
on ra do Wes sel era apai xo na do pela 
ci ên cia e pela arte. In ven tor ina to e 
em pre en de dor obs ti na do, cri ou a 
pri mei ra fá bri ca bra si lei ra de pa pel 
fo to grá fi co, no iní cio dos anos 1920, 
uti li zan do tec no lo gia de sen vol vi da e 

pa ten te a da por ele. Con quis tou um mer ca do até 
en tão do mi na do por for ne ce do res es tran gei ros 
e for mou um pa tri mô nio imo bi li á rio que, obe de
cen do ao de se jo ex pres so em seu tes ta men to, 
foi uti  li za do como las tro para cri ar uma fun da
ção que apoi as se ati vi da des edu ca ti vas, cul tu rais 
e ci en tí fi cas de seis en ti da des e in cen ti vas se a 
arte, a ci ên cia e a cul tu ra por meio de prê mi os. 
A fun da ção foi ins ti tu í da em 1994, um ano 
de pois da sua mor te, aos 102 anos.

Con ra do Wes sel nas ceu em Bu e nos Ai res, em 
1891, fi lho de fa mí lia tra di ci o nal de fa bri can tes 
de cha péus, em Ham bur go, na Ale ma nha, que 
imi gra ra para a Ar gen ti na, em me a dos do sé cu lo 
19, para se es ta be le cer como es tan ci ei ra. No 
ano se guin te ao seu nas ci men to o pai, Gui lher
me Wes sel, for ma do em fí si ca, mi grou para 
So ro ca ba e, pos te ri or men te, para São Pau lo, 
con  vi da do a le ci o nar na re cémfun da da Es co
la Po li téc ni ca, no bair ro da Luz. 

A pai xão pela fo to gra fia Con ra do Wes sel 
her dou do pai, que, pa ra le la men te às au las na 
Po li téc ni ca, ad qui riu uma loja de ma te ri al fo to
grá fi co onde ins ta lou um ate liê de fo to gra fia, na 
rua São Ben to.  Ain da jo vem, Con ra do Wes sel 

ga nhou dois prê mi os em con cur sos pro mo vi
dos pela Se cre ta ria da Agri cul tu ra.

O in te res se pela fo to gra fia le vouo ao es tu do 
da quí mi ca e, em 1911, Con ra do Wes sel foi para 
Vi e na, na Áustria. Lá apren deu fo to quí mi ca na 
K.K. Lehr und Ver suchs Ants talt, re no ma da es co
la de fo to gra fia, es pe ci a li zan dose em cli chês 
pa ra jor nais e re vis tas. Vol tou ao Bra sil, dois anos 
de pois, cer to de que o co nhe ci men to ad qui ri do 
na Eu ro pa não era su fi ci en te para o seu “de sen
vol vi men to téc ni co e co mer ci al”, como ele mes
 mo ob ser vou em uma bre ve au to bi o gra fia. Seu 
pro je to era am bi ci o so: so nha va com a cri a ção de 
uma fá bri ca de pa pel fo to grá fi co na ci o nal.

Na épo ca, os fo tó gra fos do Jar dim da Luz, um 
dos prin ci pais lo cais de la zer da ci da de, tra ba lha
vam com uma câ me rala bo ra tó rio: uma cai  xa de 
ma dei ra com uma ob je ti va so bre um tri pé. A 
câ me ra era di vi di da em duas par tes. A in fe  ri or 
con ti nha os ba nhos de re ve la dor e fi xa dor uti li
za dos para o pro ces sa men to quí mi co de fil mes 
e pa péis. O pa pel uti li za do era im por ta do de 
fa bri can tes como a Ko dak,  Agfa e Ge vaert. 

Para re a li zar seu pro je to de pro du zir pa pel 
com qua li da de equi va len te ao do im por ta do, e a 
pre ços mais bai xos, Con ra do Wes sel ma tri  cu lou
se como ou vin te na Es co la Po li téc ni ca. “Du ran te 
qua tro anos fiz de tudo ali”, con tou. “Des de a 
pre pa ra ção do ni tra to de pra ta até os es tu dos 
das di fe ren tes qua li da des de ge la ti nas. Da ação 
dos ha lo gê ni os como o bro mo, o clo ro e o iodo 
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so bre o ni tra to de pra ta. Fiz inú me ras ex pe ri ên
ci as mis tu ran do o ni tra to de pra ta ao bro  me to 
de po tás sio, ao clo re to de só dio e ao io de to de 
po tás sio. Che guei à con clu são de que a mis tu ra 
de uma pe que na dose de iodo ao bro mo da va 
mu i to me lhor re sul ta do, as sim como a adi ção do 
bro mo ao clo ro.” De pois de cen te nas de ex pe  ri
ên ci as, Con ra do Wes sel che gou a uma fór  mu la 
sa tis fa tó ria para o pa pel, cu jas pro vas, co mo ele 
su bli nhou, agra da ram mu i to ao seu pai. 

