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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar de que maneira a República Brasileira foi 

representada nas caricaturas que circulavam na imprensa, do Rio de Janeiro, entre os anos de 

1889 e 1902. Para tanto, propõe-se compreender o universo em torno da produção das artes 

gráficas na imprensa, do Rio de Janeiro, oitocentista desde a década de 1840 até 1902. Dessa 

forma, são apresentadas as relações estabelecidas entre os produtores das revistas de 

caricaturas e seus leitores. Analisamos a formação do público leitor pela própria imprensa, a 

qual foi preponderante para a consolidação do imaginário sobre os símbolos republicanos a 

partir de 1889. Investigamos como os meios circulantes Revista Illustrada e O Mequetrefe 

foram instrumentos para a legitimação popular do sistema de governo republicano, através de 

caricaturas repletas de elementos simbólicos da República. Além disso, percebemos como a 

República utilizou o meio noticioso para a consolidação dos seus Heróis. Também estudamos 

como as revistas o Mequetrefe, Revista Illustrada e Don Quixote difundiram as Eleições 

Federais e a vida política da municipalidade do Rio de Janeiro durante a República até o ano 

de 1902. 

 

 

Palavras- Chave: Revista Illustrada, O Mequetrefe, Don Quixote, República, Caricatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to study how the Brazilian Republic was represented in caricatures that 

circulated in the press of Rio de Janeiro between the years of 1889 and 1902. Therefore, it is 

proposed to understand the universe around the production of graphic arts in the Press of Rio 

de Janeiro in the nineteenth century from the 1840s up to 1902. Thus, the relations between 

the producers of magazine caricatures and your readers are presented. We analyze the 

formation of the reading public through the press by itself, which was leading to imaginary 

consolidation over Republicans symbols since 1889. We investigate how the current media 

Magazine and The Mequetrefe and Revista Illustrada were the instrumental for popular 

legitimacy of the republican government system through caricatures with a lot of symbolic 

elements of the Republic. Also, realize as the Republic used the news means for the 

consolidation of its Heroes. We also study how the magazines Mequetrefe, Don Quixote and 

Revista Illustrada did the press coverage about the Federal Elections and the political 

municipality of Rio de Janeiro way of life during the Republic up to the year of 1902. 

 

 

Keywords: Revista Illustrada, O Mequetrefe, Don Quixote, Republic, Caricatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Ce document vise étudier la façon dont la République brésilienne a été représentée dans les 

caricatures qui ont circulé dans la presse de Rio de Janeiro entre les années 1889 et 1902. Par 

conséquent, il est proposé de comprendre l'univers autour de la production des arts graphiques 

dans la presse de Rio de Janeiro au XIXe siècle à partir des années 1840 aux années 1880. 

Ainsi, les relations entre les producteurs de caricatures de magazines et de vos lecteurs sont 

présentés.Aussi nous analysons la formation du lecteur à travers de la presse par lui-même, 

qui conduit à la consolidation imaginaire sur républicains symboles depuis 1889. Nous 

étudions comment le Magazine Le Mequetrefe et Revista Illustrada étaient l'instrumental de la 

légitimité populaire du système de gouvernement républicain à travers des caricatures avec 

beaucoup d'éléments symboliques de la République. En outre, de réaliser que la République 

utilisé signifie les nouvelles pour la consolidation des héros. Nous étudions aussi comment les 

magazines Mequetrefe, Don Quixote et Revista Illustrada ont fait la couverture de presse sur 

les élections fédérales et la commune politique du Rio de Janeiro pendant la République 

jusqu'à l'année 1902. 

 

Mots-clés: Revista Illustrada, O mequetrefe, Don Quichotte, République, caricatures. 
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Introdução 

 

“A pena, ‘o bico de pena’, segundo a 

expressão clássica, traz vantagens 

relativas, não tira sangue de ninguém; não 

faz vítimas, faz atas, faz pleitos. O 

vencido perde o lugar, mas não perde as 

costelas.” (Machado de Assis
1
) 

 

 

Os primeiros anos da República no Brasil são, convencionalmente, periodizados pelos 

historiadores como a República da Espada, a República Velha ou a Primeira República. O 

objetivo aqui não é discutir como a historiografia nomeou o período inicial da República, mas 

é buscar uma nova perspectiva ao analisar o passado republicano brasileiro, propondo, assim,  

olhar para esses anos pensando o Brasil como o país da República das Penas.  

E o que seria essa República das Penas? Foi a República construída pelo bico da pena 

dos homens que arquitetaram o Golpe de Estado, movimento que pôs fim ao regime do 

Império sem derramamento de sangue e sem a necessidade da participação popular. Teve 

início com um governo dito “provisório” que se alongou pelo bico da pena. Seu primeiro 

objetivo político foi, através do poder coercitivo de novas penas, compor um novo código 

penal. Isso ocorreu antes mesmo de produzir uma carta constitucional que desse legitimidade 

a esse regime de governo, o qual foi formado pelos emplumados, pelos bicos das penas dos 

intelectuais que fizeram parte de seu corpo político, estando no poder ou na oposição.  

A República das Penas foi marcada pelas crônicas políticas, escritas ao bico da pena, 

que ganharam repercussão nas folhas dos veículos de imprensa. Foi a República que teve seu 

repertório simbólico construído pelos bicos das penas dos caricaturistas, os quais 

apresentaram caricaturas à população de quem eram seus novos políticos, novos heróis 

emplumados e os novos símbolos cívicos.  

Foi, portanto, através do bico da pena que a República Brasileira se formulou e ganhou 

amplitude. Nosso objetivo não é uma produção historiográfica que dê conta de todo o período 

da República das Penas. Nossa contribuição é a análise das possibilidades de compreensão do 

período, a partir da perspectiva dos bicos das penas dos caricaturistas que produziram parte da 

iconografia republicana do século XIX, presente nas páginas do Mequetrefe, Revista 

Illustrada e Don Quixote, entre os anos de 1889 e 1902. 

                                                             
1
 ASSIS, Machado. A Semana – Gazeta de Notícias, 15 de Julho de 1894; . 
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Os artistas que produziram nestas revistas foram os principais cronistas imagéticos do 

período. As imagens publicadas por eles são, portanto, fontes históricas que permitem a 

investigação da recepção do sistema de governo pelos leitores dos semanários ilustrados. 

Contudo, as caricaturas não surgiram na imprensa no período republicano.  

Desde a década de 1840, houve diversas publicações que difundiram caricaturas na 

cidade do Rio de Janeiro. Para melhor compreender o potencial alcance da arte caricatural na 

população do Rio de Janeiro Republicano, é preciso conhecer as revistas que, no decorrer do 

período imperial popularizaram a imagem na imprensa. Por isso, neste trabalho, 

conheceremos as revistas que se dedicaram à arte caricatural no decorrer do Império até à 

década de 1880. Essas publicações foram importantes para criar, em seus leitores, as múltiplas 

possibilidades de leituras imagéticas. Portanto, discutiremos a relações entre os produtores da 

arte e seus leitores.  

Também podemos afirmar que as revistas O Mequetrefe e a Revista Illustrada foram 

importantes difusoras das representações simbólicas da República das Penas. Seus leitores 

recebiam informações que propunham a sedimentação dos elementos simbólicos republicanos 

e dos seus heróis nas revistas. Por isso, investigaremos de que maneira o imaginário em torno 

da República foi apresentado pelos caricaturistas nos primeiros anos do sistema republicano 

de governo. 

Assim como a Revista Illustrada e o Mequetrefe, o semanário Don Quixote também 

foi importante como propagador da imagem dos governantes da República das Penas. Tendo 

as caricaturas como  grande ferramenta, analisaremos as formas de representação das Eleições 

Federais e da vida política da Intendência do Rio de Janeiro. Mas para isso, antes de tudo, é 

necessário compreender o que é essa forma artística e qual a sua importância para a 

historiografia. 

