cumpria sua função institucional como veículo da empresa publicando 

mensagens e notas de louvor dos dirigentes em datas especiais, assim como matérias sobre 

aqueles que chegavam ou partiam, sempre com fotografias, de maneira que todos conhecessem 

os misters, apresentados como figuras de grande conhecimento e valor moral que formavam 

um grupo especial.  
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Agosto 1928 – Mackenzie   Outubro 1928 – Miller Lash 

    
Janeiro 1929 – Couzens          Janeiro 1936 – Bell 



85 

 

  
Janeiro 1938 – Sylvester       Janeiro 1938 - Billings 

 

 

A presença de autoridades como presidentes, prefeitos e ministros nas instalações da 

empresa recebiam cobertura, a principal delas a visita do presidente Getúlio Vargas e do 

Ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema a Ribeirão das Lages, em dezembro 

de 1936. O acontecimento, acompanhado pela imprensa, foi publicado na edição de janeiro de 

1937 com muitas fotografias, até mesmo de momentos de descontração, quando Getúlio foi 

surpreendido por populares da região. 
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Janeiro 1937 

 

Uma edição interessante é sobre a inauguração da estátua do Cristo Redentor no alto do 

morro do Corcovado, em outubro de 1931, evento que por si reúne temas caros à Light: a 

modernidade e a tecnologia que permitiram a construção do monumento, o papel relevante da 

eletricidade na sua iluminação e a cidade do Rio de Janeiro. 

  
Outubro 1931 



87 

 

Poucas matérias fazem referência a eventos políticos ou trabalhistas, apesar dos fatos 

importantes que aconteceram no Rio de Janeiro e em São Paulo durante a existência da revista. 

A seguir, veremos dois registros de ocasiões diferentes e também modos diferentes de tratá-los.  

Um exemplo é a menção ao movimento conhecido como A Intentona Comunista, que 

ocorreu em novembro de 1935, no Rio de Janeiro. Com título Ordem e Progresso, o texto de 

janeiro de 1936 o trata por “movimento armado na Praia Vermelha e na Escola de Aviação” e 

discorre sobre o funcionamento normal da cidade (luz, gás, telefones, bondes e ônibus) na 

“madrugada sangrenta de 27 de novembro” graças ao “valoroso funcionalismo da Light”. 

Já a edição de maio de 1932 é formalmente dedicada ao movimento grevista que se 

insurgiu na empresa. A capa é um exemplar atípico: sem qualquer foto ou ilustração, traz 

somente as palavras Ordem e Progresso com grande ênfase. Um editorial assinado por Alvaro 

Guanabara preenche as páginas 8 e 9: 

“Houve, entretanto, alguns companheiros que, de algum tempo para cá, se 

deixaram influenciar por elementos estranhos e discordando destas idéas que 

foram sempre as da maioria da sua classe, afastaram-se do bom caminho e de 

erro em erro, chegaram até ás lamentaveis tentavivas de greve do mez passado 
e deste mez. É a elles que dedicamos este numero de “LIGHT” e porque 

sabemos que “Santo de casa não faz milagre” aqui lhes offerecemos, não os 

nossos conselhos, mas uma documentação preciosa para esclarecimento do 

espirito dos que seguiram os agitadores.”  

Constam da edição “as palavras e attitudes do Ministro do Trabalho, do Chefe da Polícia, 

de outras autoridades civis e militares” e reprodução das reportagens publicadas na imprensa. 

No final, um texto de Assis Chateaubriand, originalmente publicado na edição de 10 de maio 

do Diário da Noite: “Dez mil operarios resistindo ás seduções dos agitadores para ficarem 

livremente solidarios com o poder patronal! É um panorama quase inedito á luz infra vermelha 

dos nossos dias”.  