pró xi mo de sa fio era ini ci ar a pro
du ção. Fal ta vamlhe no en tan to 
di nhei ro, má qui nas e pa pel. As 
má  qui nas, ele ad qui riu “por 8 con
 tos e 500” de um es tu dan te de 
fo to quí mi ca que, tal como ele, 

ten ta ra fun dar uma fá bri ca de pa pel fo to grá fi
co. O ne gó cio não ti nha dado cer to e o equi
pa men to es ta va dis  po ní vel.  As má qui nas fo ram 
ins ta la das num pe que no pré dio de pro pri e da
de do pai, na Bar ra Fun da, em 1921. “As fór mu
las que eu ha via ela bo ra do pa re ci am boas, mas 
não po de ria as se gu rar que se ri am boas tam bém 
na fa bri ca ção”, ele re gis trou, pre o cu pa do. 

Fal ta valhe, ain da, o pa pel ne ces sá rio para os 
tes tes, já que no Bra sil não ha via ne nhu ma fá bri  ca 
que pu des se for ne cer o pa pel ba ri ta do. O ma   te ri
al ti nha que ser com pra do na Fran ça, fa bri ca do 
pela Ri vers, ou na Ale ma nha, pela Schol ler. Con ra
do Wes sel saiu à cata de um im por ta dor. “En quan
to a en co men da não che ga va, es tu dei como pen
du rar o pa pel emul si o na do para se car no pe que no 
es pa ço de que dis pu nha”, dis se. 

O aca so, ele re co nhe ceu, aju douo a en con
trar a so lu ção. Con ra do Wes sel es ta va na Ta pe
ça ria Schultz, para a qual re a li za va um ser vi ço 
de pro pa gan da, quan do lhe cha mou a aten ção 
o sis te ma de cor ti nas que se mo vi am por cor di
nhas usa das pe los ta pe cei ros. Fez um cro qui do 
sis te ma uti li za do na Schultz e ima gi nou que, 
em pre gan do mé to do se me lhan te, po de ria 
se car mais de 100 me tros de pa pel. 

O pa pel che gou e a pe que na fá bri ca ini ci ou 
sua pro du ção. “Foi um de sas tre”, re su miu Con ra
do Wes sel. Não se apro vei tou mais do que 10 
cen tí me tros dos 10 me tros de pa pel emul si o na
dos. Nova ten ta ti va, nova frus tra ção. O pa pel, ele 
des cre veu, es ta va qua se todo “ei va do de pe que
nas bo lhas e ou tras par tí cu las in de se já veis”. 

O

Conrado Wessel com aparelho 
fotográfico: paixão herdada 
do pai, professor da Politécnica
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En quan to “ma tu ta va” so bre o pro ble ma, 
mais uma vez o aca so – e o olhar arguto – trou
xe a so lu ção. Con ra do Wes sel foi cha ma do à 
fá bri ca das Li nhas Cor ren tes, no Ipi ran ga, para 
exe cu tar um ser vi ço de cli chês. Sozinho no 
sa lão de es pe ra, re pa rou numa pe que na má qui
na uti li za da para pas sar goma no ver so das eti
que tas. Ele des cre veu esse equi pa men to: “Ha
via uma cuba e um rolo imer so den tro dela. 
Com a má qui na em mo vi men to, o rolo pas sa va 
uma cer ta quan ti da de da so lu ção, dei xan do 
es tri as so bre o pa pel, que tam bém se guia seu 
cur so. Eu re ca, pen sei, meu pro ble ma está re sol
vi do”. Mais uma vez, fez um cro qui e adap tou a 
má qui na de emul si o na gem ao mo de lo da que la 
uti li za da pa ra go mar eti que tas. E de ta lhou os 
re sul ta dos: “A má qui na se re su mia no se guin te: 
uma cuba de bar ro vi dra do (na que la épo ca não 
exis tia o aço ino xi dá vel) cheia de emul são e 
um rolo de ebo ni te que mer gu lha va nela. O 