A caricatura é uma arte do atual. O caricaturista é um cronista que usa a imagem para 

perpetuar o cotidiano ao seu redor. Seja ao lado dos editoriais dos jornais, em web sites, redes 

sociais ou revistas especializadas, a caricatura é uma arte que, em poucos traços, tem o poder 

de transmitir ao público, rapidamente, a ideia do artista. O cenário político e o cenário social 

são os principais alvos da representação caricatural. Ela é produzida para um público alvo e 

tem como objetivo, através da imagem, disseminar um ideal político-social. 

Produzir traços grotescos em suas vítimas, colocá-las em situações embaraçosas e criar 

chistes com situações cotidianas são características da produção das caricaturas. O humor 
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contido nessa arte é um elemento que aproxima o artista do seu público alvo. Figuras do 

cenário político, empresários e costumes populares são alvos recorrentes nessa arte. 

Sobre a definição do termo caricatura, há divergências. Conforme Joaquim da 

Fonseca
2
, charge, cartum, quadrinhos, desenho de humor e tira cômica fazem parte do sentido 

mais amplo do que vem a ser uma caricatura. Ainda de acordo com Joaquim da Fonseca, o 

termo caricatura designa uma forma de arte que se expressa com desenhos e pinturas. 

Porém, ao pensar na criação das obras caricaturais no século XIX, as caricaturas e as 

charges constituíam dois tipos diferentes de arte. A caricatura seguia uma forma de 

representação em que o personagem desenhado tinha sua imagem traçada mais próxima de 

uma representação humana. Sendo assim, o humor estava presente na situação ilustrada. Já a 

charge propunha a ridicularização do desenhado, acentuando características físicas do mesmo 

como forma de produzir o humor. 

A obra caricatural é uma representação plástica ou gráfica de uma pessoa, uma ação, 

um gesto ou uma ideia, a qual pode ser constituída de forma distorcida ou não, que poderia 

acentuar e revelar aspectos ridículos de uma pessoa ou fato. Por isso, é produzida com o 

intuito de ser divulgada para um público conhecedor da pessoa ou do acontecimento 

representado. 

O caricaturista, ao propor críticas do cenário político, geralmente, tem o intuito de 

ridicularizar personagens da vida política, como por exemplo, Reis, Imperadores, Presidentes, 

Prefeitos, Deputados, Senadores, Vereadores, Chefes de Polícia e outras personalidades desse 

universo; o traço do desenhista carrega os tons das críticas ridicularizando as pessoas da vida 

política. 

Portanto, a caricatura pode ser compreendida como uma representação que tem como 

intuito gerar críticas e reflexões sobre o social e o político no cotidiano. A caricatura social 

retrata mazelas, como a fome, a miséria, as condições de trabalho de um determinado grupo 

social, a falta de infra-estrutura nas cidades e os conflitos entre grupos sociais, as festas e as 

cerimônias.  

Embora a essência de uma caricatura, geralmente, seja atribuída à sátira, nem sempre o 

humor e a crítica fazem parte da ideia transmitida pelo artista. É comum, por exemplo, 

produções caricaturais que teçam elogios a ideias e a personagens do mundo político. As 

caricaturas elogiosas estiveram presentes na história da imprensa brasileira desde as primeiras 

publicações.  

                                                             
2
 FONSECA, Joaquim da. Caricatura: A Imagem Gráfica do Humor; E 

ditora Artes e Ofícios, Porto Alegre, 1999. p.17. 
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É comum que as caricaturas façam um diálogo entre a linguagem verbal e a linguagem 

não verbal. As notícias de um jornal e o interior da revista que publica a caricatura auxiliam o 

entendimento da arte. As falas de um personagem podem elucidar a compreensão da situação 

que está sendo representada. No entanto, muitas metáforas do cotidiano são utilizadas nos 

traços pelos caricaturistas para que a mensagem contida na arte atinja o maior público 

possível. 

A caricatura é uma fonte de análise histórica que, desde o século XX, vem sendo 

trabalhada no campo da historiografia. O neozelandês David Low, no livro British 

Cartoonists Caricaturists and Comic Artists, trabalhou na perspectiva de perceber o 

desenvolvimento da arte caricatural dentre artistas britânicos. O autor e também caricaturista 

dedicou parte do seu estudo em perceber o desenvolvimento das técnicas de produção entre os 

séculos XVIII e XX. Na análise política, David Low demonstra que as caricaturas produzidas 

nas colônias britânicas foram instrumentos de resistência contra as demandas do governo real. 

O estudo da caricatura política também foi foco de análise em Portugal com João Medina em 

sua obra Caricatura em Portugal: Rafael Bordalo Pinheiro pai do Zé Povinho.  

Ernst Gombrish, tanto em Arte e Ilusão: Um Estudo da Psicologia da Representação 

Pictórica, quanto em Los usos de las imágenes: estúdios sobre la función social del arte y la 

comunicación, ressalta a importância das caricaturas dentro do contexto da história imagética, 

dedicando-se a possibilidades metodológicas para a análise das fontes, pensando não apenas 

no caráter da função social da representação pictórica, mas também na importância da 

polissemia simbólica que uma ilustração tem, dependendo do veículo de comunicação em que 

está sendo representada.  

Historiadores da América Latina trouxeram muitas contribuições para o trabalho com 

fontes caricaturais. No México, Margarida Espinosa
3
 Blas, em La guerra Hispano-

norteamericana de 1898 en la caricatura de el hijo del ahizote, e Kenia Gabriela Aubry 

Ortegón
4
, com Caricatura política, episodios revolucionarios y prostitutas: una singularidad 

deológica vuelta imagen, desenvolveram pesquisas sobre o poder político da representação 

caricatural no México. 

Outras contribuições sobre a arte caricatural são de Juan David e seu trabalho La 

Caricatura: tiempos y hobres, dedicado à história das caricaturas na imprensa cubana. Já 

Isabelle Tauzin-Castellanos, em seu trabalho La Caricatura en la prensa satírica peruana 

(1892-1909), enfatizou o uso da caricatura com cunhos políticos e anticlericais. No caso 

                                                             
3
 TZINTZUN, N° 24, Revista de Estudis Históricos, Julho-Dezembro de 1996. 

4
 Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura, N° 4, 2004 
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venezuelano, há a contribuição de Beatriz Cáceres-Péfaur
5
 com La trayectoria del comic en 

Venezuela de 1850 a 1950: Un Intento de comunicación visual entre caricaturas. 

A História da política colombiana através das caricaturas contou com o livro Política y 

caudillos colombians en la caricatura editorial 1920-1950 de Darío Acevedo Carmona. O 

artigo El rapto de Panamá en la caricatura política, 1903 – 1930 de Luz Ángela Núnez, 

publicado em La Metamorfosis De La Nacion En El Siglo XX, percebeu a forma de 

resistência da imprensa colombiana em relação à política externa estadunidense interferindo 

na emancipação do Panamá do território colombiano. 

Muitos historiadores brasileiros se ocuparam em utilizar a caricatura como fonte para 

pesquisa. Herman Lima, um dos precursores desse estudo, escreveu A História da Caricatura 

no Brasil, que é considerada obra essencial para o estudo da arte no Brasil. Nelson Werneck 

Sodré, no livro História da Imprensa no Brasil, dedica parte de sua obra à história das revistas 

de caricaturas.  

No livro Prazer e Poder no Amigo da Onça, Marcos Silva trabalha com o personagem 

Amigo da Onça na Revista O Cruzeiro, de autoria de Péricles. Esse livro é importante para a 

abordagem metodológica da análise de fontes caricaturais, pois observa, identifica e entende 

categorias de caricaturas. Marcos Silva subdivide as caricaturas por temática e as analisa sem 

se preocupar com a cronologia. A análise feita a partir dos temas abordados foi uma grande 

contribuição para a historiografia pensar na formação de categorias de análise para essas 

fontes.  

Esse mesmo teórico, em Caricata República: Zé Povo e o Brasil, aborda uma criação 

caricatural do povo brasileiro, representado pelo personagem Zé Povinho, que se depara com 

os políticos. Essa obra analisa caricaturas diferentes de um personagem reproduzido por 

artistas diferentes em diversos contextos. Além da contribuição com o artigo Rir por último: 

Henfil, a Ditadura Miliar e os contextos, publicado no Projeto História da PUC-SP em 2002, 

o pesquisador, no artigo História: um lugar da caricatura, publicado na obra Imprensa, história 

e literatura, organizada por Isabel Lustosa, trouxe uma grande reflexão sobre os primeiros 

passos da historiografia brasileira que trabalhou com caricaturas como fonte de análise. 