Foram encontradas algumas curiosidades nas páginas de Light relativas a funcionários 

do grupo, como na edição de março de 1937, na qual uma matéria (p. 33) refere-se ao acidente 

de trabalho sofrido pelo artista plástico Arthur Bispo do Rosário, que trabalhou na Viação 

Excelsior entre 1933 e 1937, no qual quase perdeu o pé. “Trabalhava na referida Garage, no dia 

24 de Janeiro do anno passado quando aconteceu que um omnibus passou-lhe por sobre o pé 

direito.” O texto enaltece Bispo do Rosário citando-o como um “operário zeloso e estimado por 

todos” e informa que “Bispo é também ‘boxeur’. E dos mais vitoriosos. Sua carreira esportiva 

é brilhante, contando com innumeras victorias não só aqui, no Rio [...]”.  
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O jogador de futebol Leônidas recebe nota em página dedicada a esportes (p. 35) da 

edição de agosto de 1938, que registra sua visita à Cidade Light após Copa do Mundo de 1938, 

na França, quando foi escolhido o melhor jogador do torneio. Leônidas, que ganhou os apelidos 

de “homem-borracha” e “diamante negro”, foi funcionário da Light. Na revista, o jogador 

contou como foi a sua entrada na empresa:  

Eu e os garotos das redondezas de minha casa, que ficava ao lado das officinas, 

levavamos o dia todo jogando bola de meia [...] Um shoot mais desastrado [...] 

e a pelota ia sempre ao telhado das officinas. E eu era encarregado de apanhal-

a... Um dia, o Sr. Lima zangou-se e perguntou-me si eu não queria trabalhar 

ali. 

 
Agosto de 1938 

 

3.3. A Publicidade da Light 

 

Os anúncios da Light que deram origem a esta pesquisa complementam a análise da 

Revista Light pois são parte integrante do projeto editorial.  

A eletricidade e a Light, que participaram do projeto transformador do Rio de Janeiro 

quase trinta anos antes, estavam consolidadas e os benefícios da energia elétrica passam, então, 
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a ter espaço próprio no periódico que se lançava. As famílias cariocas, em especial do público 

leitor da publicação - funcionários das empresas do grupo Light -, haviam adquirido novos 

modos de vida e hábitos e consumo. Era a eles, os próprios produtores dos serviços do grupo, 

a quem as mensagens publicitárias eram dirigidas, como num jogo reflexo de espelhos. Como 

complementação aos anúncios da Light, que veremos a seguir e cujo conjunto completo está no 

Anexo III, selecionei também alguns da General Eletric por serem mercados interdependentes 

e que operavam, desde então, sua comunicação na mesma dimensão simbólica: a modernidade. 

De acordo com Rafael Santos (2003, p. 125), “A partir dos anos 30, a publicidade recorre à 

produção de significados identificados a estilos de vida” e os produtos e serviços oriundos das 

novas tecnologias constituem-se num só complexo. Os anúncios da época já nos revelam o 

papel da publicidade na construção de uma linguagem visual que “antecede, ao mesmo tempo 

que já constitui, o processo de mundialização da cultura.” (SANTOS, 2003, p. 150). 

Mas a época das novidades da tecnologia necessitava que a comunicação assumisse 

também funções informativas e “educativas” devido ao desconhecimento dos produtos, suas 

funcionalidades e valores. Santos (2003, p. 125) cita depoimento de Origines Lessa, escritor 

brasileiro que foi publicitário no período e posteriormente membro da Academia Brasileira de 

Letras, à Associação Paulista de Propaganda (APP), 40 anos depois: “Eram anúncios em grande 

parte didáticos. Nós lançávamos produtos e hábitos novos”. De acordo com Mauad (2001, p. 

139), “essa mesma publicidade, por utilizar a noção de novidade como base da estruturação da 

sua mensagem, imprime ao cotidiano um novo conjunto de comportamentos considerados 

emergentes e adequados a um novo tempo que está por vir.” 

Esses novos modos permeiam todo o conjunto de 52 anúncios de energia elétrica 

coletados (ANEXO III). Num primeiro olhar, se a expressão visual diferente entre si dos 

materiais pode nos conduzir ao entendimento de uma diversidade de mensagens, numa leitura 

mais atenta percebemos que todos têm um só sentido: o consumo se realiza nos benefícios que 

oferece. 