pa pel pas sa va en tre um ou tro eixo fixo, re gu
la do como o rolo. Des sa ma nei ra, as bo lhas fi ca
vam to das na cuba. Mais tar de esse sis te ma foi 
me lho ra do, com mais de um rolo de ebo ni te, 
tor nan do im pos sí vel o sur gi men to de bo lhas 
so bre o pa pel. Fi ze mos no vas ex pe ri ên ci as com 
ple no êxi to. Va mos fa bri car e ven der”, co me
mo rou. Nas ceu as sim a Fá bri ca Pri vi le gia da de 
Pa péis Pho to gra fi cos Wes sel.

on ra do Wes sel não ima gi na va, no 
en tan to, que te ria que en fren tar ain
da a re sis tên cia dos fo tó gra fos, seus 
po ten ci ais cli en tes. “Eles ex pe ri
men ta ram o ma te ri al, acha ram bons 
os re sul ta dos, mas jul ga ram me lhor 

con ti nu ar com o pos tal da Ri dax, da Ge vaert, 
ape sar do pre ço do meu ser bem me nor.” Foi 
nes sa épo ca que ele for jou o lema que o acom
pa nha ria por toda a vida: “In sis ta, não de sis ta”.
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pa  re ça, es tes pos tais mais ba ra tos não fo ram 
acei tos pe los am bu lan tes. Nem os meus, nem os 
da Ge vaert.” A pro du ção bra si lei ra cres ceu, Con
ra do Wes sel com prou um pré dio mai or, na mes
ma rua, e con so li dou sua po si ção no mer ca do. 
Não fal  ta ram pro pos tas de em pre sas es tran gei
ras in te res sa das em par ce ria com a ago ra prós
pe ra fá  bri ca bra si lei ra de pa péis, até que Con ra do 
Wes sel fir mas se um con tra to com a Ko dak. Fi cou 
acer ta  do que a em pre sa nor teame ri ca na cons
tru i ria uma fá bri ca nova em San to Ama ro, com 
ma qui ná  rio mo der no, que se ria ad mi nis tra da 
por Con ra do Wes sel por um pe rí o do de 25 
anos ao fim do qual a fá bri ca e a pa ten te pas sa
ri am à Ko dak. 

Ao lon go des se pe rí o do, com o lu cro dos 
ne gó ci os bem ad mi nis tra dos, Con ra do Wes sel 
comprou imóveis nos bair ros de Cam pos Elí  se os, 
Bar ra Fun da, San ta Ce cí lia e Hi gie nó po lis, que, no 
fu tu ro, se tornariam o pa tri mô nio da fun da ção. •
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Documento atesta “uso effectivo” do novo  
processo de produção de papel fotográfico  
patenteado por Conrado Wessel em 1921

Os ne gó ci os iam mal até que a sor te – ou 
tal vez a his tó ria – re ver teu o ris co do fra cas so. 
No dia 5 de ju lho de 1924, Isi do ro Dias Lo pes 
de fla grou o mo vi men to co nhe ci do como a 
Re vo lu ção dos Te nen tes.  São Pau lo fi cou si ti a
da, iso la da do res to do país. Aos fo tó gra fos da 
Luz fal tou pa pel im por ta do. “Numa ma nhã de 
um dos pri mei ros dias de re vo lu ção, apa re ceu 
um de les em mi nha casa e per gun tou se eu 
ti nha pos tais para ven der”, con tou Con ra do 
Wes sel. A re vo lu ção abriulhe o mer ca do. Ao fim 
de 29 dias de cer co, os re bel des se ren de ram. O 
flu xo de pa pel im por ta do foi res ta be le ci do, 
mas a fá bri ca de pa péis cri a da por Con ra do 
Wes sel já ti nha, de fi ni ti va men te, con quis ta do 
a cli en te la que lhe per ma ne ceu fiel.

Os gran des fa bri can tes es tran gei ros, como a 
Ge vaert, ten ta ram ain da re cu pe rar o mer ca do ofe
 re cen do pro du tos mais ba ra tos. Con ra do Wes
sel tam bém bai xou os pre ços. “Por in crí vel que 
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