José Murilo de Carvalho, em A formação das almas: o imaginário da Republica no 

Brasil, utilizou caricaturas veiculadas na imprensa para perceber a formação da bandeira 

nacional, a criação de Tiradentes como herói e percebeu como foi sedimentada a imagem da 

mulher com gorro frígio como símbolo republicano. 

                                                             
5
 Presente y Pasado. Revista de Historia. ISSN: 1316-1369. Ano 8. Vol. 8. Nº 15. 

Janeiro-Junho, 2003. 
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Com o livro História da fotorreportagem no Brasil: a fotografia na imprensa do Rio 

de Janeiro, Joaquim Marçal Ferreira de Andrade contribuiu para a percepção de como a 

imprensa utilizou ilustrações caricaturais como primeira forma de fotorreportagens no Brasil. 

O autor salienta que os caricaturistas, ao reproduzirem fotos através de litografias e ao 

ilustrarem fatos do cotidiano, conseguiram fornecer aos leitores a visualidade dos fatos 

ocorridos. 

Entre revistas de caricaturas que circularam no século XIX, era comum haver conflitos 

ideológicos traduzidos em imagens. As diferentes facetas da imprensa numa cidade em 

movimento e A Guerra dos Pasquins foram análises importantes desenvolvidas por Rodrigo 

Cardoso Soares de Araujo na obra Pasquins: submundo da imprensa na corte imperial (1830-

1883). 

Francisco das Neves Alves, no livro Imprensa, caricatura e historiografia no Rio 

Grande do Sul: ensaios históricos, traz uma grande contribuição para  perceber a crítica social 

e dos costumes nas caricaturas. O autor também se dedica a perceber como os políticos são 

retratados como responsáveis pelos problemas que o país enfrentava.  

Os pesquisadores da Fundação Casa de Rui Barbosa também contribuíram para a 

historiografia da caricatura. Isabel Lustosa em Humor e Política na Primeira República, que 

fez parte do Dossiê 100 anos de República, publicado pela revista da USP em 1889, percebeu 

como o humor se transformou na principal estratégia de crítica ao governo desenvolvida na 

Revista Illustrada. Luis Guilherme Sodré Teixeira, em A História da Charge no Rio de 

Janeiro de 1860 a 1930, auxiliou no aprofundamento das possibilidades do uso da caricatura 

como fonte de pesquisa histórica. 

Outras obras importantes para o trabalho com este tipo de fonte são: Caricatura: A 

Imagem Gráfica do Humor, de Joaquim da Fonseca, que busca discutir a história da 

caricatura, com ênfase na parte gráfica desta arte; Jango e o golpe de 64 na Caricatura, de 

Rodrigo Patto Sá Mota, que estudou como ocorreu o golpe de 1964 sob o foco das caricaturas, 

Paula Ester Janocitch, em Preso por Trocadilho: A Imprensa de Narrativa Irreverente 

Paulistana, em parte de seu trabalho, se dedica ao estudo de caricaturas de Ângelo Agostini. 

Renato Lemos, na organização do livro Uma História do Brasil Através da Caricatura (1840-

2006), propôs o estudo da história do Brasil com fontes caricaturais; Gilberto Maringoni, com 

a obra Ângelo Agostini ou Impressões de uma Viagem da Corte à Capital Federal, traça 

importantes contribuições sobre o trabalho artístico e as perspectivas políticas de Agostini. 
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Buscando uma perspectiva geral das obras de Ângelo Agostini no Brasil, Marcelo Angelo 

Balaban publicou Poeta do Lápis: a Trajetória de Ângelo Agostini no Brasil. 

Algumas dissertações e teses foram produzidas nas universidades brasileiras utilizando 

a arte caricatural como fonte. Na Universidade de São Paulo, temos a contribuição de;. 

Fabiana Lopes da Cunha e a tese Caricaturas Carnavalescas: Carnaval e Humor no Rio de 

Janeiro através da Ótica das Revistas Ilustradas Fon-Fon! e Careta (1908-19210); João 

Eduardo Cezar Vilhena com sua dissertação Metrópole na Ponta do Lápis: charge e 

urbanização na cidade de São Paulo - 1900 ~1914; Renata Oliveira Carreto e O Pirralho: 

barulho e irreverência na Belle Époque paulistana; além do trabalho de José Carlos Augusto: 

Um provinciano na corte: As aventuras de "Nhô-Quim" e a sociedade do Rio de Janeiro nos 

anos 1870-1870. 

Na Universidade de Campinas, destacam-se o trabalho de Karen Fernanda Rodrigues 

de Souza, As cores do Traço: paternalismo, raça e identidade nacional na Semana Illustrada 

(1860-1876), o trabalho de Juliana Ricarte Ferraro, O João Minhoca contra o Rio de Janeiro; 

e a dissertação de Rosangela de Jesus Silva, A Crítica de Arte de Ângelo Agostini e a Cultura 

Figurativa do Final do Segundo Reinado, que também são trabalhos de referência. 

Três trabalhos fazem parte da produção sobre a arte caricatural na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro: a dissertação de Pedro Paulo Soares A Guerra da Imagem: 

Iconografia da Guerra do Paraguai na Imprensa Ilustrada Fluminense; a dissertação de 

Marcus Tadeu Daniel Ribeiro, Revista Illustrada 1876-1898: Síntese de uma Época; e a tese 

de Octávio Carvalho Aragão Junior, A Óptica Sócio-Política da Arte Seqüencial de Ângelo 

Agostini em Algumas das Páginas de O Cabrião (1866-1867) e da Revista Illustrada (1876-

1898). 

Na Pontifícia Universidade de São Paulo, há as dissertações de Antonio Tadeu de 

Miranda Alves, Retratos de Caipira: Construção de um estereotipo em Ângelo Agostini; de 

Flávio da Silva, Humor e sátira: O Cabrião no quotidiano da cidade de São Paulo -

1866/1867  e a tese de Brás Ciro Gallota, São Paulo Aprende a Rir: A Imprensa Humorística 

Entre 1839-1876, além da dissertação de mestrado do mesmo autor O Parafuso: humor e 

crítica na imprensa paulistana - 1915-1920.  

O mito das origens da arte caricatural não é algo preciso. No entanto, como afirma 

Gombrich
6
, o termo é originário do fim do século XVI, sendo uma criação dos irmãos 

Agostino e Annibale Carracci. Os artistas italianos pintavam cenas do cotidiano e faziam 

                                                             
6
 GOMBRICH, E. H. Arte e Ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: Martins 

Fontes, 1995, p. 364. 
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brincadeiras com os rostos dos caricaturados, introduzindo elementos que remetiam a animais 

e utensílios.  

Aos poucos, o estilo dos Carracci passou a ser incorporado pelos artistas europeus. 

Diversas produções de caricaturas foram desenvolvidas na Europa ao longo do século XVII e 

XVIII. As ilustrações eram comercializadas avulsamente, surgindo colecionadores de 

caricaturas.  Conforme Joaquim da Fonseca
7
, Callot introduziu a caricatura, criando o gênero 

da sátira social na França, ridicularizando costumes locais. Na Holanda, Romain de Hooghe 

publicou caricaturas que criticavam o absolutismo francês, que foram usadas como 

instrumento político por Guilherme de Orange para provocar Luis XIV
8
. 

A técnica para a produção da arte caricatural foi variada. O talho na madeira foi uma 

importante forma de reprodução da arte. Para Walter Benjamin
9
, “com a xilogravura, o 

desenho tornou-se pela primeira vez tecnicamente reprodutível, muito antes que a imprensa 

prestasse o mesmo serviço para a palavra escrita.”. A técnica consiste em gravar em relevo do 

desenho sobre um bloco de madeira invertido para que após a aplicação da tinta a impressão 

ocorra conforme o desejado no papel. Pelo baixo custo e grande poder de reprodução, a 

xilogravura foi um dos instrumentos mais usados no início da produção caricatural. 

