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Introdução

A Indústria de bebidas alcoólicas em 
Pernambuco tem suas origens no Período Colonial com 
a produção da cana-de-açúcar. De lá para cá esta 
produção cresceu bastante. Nos tempos modernos, 
começos do século XX, esta indústria investiu com 
força na circulação do produto por propagandas, 
especialmente com a entrada de outros derivados que 
passaram a competir com a cachaça, a exemplo da 
cerveja e do vinho.

A propaganda acompanhou quase toda história 
do desenvolvimento da indústria de bebidas alcoólicas 
em nosso estado. Desde que surgiu, a indústria de 
cerveja fez da propaganda seu canal de estimulo e 
vendas do produto. O vinho também era outra das 
bebidas alcoólica muito propagada na sociedade.

O vinho e a cerveja não estavam associados ao 
problema do alcoolismo que deveria ser tratado como 
doença mental ou caso de polícia, como era o caso da 
cachaça. O pouco controle que se tinha sobre o vinho 
era proveniente dos discursos dos padres que 
reconheciam o vício da embriaguez pelo vinho, mas, 
não sugeria a abstinência e sim a moderação e 
temperança. Nota-se que a cachaça vista como um dos 
principais fatores da degeneração, ocupam quase que 
completamente, os discursos dos intelectuais, padres e 
médicos, sendo a bebida que sofre mais repreensão 
policial

Material e método

Inicialmente as pesquisas se deram em revistas 
que circularam na cidade do Recife, nas décadas de 
1920-1945 (Revista do Instituto Arqueológico 
Histórico e Geográfico Pernambucano, Revista da 
Cidade, Revista Rua Nova, Revista A Pilheria, Revista 
de Pernambuco), onde encontramos notícias e 
propaganda sobre bebidas alcoólicas. Durante o 
percurso foi estabelecido o método uma seleção das 
propagandas, observando sua permanência e a 

mudança em seu discurso, Sendo o APEJE e a 
FUNDAJ instituições centrais de pesquisa.
Também foram utilizadas outras fontes, como livros, 
teses e dissertações, que ajudaram a entender o 
discurso e a compreensão da sociedade a cerca do 
assunto alcoolismo.

Resultados e discussão

Na etapa em que se encontra nossa pesquisa, 
podemos dizer que muitos dos problemas sociais do 
nosso período estão ligados à questão do alcoolismo. 
Entretanto, ainda que haja um diagnóstico desta 
questão, a bebida alcoólica fazia parte das propagandas 
de bebidas, sendo nossa meta mensurar ao longo da 
pesquisa o nível e impacto destas propagandas. 

Até o momento percebemos que havia naquele 
momento uma intensa propaganda a cerca da cerveja e 
do vinho, mas uma certa restrição a cachaça, pois na 
época era associada ao problema do alcoolismo tão 
combatido no século XIX, visto pela como doença 
mental pela medicina da época.

Estimulados como uma bebida saudável e bem 
recomendada o vinho e a cerveja chegavam ser vistos 
até como fonte de saúde. Tanto que alguns remédios 
chegam a ter o nome de “vinho”. Na Revista Pilheria, 
no Recife de 1923, temos uma propaganda de um tipo 
de medicamento cujo titulo era “Vinho Reconstituinte”, 
um líquido conhecido como Lacto-Phosphatado, cujo 
nome lembrava a todos o valor do vinho à época: 
“Certifico que o Vinho Reconstituinte de Quina, 
Carne e Kola, fabricado por Silva Vieira e Cia, como 
reparador de forças, é um excellente estimulante do
organismo...tem conferido grande effeito nutritivo em 
doentes aos quais tenho aconselhado...” 

Já a propaganda da cerveja, que marcava forte 
presença nos jornais e revistas, era indicada como um 
poderoso líquido calmante da alma e curador dos males 
do corpo, muitas vezes sugerida como alimento. Na 
década de 1920, as propagandas das Cervejas 
circulavam na Revista da Cidade, afirmando que a 
“Cerveja Maltada, Malzbier, é um poderoso 
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fortificante, de delicioso paladar”.  Malzbier era a 
cerveja das mães, como indicavam as propagandas. 
Com ela, a Companhia Antarctica Paulista, dizia 
oferecer aos pernambucanos a melhor cerveja para a 
saúde. As cervejas amarelas eram apresentados com o 
slogam: “ANTARCTICA: as melhores cervejas...” No 
mesmo editorial da Revista, havia ainda a “A 
BRHAMA, ainda e sempre na ponta..”.com “a 
Companhia Cervejaria Brhama do Rio de Janeiro, 
consolidando a sua posição neste mercado, 
proporcionará ao grande povo pernambucano, ensejo 
de adquirir brindes...”.

Designada como bebida do macho, do herói e do 
pobre, a cachaça não se restringia a sexo ou classe 
social, mas de qualquer forma a aguardente vai estar 
em grande parte associada às classes mais humildes.

Associada a degeneração, a cachaça sofrerá um 
grande preconceito por grande parte da população, pois 
a degeneração assustava muito mais do que a própria 
morte. A morte representava a purificação, a 
possibilidade de salvação; a degenerância ou 
degeneração do corpo que resultava de uma
enfermidade, por sua vez significava um castigo, uma 
punição.
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