Considerei seis blocos temáticos exemplificados pelos anúncios a seguir: 
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Beleza dos ambientes/conforto/sofisticação 

 

 

  
Dezembro 1934 
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Praticidade 

 

Julho 1936 
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Segurança 

 
Outubro 1936 

 

Higiene e saúde 

 
Fevereiro 1936 
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Uso comercial 

 
Agosto 1933 

 

 

A relação custo/benefício 

 

 
 

Maio 1936 
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Há uma contradição interna nos anúncios: os layouts apresentam humor, leveza e 

sofisticação através da produção de artistas gráficos/ilustradores do porte de K-Lixto, Alvarus 

e Erico, conceitos não refletidos nos textos, que são bastante básicos, diretos e informativos, 

sem complexidade na sua elaboração. 

ALVARUS 

 

 
Março 1934 

 

K-LIXTO 

 
Setembro 1933 
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ERICO 

 

 
Novembro 1934 

 

 

Em 1938, os anúncios da Light são substituídos por anúncios da Liga Brasileira da 

Eletricidade, em geral com as mesmas temáticas de incentivo ao consumo de energia elétrica, 

sempre destacando seus benefícios, porém com peso maior para a importância da iluminação 

para a saúde dos olhos.  

A Liga Brasileira de Eletricidade30 é uma associação de empresas produtoras e 

distribuidoras de energia elétrica no país e, devido à interrupção da pesquisa não obtive 

informações a respeito. Podemos entender que sua reunião tinha como um de seus objetivos 

impulsionar o consumo de energia através de ações de comunicação. Além da campanha nos 

periódicos impressos, a Liga produziu o já citado programa de rádio de música clássica 

intitulado “Ondas Musicais” que era transmitido em várias emissoras no país.  

 

 
30 Numa busca na internet, encontrei o documento de dissolução da associação, em 1942, que indica como sua 

sede o prédio central da Light no Rio de Janeiro.  

 https://www.jusbrasil.com.br/diarios/2436127/pg-46-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-06-08-

1942?ref=serp, acesso em 16/7/20 
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Abril 1938    Junho 1939 

 

A qualidade criativa dos anúncios da Liga da Eletricidade, com estrutura formal de 

textos argumentativos e layouts padronizados segundo o modelo norte-americano vigente no 

período, além de um caminho estratégico definido, assemelha-se à qualidade dos anúncios da 

GE. Esse padrão que pode indicar que eram criados não mais no Departamento de Publicidade 

da Light, mas numa agência do mercado. Na ocasião a GE era atendida pela Ayer que, segundo 

Marcondes e Ramos (1995, p. 43), também atendeu a Light na década de 1930. 
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Abril 1934             Novembro 1939 

 Também eram publicados na Revista Light anúncios das empresas associadas de gás, 

telefonia e transportes, todos seguindo os mesmos padrões dos anúncios de energia elétrica. 

 
1928     1936 
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sem data    1933 

  

1934      1931 
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Finalizando o conjunto dos conteúdos presentes na Revista Light estão os anunciantes 

externos, empresas dos mais diversos setores de atividades comerciais e industriais, como lojas 

de varejo de roupas, tecidos e calçados, bancos e seguradoras, artigos de higiene e beleza, 

distribuidoras de combustíveis e medicamentos, entre tantos outros. No entanto, para fins desta 

pesquisa selecionamos um anunciante que está presente em praticamente todas as edições da 

revista, cuja atividade é complementar à Light na cadeia produtiva e de consumo: a General 

Eletric, ou simplesmente GE, em cujos produtos se materializa a imaterialidade da energia 

produzida pela Light. 

 

  

Março 1930     Novembro 1934 
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Outubro 1936        Fevereiro 1938 

 

A lâmpada, o rádio e a geladeira foram os produtos centrais da publicidade da GE 

publicados na Revista Light. Em mais um trecho do seu depoimento à APP citado por Santos, 

(2003, p. 124) Orígenes Lessa diz: 

Vendia-se menos o produto que a ideia. A propaganda do refrigerador General 

Eletric baseava-se toda na necessidade de convencer a dona de casa da 

importância da refrigeração. Alimento conservado em temperatura superior a 

10 graus se deteriorava, desgraçava a família.  
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Dezembro 1929    Janeiro 1930 

 
Dezembro 1939 
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Esses novos bens tornados possíveis pela eletricidade transformam-se em signos da 

modernidade urbana. Despertam desejo de consumo e possuí-los transporta as famílias para um 

novo patamar, onde a tecnologia passa a fazer parte do cotidiano dos lares. Alberti (2002, p. 