Além da madeira, o metal também foi utilizado na produção dessa arte. No entanto, a 

técnica que proporcionou o avanço da reprodução técnica da caricatura, viabilizando a 

inserção da arte na imprensa, foi a litografia. De acordo com Walter Benjamin: 

 

 

Com a litografia, a técnica de reprodução atinge uma etapa essencialmente 

nova. Esse procedimento muito mais preciso, que distingue a trancrição do 

desenho numa pedra de sua incisão sobre um bloco de madeira ou uma 

prancha de cobre, permitiu às artes gráficas pela primeira vez colocar no 

mercado suas produções não somente em massa, como já acontecia antes, 

mas também sob a forma de criações sempre novas. Dessa forma, as artes 

gráficas adquiriram os meios de ilustrar a vida cotidiana. Graças à litografia 

elas começaram a situar-se no mesmo nível que a imprensa. (BENJAMIN, 

1987, p. 166-167) 

 

 

                                                             
7
 FONSECA, Joaquim da. Opt. Cit. P. 49-55 

8
 Aluns caricaturistas ganharam grande notoriedade na Europa durante os séculos XVII e XVIII, como por 

exemplo, Jacques Callot, Romain de Hooghe, Pier Leone Ghezzi, William Hogarth, Thomas Howlandson, James 

Gillray, Isaac Cruikshank, Francisco de Goya Y Lucientes, Daniel Chodowieck, Aleksander Orlowski, Maurice 

Horn. Para mais informações vide: FONSECA, Joaquim. Caricatura: A imagem Gráfica do Humor. Porto 

Alegre: Artes Ofícios, 1999. 
9
 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutividade técnica. In: Obras Escolhidas: Magia e 

Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1987. P. 166. 
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O desenho era feito sobre uma pedra calcária utilizando pena ou crayon. Aplicava-se 

uma tinta gordurosa e a pedra era limpa com água. Dessa forma, ao pressionar o papel sobre a 

pedra, ficava registrada apenas a parte na qual a tinta estivesse aderida.  

Assim, podendo ser produzida em massa e o custo mais baixo fizeram com que 

surgisse a possibilidade de disseminar a arte através da imprensa. A partir de 1830, com a 

revista La Caricature, fundada por Charles Philipon, o meio noticioso tornou-se a principal 

forma de divulgação das caricaturas. Desde então, surgiram diversas revistas com essa arte na 

Europa. Em países como México, Estados Unidos, Argentina, Colômbia e Venezuela, a 

aparição de caricaturas na imprensa não demorou muito a surgir. 

No Brasil, a primeira revista com Caricaturas foi a Lanterna Mágica, criada por 

Manuel Araújo Porto-Alegre, em 1844. Tipografada na Rua da Alfandega, 135, tinha a maior 

parte das páginas do “Periodico plastico-philosophico” composta por linguagem verbal, 

havendo, na maioria das edições, apenas uma caricatura. 

As revistas de caricaturistas publicadas nas décadas de 1840 e 1850 tiveram poucas 

edições. Entre 1855 e 1856, o Brasil Illustrado publicava caricaturas que diziam respeito aos 

costumes da vida dos cariocas. Em 1859, houve a publicação de o Charivari, de curta duração. 

Inúmeras revistas ilustradas foram publicadas no Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XIX, como Bazar Volante, O Merriac, O Arlequim, a Vida Fluminense, O Mosquito, 

O Pandokeu, Mefistófeles, Figaro, Diabrete, A Comédia Social, o Ba-ta-clan, o Paraguai 

Illustrado, O Mequetrefe, dentre outros.  

Segundo Herman Lima
10

, somente no ano de 1860, surgiu a primeira revista de longa 

duração com publicações regulares. Publicada aos domingos, com oito páginas, sendo a 

metade composta por caricaturas, A Semana Illustrada, criada pelo Alemão Henrique Fleuss, 

auxiliou a consolidação da arte caricatural na vida noticiosa do Brasil.  

O pouco tempo de duração da maioria das revistas publicadas pode ser atribuído ao 

custo de se manterem. Embora fosse um dos processos mais baratos de reprodução artística, a 

produção litográfica no Brasil requeria investimentos que não encontravam retorno financeiro 

com as publicações. 

Devemos considerar que, em média, cada revista continha oito páginas, sendo a 

metade delas litografadas; pensando no aproveitamento máximo de uma pedra litográfica, que 

apenas uma servia para desenho da pedra central, eram necessárias pelo menos três pedras 

desenhadas para cada edição de uma revista. 

                                                             
10

 Opt. Cit. P.95. 



 

21 
 

Para apagar o desenho, usava-se água e um composto parecido com limalha de ferro. 

Em seguida, outra pedra litográfica era arrastada na desenhada para apagar a ilustração. Além 

disso, deveria haver outras três pedras para viabilizar a produção da semana seguinte. 

Nos ateliês, os caricaturistas tiveram aprendizes e até mesmo outros artistas 

trabalhando na confecção das ilustrações para otimizar o trabalho. Isso ocorreu na produção 

de Lanterna Mágica, Semana Illustrada, O Mequetrefe e Revista Illustrada. Para que as 

páginas escritas fossem rapidamente processadas e não houvesse a necessidade de comprar 

mais pedras litográficas, as revistas eram finalizadas em escritórios de tipografia.  

Independente do distanciamento do tempo em que a obra foi produzida, a partir do 

momento em que a caricatura é observada por outros agentes, surgem novos leitores. Ler e 

analisar uma caricatura de Philipon, Goya, Honoré Daumier, Carlos Estevão ou Ângelo 

Agostini fazem o interlocutor ampliar o público leitor. Por isso, é impossível delimitar quem e 

quais são os leitores das revistas brasileiras de caricatura. 

Na caricatura política, a interpretação do leitor pode ser polissêmica, pois depende do 

seu conhecimento político, do conhecimento da história do personagem ilustrado e a atitude 

que está sendo critica e ironicamente representada. Mesmo que o leitor domine o assunto, um 

político pode anteriormente ter sido vereador, prefeito, governador, senador ou até mesmo ter 

sido conhecido por outros cargos, como professor ou policial. Caso o leitor não consiga 

distinguir em que momento da vida o caricaturado foi representado, a leitura será errônea. 

A Revista Illustrada, fundada pelo italiano Ângelo Agostini, em 1876, foi a publicação 

que ganhou maior destaque dentro da historiografia brasileira. Agostini publicou as primeiras 

páginas do seu semanário em janeiro de 1876. Quatro das páginas do semanário eram 

constituídas por caricaturas. O restante das oito páginas compreendia artigos que divulgaram 

o ideal social e político do artista.  

Segundo Nelson Werneck Sodré
11

, a Revista Illustrada foi uma das principais 

publicações caricaturais da América do Sul, que chegou a ter quatro mil exemplares por 

edição. Para Ângelo Agostini
12

, “(...) O público é o principal juiz em materia de imprensa. As 

folhas illustradas são sustentadas por ele.”. Por isso, a revista não tinha vínculos com 

patrocinadores, o que possibilitava ao artista publicar livremente suas ideias. Ângelo Agostini 

permaneceu à frente da revista até 1888, quando se mudou para Paris. A revista continuou 

sendo publicada por Pereira Neto até 1898. Em 1895, após retornar da Europa, Agostini não 
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 SODRÉ, Nelson Werneck . A História da Imprensa no Brasil; Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1966. 

p.249. 
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 AGOSTINI, Ângelo. Revista Illustrada, N° 6; Fev. de 1876, p. 2. 
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quis retomar seus trabalhos na Revista Illustrada. O caricaturista italiano fundou o semanário 

Don Quixote. 

O semanário, além de circular pela cidade do Rio de Janeiro, também era vendido para 

outras províncias. Portanto, a obra de Ângelo Agostini atingia quase todo o país. É notório 

que o artista tinha noção do alcance de sua revista, pois não era apenas a corte que era 

representada por ele. O artista se dedicou a publicar, na Revista Illustrada, caricaturas sobre 

fatos ocorridos nas províncias de São Paulo e Rio Grande do Sul, dentre outras. 

Criada por Pedro Lima e Eduardo Joaquim Correa, O Mequetrefe, semanário 

publicado de 1875 a 1893, foi outra importante revista publicada do Rio de Janeiro 

oitocentista. A priori, o semanário se considerava sem posicionamento político, como consta 

no editorial do número 16: "(...) não somos republicanos... mas também não somos 

monarchista. Em principios politicos, que se prendam a formas de governo, assim como em 

questão de nacionalidade, nem queremos ser vistos, nem cheirados.". No entanto, no decorrer 

dos anos, as caricaturas de O Mequetrefe se tornaram um dos principais instrumentos de 

propagação do ideal republicano.  

A escolha das três revistas como fonte principal de análise deste trabalho foi em 

decorrência de O Mequetrefe e a Revista Illustrada terem sido os semanários de caricaturas do 

século XIX que tiveram maior tempo de publicação durante o período estudado, o que dá 

indícios de terem grande influência em seu público alvo ou público leitor. A escolha de Don 

Quixote, por sua vez foi para proporcionar a visão de Ângelo Agostini sobre o Brasil 

Republicano. O caricaturista, que havia vivido no Brasil monárquico, ao retornar da França, 

produz um outro olhar sobre o Brasil com um novo sistema de governo. 

Um dos desafios a quem se propõe trabalhar com qualquer imagem como fonte 

histórica é a interpretação do documento. De acordo com Peter Burke
13

,  

 

“Leitores de imagens que vivem numa cultura ou num período diferentes 

daqueles no qual as imagens foram produzidas se deparam com problemas 

mais sérios do que leitores contemporâneos à época da produção” 

 

Para que o historiador encontre o significado da ilustração, é necessário conhecer o 

momento histórico no qual ela foi produzida. Não basta se aproximar do cenário político, 

econômico e social do local no período em que foi construída a imagem. É necessário 

compreender a dinâmica da imprensa, perceber os valores pagos pelo público comprador e a 

técnica utilizada na produção imagética. 
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Segundo Darío Carmona
14

, a caricatura deve ser usada pelo historiador para 

complementar o conhecimento sobre a história política, pois expressa em alguns traços um 

conjunto de atos e situações vividas. Além disso, é uma ferramenta importante para 

compreender crenças, ideais e o imaginário político de uma época.. 

A historiografia que trabalha com imagens é quase unânime em afirmar que não existe 

um método único e correto para a leitura de imagens. A metodologia empregada no 

desenvolvimento desta tese é fruto do acúmulo de experiências; é fruto da continuidade 

metodológica originada de uma dissertação de mestrado sobre a campanha abolicionista de 

Ângelo Agostini na Revista Illustrada entre os anos de 1884 e 1888, que inspirou este 

trabalho.  

Trabalhar com fontes imagéticas do século XIX proporcionou a formação de um olhar 

diferenciado sobre o texto em forma de imagem. Assim como um poeta, que na composição 

de sua poesia apresenta implicitamente ou explicitamente a influência de outros poetas, o 

mesmo também ocorria com os artistas que compõem imagem.  

Ao analisar uma representação da Revista Illustrada sobre Tiradentes, com a cabeça 

decapitada, tivemos a percepção de duas experiências: a primeira, da leitura da obra A 

Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho, em que o autor propõe a aproximação da 

imagem do inconfidente com a de Jesus Cristo; e, ao mesmo tempo, a representação da cabeça 

decapitada de João Batista, presente na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza. 

Qual realmente foi a inspiração do artista ao compor a imagem de Tiradentes? A Literatura 

Maçônica sobre Tiradentes nos remete a uma aproximação com a representação de João 

Batista. Nesse caso, a literatura também nos forneceu mais um elemento representativo que 

embasou nossa leitura imagética. Como os caricaturistas analisados neste trabalho fizeram 

parte da Maçonaria, buscamos a compreensão da pós-vida
15

 da imagem de João Batista. 

Essas experiências nos aproximaram metodologicamente das propostas do historiador 

da arte Aby Warburg. Em El renacimiento del paganismo: Aportaciones a la historia cultural 

del renacimiento europeo, o historiador da arte alemão percebe que a representação imagética 

de um tema pode ter como fonte auxiliar outras formas de representação do mesmo tema. A 

leitura da obra de Sandro Botticelli O nascimento de Vênus foi feita a partir do cruzamento 

com a literatura e poesias referentes à mitologia grega no decorrer da história até o momento 

da execução daquela obra. 
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Dessa forma, um símbolo da antiguidade poderia reaparecer repetidas vezes na história 

de formas diferentes, preservando o mesmo significado ou, em alguns casos, sendo 

resignificado. Com isso, Warburg propôs usar imagens como fonte para outras imagens, como 

na sua proposta nas pranchas do Atlas Mnemosyne. 

Aby Warburg, em sua trajetória como pesquisador das representações imagéticas 

partia da ideia de que havia uma memória coletiva imagética. Para o pesquisador,  

 

“Faz-se necessário buscar a matriz que imprime na memória as formas 

expressivas da máxima exaltação interior, que esses engramas da experiência 

emotiva sobrevivem como patrimônio hereditário da memória determinando 

de modo exemplar o contorno criado pela mão do  artista no momento em 

que os valores mais altos da linguagem gestual desejam emergir na criação 

por sua mão”
16

 

 

A sobreposição de imagens, assim como o acúmulo de experiências de observação 

imagética, fez com que um artista usasse referenciais diversos para a composição de sua obra. 

Algumas fontes carregam simbologias específicas, como por exemplo, as representações da 

República, da Monarquia e do Brasil. Para o conjunto simbólico das fontes que se apresentam 

neste trabalho, contaremos com o auxílio metodológico de Aby Warburg. 

No entanto, nenhuma metodologia pode ser considerada eficaz se não tiver 

aplicabilidade. Os homens da República das Penas demonstraram em seus textos verbais e 

não verbais as influências do republicanismo estadunidense e francês. As experiências vividas 

por Ângelo Agostini, ao ter a sua formação artística enquanto jovem em Paris, na década de 

1860 e seu retorno à cidade no fim da década de 1880 fazem surgir às páginas da Revista 

Illustrada e do Don Quixote as mesmas representações republicanas que encontramos nos 

monumentos da Praça da República na cidade de Paris. As representações da municipalidade 

do Rio de Janeiro nas caricaturas nos levam a um passeio em busca do repertório imagético 

dos caricaturistas que nos faz parar e apreciar a representação da municipalidade de Paris no 

bairro de La Défense. 

A própria representação da Liberdade, em muitas caricaturas, é aproximada às 

imagens da República. Essas nos demonstram um repertório simbólico que cruza o Atlântico. 

O farol da Liberdade, que é o maior monumento nova-iorquino, visitou as caricaturas 

brasileiras. No entanto, a própria imagem do monumento de Nova Iorque foi inspirada no 

quadro La Liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix. Essa inspiração é comprovada pelo 
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depoimento do próprio Gustave Eiffel, idealizador da obra que deixou isso claro em seu 

depoimento no museu da Estátua da Liberdade. 

Não podemos esquecer que a imagem, assim como os textos verbais, tem como 

objetivo transmitir determinada ideia ao leitor. Quando analisamos uma imagem, precisamos 

também pensar na sua reprodutividade, que é influenciada sensivelmente pela necessidade 

econômica do artista. William Hogarth produzia a sua arte tal qual um quadro em tinta sobre 

tela. Esse era transposto para a litografia, ampliando a sua reprodução e, ao mesmo tempo, 

podendo ser comercializada em maior quantidade com menor custo para o público londrino. 

Se parte dos originais das obras de Hogarth está protegida no Museu Sir John Soane’s, as 

transposições litográficas das mesmas obras podem ser apreciadas no Museu British Cartoon 

ou em coleções particulares espalhadas pelo mundo. Essa possibilidade de reprodução em 

massa de repertórios simbólicos fez com que símbolos de determinada parte do mundo 

ganhassem dimensões globais, como foi o caso das representações republicanas. 