286) refere-se a esses bens e sua comunicação como a forma como os brasileiros urbanos 

passaram a se sentirem inseridos em um mercado mundial. 

Nos anúncios da GE apresentados acima, percebemos em todos que o refrigerador é 

sempre o personagem central. No entanto, envolvem o leitor quando jogam com as interações 

materiais e subjetivas completando o sentido em si mesmos. Se o título aponta para uma questão 

objetiva, prática, a imagem socializa e dá sentido ao produto quando o coloca em posição 

privilegiada no espaço doméstico. 

As geladeiras passam a fazer parte dos lares de maior poder aquisitivo na segunda 

metade da década de 1920, mas na verdade eram caixas-fortes que conservavam o gelo e, 

consequentemente os alimentos. Alberti destaca uma propaganda de refrigerador, veiculada em 

1929, em que o aparelho é apresentado como “um gelo que nunca derrete” (2002, p. 286). O 

eletrodoméstico entrou nos lares brasileiros com uma força somente vista talvez, mais tarde, 

pela televisão e, recentemente, pelos telefones celulares. Uma pesquisa da Nielsen31 publicada 

pelo jornal O Globo32, em novembro de 2012, apontava que ela era o eletrodoméstico com 

maior penetração no país, presente em 98% dos lares, na frente mesmo do fogão. 

 
31 Instituto de pesquisa 
32 http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2012/11/geladeira-e-eletrodomestico-com-maior-

penetracao-no-pais-diz-estudo.html 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  
Abril de 1940 
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A Revista Light terminou abruptamente em abril de 1940 “devido a uma interpretação 

administrativa do Decreto n. 4857, com o qual nos conformamos respeitosamente”. Não há 

explicações sobre qual capítulo do decreto nem qual foi a interpretação administrativa. 

Podemos apenas conjecturar, pois o Decreto nº 4.85733, de novembro de 1939, versa sobre 

registros de pessoas físicas e jurídicas. Seus artigos 130 e 131 tratam especificamente de órgãos 

de imprensa e foram modificados pelo Decreto nº 5.318, de 29 de fevereiro de 1940, que por 

sua vez reitera o que já estava presente na Constituição de 1937, no artigo 122, nº 15, letra g, 

o qual vedava a estrangeiros a direção de veículos de imprensa: “A direção dos jornais, bem 

como a sua orientação intelectual, política e administrativa, só poderá ser exercida por 

brasileiros natos”. 

Como o Decreto nº 5.318 foi promulgado em 29 de fevereiro, podemos pensar que a 

edição de março de Light já estivesse pronta, ou até mesmo distribuída, quando a decisão de 

interromper a publicação foi tomada, restando assim para abril a oportunidade de finalizar a 

publicação.  

A última edição circulou com 18.333 exemplares, um crescimento seis vezes superior 

ao número de exemplares de janeiro de 1928. 

A Revista Light foi, como todo house-organ, ela própria um grande anúncio que através 

do seu discurso exalta o progresso, os valores do trabalho e os da companhia, omitindo conflitos 

na busca por uma unificação do discurso corporativo.  

 
33 Site da Câmara dos Deputados 

MATRÍCULA DE JORNAIS 

Art. 130. A matrícula das oficinas impressoras (tipografia, litografia, fotogravura ou gravura), dos jornais e 

outros periódicos, é obrigatória, e será feita em cartório de registo de títulos e documentos do Distrito Federal, 

do Território do Acre e dos Estados; e, à falta, nas notas de qualquer tabelião local. (Redação dada pelo Decreto 

nº 5.318, de 1940) 

Parágrafo único. O registo será efetuado em virtude de despacho proferido pela autoridade judiciária a que 

estiver subordinado o serventuário que o deve fazer, com recurso, no caso de indeferimento, para o Tribunal ou 

Juízo competente. (Incluído pelo Decreto nº 5.318, de 1940) 