Ao pensar na questão econômica em torno das caricaturas brasileiras do século XIX, 

temos que analisar as imagens sem esquecer que a mesma é um produto, cujo meio circulante 

é a imprensa. Devemos ter a sensibilidade de perceber a abrangência da imagem não pelo 

custo de venda de um semanário em que foi publicada, mas, sim, na constância de 

publicações da mesma revista. A presença de anúncios em revistas de caricaturas não deve ser 

vista como algo que possa ter influenciado o surgimento de determinadas ideias em 

ilustrações, mas sim, acima de tudo, como uma estratégia econômica de manter-se em 

circulação, pois o caricaturista, assim como o poeta, tem o poder de deixar em seu texto 

verbal e/ou não verbal as ideias que pretende defender. 

A imagem faz com que métodos sejam criados e adaptados. Entretanto, não devemos 

descartar as metodologias desenvolvidas por outros pesquisadores. Sendo assim, dependendo 

da fonte, basta trazer o contexto histórico na qual ela está inserida que o leitor conseguirá 

interpretar. No entanto, o instrumento de trabalho no ofício do historiador é a escrita e não a 

produção imagética. Para que haja um diálogo com o leitor, iremos, após a contextualização 

da imagem, apresentar a caricatura para que o mesmo produza a sua própria leitura imagética. 

Buscaremos, em seguida, trazer uma descrição minuciosa de cada caricatura para apresentar 

ao leitor os detalhes que não são percebidos em um primeiro olhar, deixando algumas vezes 

de lado o óbvio. Posteriormente, aprofundaremos a busca do significado simbólico através da 

análise do repertório imagético em torno do artista. 



 

26 
 

Como forma de organizar essas leituras e análises, este trabalho está dividido em 

quatro capítulos: no primeiro capítulo, iremos compreender o universo em torno da produção 

das artes gráficas na imprensa do Rio de Janeiro, no século XIX, desde a década de 1840 até a 

década de 1880, para o segundo capítulo, traçaremos as relações estabelecidas entre os 

produtores das revistas de caricaturas e seus leitores, analisaremos a formação do público 

leitor pela própria imprensa, o que será preponderante para a consolidação do imaginário 

sobre os símbolos republicanos a partir de 1889, no terceiro capítulo, investigaremos como a 

Revista Illustrada e O Mequetrefe serviram de instrumento para legitimação popular do 

sistema de governo republicano, através de caricaturas repletas de elementos simbólicos da 

República. Além disso, perceberemos como a República das Penas utilizará do meio noticioso 

para a consolidação dos seus Heróis, para o último capítulo, estudaremos como as revistas o 

Mequetrefe, Revista Illustrada e Don Quixote difundiram as Eleições Federais e a vida 

política da municipalidade do Rio de Janeiro até o ano de 1902. 

Portanto, para compreender o período histórico da República das Penas, utilizamos 

como fonte a iconografia produzida pelo bico das penas de artistas que vivenciaram as 

transformações sofridas, no Brasil, na transição da monarquia para o Republicanismo. 

Perceberemos que as mesmas penas que prepararam os leitores para a aceitação da República, 

teceram elogios aos republicanos e exaltarem seus heróis. Essas mesmas penas também foram 

as que desenharam críticas contra entes do Estado na República das Penas.  
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1. O Rio de Janeiro na era das penas: as Revistas de Caricaturas no Império Brasileiro. 

 

 

A cidade que foi capital do Reino Português e que se tornou a primeira capital do Brasil 

Independente pode ser percebida por diversas abordagens. O século XIX viu o Rio de Janeiro 

ter um grande aumento populacional. Foi o século em que a cidade viveu suas maiores 

transformações, tornando-se um forte polo comercial da América do Sul, e ampliou o seu 

índice demográfico. 

As modificações políticas ocorridas na cidade oitocentista foram preponderantes no 

processo transformador da mentalidade dos seus habitantes. Com a transferência da corte do 

regente João para a cidade, a arquitetura e os hábitos que tinham grande influência do oriente 

ganharam aspectos europeus. O processo de ocidentalização, como propôs Gilberto Freyre
17

, 

ocorreu não só forçosamente, através da substituição forçosa de gelosias por janelas de ferro e 

vidro, mas também houve a ocidentalização através de produtos que vinham a princípio de 

Londres e posteriormente de Paris, que chegavam ao porto da cidade graças a abertura 

comercial feita por Dom João. 

Com a corte portuguesa no Rio de Janeiro, rapidamente, uma oficina tipográfica foi 

instalada na cidade e já em 1808, surgiu a Imprensa Régia. Em poucos anos, outras tipografias 

foram surgindo e se espalharam pelo Brasil. Com isso, as comunicações ganharam dinamismo 

e o meio noticioso ganhou vigor na cidade. Um dos indícios do crescimento da imprensa no 

Brasil foi a primeira regulamentação sobre a mesma, no decreto de 22 de Novembro de 1823: 

 

“Considerando que, assim como a liberdade da imprensa é um dos mais 

firmes sustentaculos dos Governos Constitucionaes, tambem o abuso della os 

leva ao abysmo da guerra civil, e da anarchia, como acaba agora mesmo de 

mostrar uma tão funesta, como dolorosa experiencia: E sendo de absoluta 

necessidade empregar já um prompto, e efficaz remedio, que tire aos 

inimigos da Independencia deste Imperio toda a esperança de verem 

renovadas as scenas, que quasi o levaram á borda do precipicio, marcando 

justas barreiras a ella liberdade de imprensa, communicar livremente suas 

opiniões, e idéas, sirvam sómente de dirigil-o para o bem, e interesse geral do 

Estado, único fim das sociedades politicas (...)” (Decreto de 22 de Novembro 

de 1823) 

 

 

A rápida reprodutividade nas oficinas litográficas, com folhetins que poderiam exaltar ou 

execrar a independência, provavelmente influenciou o texto do decreto de 1823, que foi 

revogado com o parágrafo IV do artigo 179 da Constituição Imperial de 1824: 
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“Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-

os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de responder 

pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, 

que a Lei determinar” 

 

 

Os possíveis abusos da liberdade de imprensa levaram aproximadamente seis anos para 

serem definidos. Ataques jocosos contra membros da família imperial, contra os políticos do 

império, a religiosidade católica e o incentivo a rebeliões foram coibidos nos 87 artigos da lei 

de 20 de setembro de 1830. Assim, a imprensa ganhou balizadores que determinavam o que 

poderia ou não ser veiculado nos meios noticiosos. 

O artigo 4 º da lei em questão é a ferramenta que revela que caricaturas circulavam pelo 

Rio de Janeiro da década de 1820: “Tambem abusam os que publicarem gravuras sediciosas, 

diffamatorias e immoraes, dirigidas a algum dos fins expressados nos arts. 1º e 2º”. É 

impossível determinar qual foi a primeira caricatura que circulou no país. A abertura dos 

portos brasileiros e o processo de ocidentalização da cultura na corte podem ter facilitado a 

divulgação de obras que foram amplamente reproduzidas na Europa, como as caricaturas dos 

artistas William Hogarth, Thomas Rowlandson e Maruice Horn. Não é viável determinar qual 

foi a primeira caricatura que foi produzida no Brasil. No entanto, a maioria dos historiadores 

das caricaturas atribui a primeira composição a Manuel de Araújo de Porto-Alegre. No 

entanto, podemos afirmar que as técnicas de xilogravura e de litografia poderiam ser rápidos 

reprodutores de imagens que fossem reprimidas pela lei que esteve em vigor até o aviso de 15 

de Janeiro de 1851, que a revogou. 

Conforme Walter Benjamin
18

, graças à litografia, os desenhos artísticos ganharam o 

mesmo nível de reprodutividade da imprensa. A maior inovação do período mesclou a 

litografia e a tipografia em publicações semanais de baixo custo. Segundo Joaquim da 

Fonseca
19

, a revista La Caricature, fundada em Paris pelo francês Charles Philipon, em 4 de 

novembro de 1830, foi a precursora. No entanto, o centenário semanário Le Charivari, 

fundado por Philipon em 1832, tornou-se o mais famoso.  