Art. 131. O pedido de matrícula será instruído com os seguintes documentos: 
I - Tratando-se de jornal ou periódico: (Incluído pelo Decreto nº 5.318, de 1940) 

a) declaração do nome, nacionalidade, idade e residência do diretor ou redator principal, do proprietário, do 

gerente, dos redatores, facultativamente em relação a estes últimos; (Incluída pelo Decreto nº 5.318, de 1940)  

b) prova de pertencerem o diretor e os redatores à associação de imprensa local, e a de ser aquele brasileiro 

nato; (Incluída pelo Decreto nº 5.318, de 1940) 

[...] 

§ 1º Não podem ser proprietários de empresas jornalísticas as sociedades por ações ao portador e os estrangeiros, 

vedado tanto a estes como às pessoas jurídicas participar de tais empresas como acionistas. A direção dos 

jornais, bem como a orientação intelectual, política e administrativa, só poderá ser exercida por brasileiros natos 

(Constituição, art. 122, nº 15, letra g). (Incluído pelo Decreto nº 5.318, de 1940) 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11812856/art-130-do-decreto-4857-39
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/197648183/art-130-1-do-decreto-4857-39
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11812819/art-131-do-decreto-4857-39
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/197648181/art-131-inc-i-do-decreto-4857-39
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/197648180/art-131-inc-i-a-do-decreto-4857-39
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/197648178/art-131-inc-i-b-do-decreto-4857-39
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11812796/art-131-1-do-decreto-4857-39
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E, assim, o anúncio vai costurando uma outra realidade que, com base nas 

relações concretas de vida dos atores sociais, produz um mundo idealizado. 
Cada espelho mágico reflete aspectos da sociedade que o engendra 

alimentando a ilusão de uma ideologia que se quer permanente em seu projeto. 

                                                                                       (ROCHA, 1985, p. 26) 

Nos seus poucos mais de doze anos de existência, Light buscou cumprir seu papel como 

organizadora e transmissora dos conceitos que desde o início nortearam os investimentos 

canadenses no Brasil e foram base para o desenvolvimento econômico do país no então iniciante 

processo de industrialização. Deu voz aos valores do capitalismo internacional ao mesmo tempo 

que em que procurou reduzir as arestas geradas por ele na sociedade brasileira, representada 

então pelo corpo de funcionários. Em nenhum momento a revista se afasta do seu objetivo de 

construir uma rede de sustentabilidade para as atividades das diversas empresas do grupo, 

reforçando seu lugar de porta-voz de uma instituição que se apresentava como sólida, eficiente, 

transformadora e moderna.  

No início dos anos 1950, a companhia voltou a editar uma publicação intitulada Light 

que, diferentemente da primeira, teve vida curta – somente por quatro anos e com periodicidade 

semestral. 

 Esta pesquisa se propôs a recuperar a Revista Light, publicação do grupo Light nas 

décadas de 1920 e 1930, do ostracismo ao qual havia sido relegada e inseri-la em um local de 

proeminência nas referências e estudos sobre o início da comunicação corporativa no Brasil.  O 

farto material apresentado, parcial em relação ao conteúdo total da revista, por si só já lhe 

confere um inegável espaço precursor ao lado da sempre citada revista da General Motors. Mais 

do que uma publicação passageira surgida no então incipiente campo da comunicação, Light 

foi uma revista cuidadosamente elaborada como instrumento político de valor estratégico do 

maior grupo empresarial do país na primeira metade do século XX. Seu lançamento coincide 

com as profundas transformações políticas, econômicas e sociais pelas quais passava o país, 

quando as discussões sobre o papel do capital estrangeiro no setor de infraestrutura para o 

desenvolvimento industrial e para a operacionalidade da vida urbana ganharam relevo no 

cenário brasileiro. A revista tem um elaborado desenho editorial que denota o empenho da Light 

em reafirmar seus valores e sustentar os vínculos internos no quadro de funcionários para que, 

além de produtores dos serviços da empresa, eles tornem-se guardiões de suas muralhas. O 

papel da comunicação organizacional, que ganhou corpo no ambiente empresarial brasileiro a 

partir da década de 1950, foi reconhecido como estratégico pelo grupo canadense ainda na 
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primeira metade do século e exercido através do Departamento de Publicidade, projeto 

elaborado na gestão de Alexander Mackenzie. 

Os conteúdos aqui apresentados conferem de forma inédita e pioneira uma visão geral 

da publicação, mas ainda estão longe de expor a potencialidade de Light como fonte documental 

de referência para estudos de diversos temas e áreas de conhecimento, mesmo se vistos através 

do filtro do seu papel como instrumento estratégico de ação empresarial.  

Os componentes da publicação como capas, sumários, editoriais, matérias, fotografias, 

ilustrações e publicidade própria e de terceiros que constam desta pesquisa são uma amostra 

das possibilidades que podem ser exploradas. Durante a pesquisa no acervo do Centro Cultural 

Light, passamos pela leitura de diversas matérias que na ocasião não foram selecionadas, como 

as referentes ao universo feminino, em que as mulheres aparecem no desempenho de funções 

profissionais de datilógrafas e telefonistas, com espaço próprio de trabalho e até mesmo com 

um refeitório exclusivo. No entanto, num espelho da época, sua presença é mais frequente nas 

fotografias e notas de registro sociais e eventos de lazer. 

Light, até então praticamente desconhecida, abre-se, a partir de agora, para novas 

propostas alinhadas com instituições de preservação e difusão de conteúdos documentais do 

setor energético como a própria Light, a Memória da Eletricidade34, o Museu da Energia, da 

Fundação Energia e Saneamento35, ou mesmo a Associação Brasileira de Memória Empresarial 

- ABME36. 

Resgatar a coleção de Light dos arquivos onde estava confinada e ter ensejado sua 

digitalização, foi a tarefa que se cumpriu e a forçosa interrupção da pesquisa devido à pandemia 

que atingiu o mundo em 2020 não deve ser razão para que permaneça no espaço desconhecido 

ao qual estava relegada. 

 

 

 
34 https://www.memoriadaeletricidade.com.br/ 
35 http://www.museudaenergia.org.br/ 
36 https://abme.org.br/ 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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MARÇO          ABRIL 



194 

 

 
MAIO           JUNHO 



195 

 

 
JULHO          AGOSTO 



196 

 

 
SETEMBRO         OUTUBRO 



197 

 

 
NOVEMBRO         DEZEMBRO 



198 

 

1940 

 
JANEIRO          FEVEREIRO 



199 

 

 
MARÇO          ABRIL



200 

 

ANEXO III 

Anúncios de energia elétrica publicados na Revista Light 

 

1929/1930 
 

 

 

junho 1929, janeiro e março 1930 



 

 

 
 

  

novembro dezembro 



 

 

 

1933 

 

 
 

 

  

 

junho agosto agosto agosto 



 
 

 

 

1933 

 

 
 

 

   

 

setembro dezembro dezembro 



 
 

 

1934 

 

 

    

 

março março agosto agosto 



 
 

 

1934 

 

 

  

 
 

novembro dezembro 



 
 

 

1935 

 

 
 

  
 

 
 

março março março junho 



 
 

 

 

1935 

 
 

   

 

julho agosto outubro 



 
 

 

 
 

1936 

 

 

 

 

 

  

 

janeiro fevereiro 



 
 

 

 

1936 

 

 
 

 

 

 

março abril maio 



 
 

 

1936 

 

 

 
 

 

 
 

 

julho agosto setembro outubro 



 
 

 

 

 

211 

 
 

 
 

outubro 



 

 

 

 

1938 

 

 

 
 

 
 

abril maio junho 



 
 

 

 

1938 

 

 

 
 

Setembro 

 

outubro e novembro julho agosto 



 

 

1939 
 
 
 

 

janeiro fevereiro e outubro março abril 



 
 

 

 

 

1939 

 

 

   

maio junho agosto setembro 



 
 

 

 

1939 

 

 
 

  

 

novembro dezembro 



 

 

 

1940 

 

 

 

 

 

 

 

março abril janeiro e fevereiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Light Rio de Janeiro Annual Reports (parte) 1932 e 1933 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