Segundo Joaquim de Andrade
20

, a primeira oficina litográfica foi fundada no Rio de 

Janeiro em 1827. Em pouco tempo, ateliês se disseminaram pela cidade e pelo país, criando as 
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condições necessárias para o surgimento da arte caricatural veiculada pelos meios noticiosas. 

.A primeira caricatura lançada na imprensa brasileira foi publicada no Rio de Janeiro, lançada 

como folha solta pelo Jornal do Comércio de 14 de dezembro de 1837. Em poucos anos, os 

caricaturistas brasileiros se distanciaram das folhas soltas e adotaram a estratégia utilizada por 

Charles Philipon. 

 

 

1.1   Entre Tipos e Penas: a origem das revistas de caricaturas do Rio de Janeiro . 

 

 

Não se tem registros de quando as primeiras revistas de caricaturas chegaram ao Brasil. 

Porém, a técnica de mesclar litografia com tipografia e a estratégia de publicação semanal de 

baixo custo ocorreu primeiramente no Brasil em 1844, quando Manuel de Araújo de Porto-

Alegre fundou a revista Lanterna Mágica, contando com contribuições de Rafael Mendes de 

Carvalho. O “Periodico Plasttigo e Philosophico” contava, em média, com oito páginas. 

Tendo apenas uma caricatura na página central, ilustrando a relação entre os personagens 

Laverno, “esse homem prodigiosos,, especie de mephistopheles, Judeo errante que anda entre 

nós nas praças”; protagonistas de um conto que era ambientado no Rio de Janeiro e tinha em 

sua companhia seu amigo  Belchior. 

De acordo com Joaquim da Fonseca
21

, no início da década de 1831, Manuel Araújo de 

Porto-Alegre estudou em Paris com Antoine-Jean Gros, um dos principais pintores do período 

napoleônico, e que também foi mestre de Charles Philipon. Como Araújo de Porto-Alegre 

permaneceu na França entre 1831 e 1837, certamente teve contato com as revistas La 

Caricature e Le Charivari. 
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(IMAGEM 1.1) 

(FBN – Lanterna Mágica, 1844, N 1, p. 1) 
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As oficinas Tipográficas e Litográficas eram localizadas em lugares diferentes. O 

primeiro número, por exemplo, foi tipografado na “Typographia Franceza”, localizada no 

número 64 da Rua de São José. Já o número 19 foi tipografado na “Typographia Brasileira”, 

da Rua da Alfandega, 135. Como não constam nas imagens o nome da oficina litográfica, é 

provável que a mesma seja propriedade do artista.  

A publicação não teve grande durabilidade, chegando a pouco mais de 20 números, 

circulando entre 1844 e 1845. Sem dúvidas, a maior contribuição de Araújo de Porto-Alegre 

foi ser o precursor de revistas que mesclam textos e imagens com publicações regulares. 

Quanto ao preço pago pelas edições, a própria revista não revela os valores, como podemos 

observar na imagem 1.1. Como a história de Laverno e Belchior estava prevista para ter o 

total de 366 atos, e foi finalizada no ato 23, provavelmente a pouca duração da revista tenha 

sido em decorrência do preço de produção, tendo em vista que não havia anúncios na revista, 

o que poderia auxiliar nesse tópico. 

Sobre as imagens das publicações, a maioria coloca os personagens principais em 

evidência. Embora as imagens sejam produzidas em conjunto com textos grandes. Se 

atentarmos às caricaturas desenhadas, podemos perceber muitas características da vida 

cotidiana do Rio de Janeiro na década de 1840, como é evidenciado pela imagem 1.2. 

Ao fundo, da imagem percebemos uma rua que tem um sua esquina um grande 

sobrado, tal qual são descritos por Gilberto Freyre em Sobrados & Mucambos. Na parede 

lateral da edificação, temos propagandas típicas das cidades brasileiras oitocentistas, como o 

“arranca calos”.  

É perceptível que o teatro também faz parte da vida cotidiana da corte, como indica o 

anúncio do Teatro de S. Pedro. As roupas dos protagonistas, o uso de cartolas, os óculos, o 

estilo das vestimentas, o tipo de gravata, o corte de cabelo, assim como o relógio de bolso 

pendurado, fornecem ao historiador fontes sobre aspectos culturais do período. 
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(IMAGEM 1.2) 

(FBN – Lanterna Mágica,1844, N 1 p. 12) 
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 A Lanterna Mágica foi a primeira de muitas revistas de caricaturas que estiveram em 

circulação no Rio de Janeiro do século XIX. A maioria teve pouco tempo de duração. Poucas 

revistas duraram mais do que cinco anos. No entanto, foram escolas importantes para os 

caricaturistas que viveram no Brasil oitocentista, dentre eles os brasileiros Araújo de Porto-

Alegre, Rafael Mendes de Carvalho, Frederico Guilherme Briggs, Julião Felix Machado, 

Aurélio de Figueiredo, Pereira Netto e Pedro Américo. Destacam-se ainda o português Rafael 

Bordalo Pinheiro, o alemão Henrique Fleuiss, o francês Joseph Mill e o italiano Ângelo 

Agostini 

O Chariviry Nacional, lançado em 1859, foi um semanário de curta duração que teve 

apenas sete edições. A proposta da publicação era seguir os caminhos traçados por Charles 

Philipon. No entanto, a revista não deu certo. As edições continham oito páginas em cada 

publicação e contava com caricaturas apenas nas páginas centrais. Em 1862, houve outra 

tentativa do mesmo grupo editorial com poucas edições com o nome de O Charivari. 

 

  (IMAGEM 1.3) 

(FBN – O Charivary Nacional, 1859, N-5, p.4) 
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1.2   A década de 1860: caricaturas e charges ganham espaço na imprensa. 

 

 

 Na década de 1860, a Semana Ilustrada ganhou destaque na imprensa do Rio de 

Janeiro. Publicada, dominicalmente, entre 1861 e 1875, o semanário, fundado por Henrique 

Fleuiss, tinha oito páginas. A metade do semanário era composto apenas por textos e o 

restante por caricaturas. O Dr. Semana era personagem frequente da revista, agia muitas das 

vezes como voyeur, observando os acontecimentos da semana, com suas frequentes badaladas 

nos textos publicados, como podemos observar na imagem 1.4. 

 

 

(IMAGEM 1.4) 

(FBN – Semana Ilustrada, 1861, N-1, p.1) 

 

O Dr. Semana também participava dos atos cotidianos dos moradores do Rio de 

Janeiro. Em Janeiro de 1873, Fleuiss desenhou o personagem tomando o primeiro banho de 

mar do ano, como pode ser visto na imagem 1.5.  
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(IMAGEM 1.5) 

(FBN – Semana Illustrada, 1873, N-630, p.1) 

 

O caricaturista aponta a popularização do banho de mar no Rio de Janeiro. A prática 

que foi iniciada por intermédio de João VI, como aponta Frederic Mauro
 22

, com a construção 

das primeiras casas de banho na região do Caju, ampliou-se pelo eixo sul das praias do Rio de 

Janeiro, e se tornou hábito comum entre os moradores da cidade a partir da segunda metado 

do século XIX, como ressalta Victor de Melo
23

.  

Ao fundo da imagem 4, há três cabines usadas para a troca de vestimentas na praia. No 

canto esquerdo da imagem, duas mulheres observam pessoas se banhando no mar. Elas 

utilizam roupas apropriadas para o banho de mar, conforme os padrões sociais do período. 

Enquanto isso, Dr. Semana está sendo enxugado por um jovem negro, provavelmente 

representante dos escravos que acompanhavam seus proprietários em seus banhos. 

A obra de Fleuiss é de extrema importância não só por ter sido publicada por mais de 

uma década, mas, acima de tudo, por conter caricaturas que versavam sobre questões da 

política brasileira no período, como a Guerra do Paraguai e as discussões sobre a questão do 

elemento servil.  
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 Publicada entre 1863 e 1867, contendo oito páginas, com caricaturas, romances, 

teratologia e textos políticos, o Bazar Volante compôs o meio noticioso do Rio de Janeiro. O 

Bazar Volante contou com a contribuição do caricaturista francês Joseph Mill. Além disso, a 

proposta do semanário, publicado aos domingos, era proporcionar a interação entre os 

editores e o público leitor. Na própria capa da revista que circulava na corte e em outras 

províncias, havia o aviso: “Previne se a todas as pessoas que quizerem mandar artigos e 

desenhos para o ((BAZAR VOLANTE)) que se dignem remettel os ao escriptorio da mesma 

folha, RUA DE SANTO ANTONIO N 29, onde tambem se recebem assignaturas”. 

Era comum encontrar anedotas formadas por texto e imagem que buscavam arrancar 

risadas dos leitores, usando sempre cenas chistosas do cotidiano da sociedade carioca. Muitas 

situações jocosas foram publicadas no semanário humorístico. As caricaturas que eram 

publicadas nas páginas centrais do Bazar dedicavam-se a ilustrar piadas que circulavam de 

boca em boca pelos cafés e bares do Rio de Janeiro.  

Situações constrangedoras representavam as relações interpessoais vividas 

cotidianamente pelos leitores, como por exemplo, almoços de família, um homem cortejando 

uma mulher e também as relações entre médicos e pacientes, como observamos na imagem 

1.6. 

A mulher reproduzida na caricatura possivelmente é a representação da ideia da 

mulher brasileira que embora faça parte de uma camada social favorecida, não consegue 

interpretar situações simples. A ideia da piada é fazer com que o leitor se coloque no lugar 

dos personagens e, através do constrangimento passado pelo homem, chegue ao riso.  

A imagem ainda revela o estereótipo de que toda mulher seria “burra”. Isso é 

reverberado pelo humor. Portanto, a revista Bazar Volante pode ser um grande instrumento 

utilizado pelo historiador para, a partir das caricaturas, compreender o modo como se pensava 

no Rio de Janeiro do século XIX.  
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(IMAGEM 1.6) 

(FBN – Bazar Volante, 1863, N – 12, p.5) 
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No dia 5 de Maio de 1867, o Bazar Volante não podia mais ser comprado nas ruas do 

Rio de Janeiro, nem em qualquer outra província. Neste mesmo dia, surgiu um novo 

semanário, O Alerquim. Já na segunda página, a revista anunciava: “O Bazar Volante não 

morreu; recolheu-se ao silencio; descansa das longas fadigas de sua jornada de quatro 

annos.(...) Eu sou Alerquim – o farçante por excelencia(...)”. Era, portanto, a continuidade do 

Bazar Volante. “Para não ficar incompleto o romance Heloisa, que era publicado no Bazar 

Volante, damos hoje a sua conclusão.” 

O semanário seguiu o mesmo formato utilizado pelo Bazar Volante. Era publicado em 

8 páginas, sendo a metade repleta de caricaturas. A vida política era um tema recorrente nas 

páginas da revista. Críticas contra o poder judiciário, insinuando que o peso da balança pende 

para o lado economicamente favorecido; chacotas feitas sobre os hábitos de consumo de 

produtos europeus da elite da corte; a corrupção em diversas esferas do Estado também 

aparecem de maneira humorada.  

Assim como seu antecessor, O Alerquim também usou dos costumes da corte para 

produzir caricaturas satíricas. Situações ligadas ao escravismo, ao comércio e a relação entre 

marido e esposa foram temas que, graças à relação entre texto e imagem, produzem o riso 

através de um humor ácido. 

 Na caricatura da imagem 1.7, com o tema “Nova moda vinda de Alemanha”, o modo 

de vida da elite do Rio de Janeiro é motivo de piada. Na ilustração, há três situações 

jocosamente distintas. Na parte central da imagem, separando dois quadros, temos o “Chapeo 

á Jacome”. O artista desenhou o busto de uma mulher de perfil com um chapéu em conjunto 

com um penteado.  

A composição induz que o formato da cabeça da mulher seja o mesmo formato de um 

cavalo. A sela do cavalo é utilizada pela mulher para amarrar o cabelo, deixando-o parecido 

com a parte traseira do animal, tendo também um fiapo de cabelo solto, remetendo-se ao rabo 

do equino. Já os estribos estão no lugar dos brincos da mulher. O artista teve o intuito de 

criticar a maneira pela qual a cabeça dos membros da elite era facilmente manipulada para o 

consumo de produtos europeus, por mais que fossem esdrúxulos para a realidade do 

continente americano. 
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(IMAGEM 1.7) 

(FBN – O Alerquim, 1867, N-2-p.4) 

 

No desenho da esquerda, há dois casais caminhando. Um homem fumando o seu 

cigarro critica o modo de se vestir da mulher, seguidora das normas europeias, e ao mesmo 

tempo a aceitação do marido, provedor econômico da família. “Gente! Já Viram!? Cóca na 

cabeça e cóca na cintura. E ninguem sirre... só por que é moda. Ah! Se eu fosse casado...”.  

 O quadro do lado direito também tece críticas a apropriação do modelo de vida 

europeu pelos brasileiros. É desenhado um casal a frente de uma vitrine observando produtos 

de luxo. Enquanto isso, acima da cartola do homem há a propaganda da revista. O diálogo do 

casal foi a estratégia montada pelo artista para a produção do riso: “Mulher: Queres que te 

ame sempre muito!? Que te sejas sempre fiel como uma cachorrinha?/ Marido: Quero. / 

Mulher: Então compra-me aquella colleira de ouro.”. A fidelidade e o amor da esposa sendo 

comprada por produtos de luxo faz com que o leitor contraponha a situação com outra já 

observados no seu meio de convívio. 
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1.3   O florescimento das revistas ilustradas: a década de 1870 e a expansão da arte caricatural 

no meio noticioso. 

 

 

A década de 1870 foi sem dúvida o período com maior número de publicações de 

semanários dedicados à arte caricatural no Rio de Janeiro. “Illustração Caricata de 

Comprimentos e Cortezias”, tendo a sua primeira edição semanal, ganhou as ruas do Rio de 

Janeiro em 1 de dezembro de 1870; O Lobishomem, com a proposta de ser publicada às 

quintas, foi uma revista que não chegou à marca de 20 números. 

 O semanário continha apenas 4 páginas, sendo as centrais tipografadas. As colunas 

principais eram “Comprimentos e Cortezias”, nas quais eram relatadas as experiências 

cotidianas vividas pelo escritor; Coisas do Arco da velha, que trazia breves comentários sobre 

as notícias; Um passeio pelo corcovado descrevia o que se via no caminho até o morro; As 

Literatas, uma poesia publicada em fascículos; e Piparotes Teatrais. 

 As ilustrações ganhavam espaço apenas na primeira e na última página. As caricaturas 

abordavam a vida política do Brasil e do mundo, como por exemplo o desconforto de Amateu 

I da Espanha com o crescimento das ideias republicanas no país. Além disso, o Lobishomem 

também ilustrava anedotas que eram publicadas na última página do semanário. 

 Provavelmente, o pequeno número de edições da revista tenha sido pelo fato de haver 

apenas quatro páginas enquanto as demais magazines do gênero eram publicadas com o 

dobro. Ademais, uma das estratégias utilizadas pelas publicações era criar expectativa no 

leitor sobre o conteúdo das caricaturas das páginas de centro. 

 O Lobishomem usava muito da técnica da Charge como instrumento de riso em seu 

público leitor. A maioria dos personagens tinha partes do corpo desproporcionalmente 

grandes, em especial a cabeça. O Próprio caricaturista, Juca Rosa, na capa da segunda edição, 

produziu seu autorretrato com uma cabeça enorme, como observaremos na imagem 1.8.  

O estilo de traço também era utilizado nas ilustrações de situações cômicas do 

cotidiano. Nem mesmo os chefes de estado estrangeiros foram poupados. A cobertura feita 

sobre a guerra franco-prussiana produziu personagens zoomórficos, como os gatos prussianos 

e os ratos franceses. 
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(IMAGEM 1.8) 

(FBN – O Lobishomem, 1970, N-2, p.1) 
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O “Hebidomadario Popular Satirico” A Comédia Social, que teve publicações apenas 

no ano de 1870, merece destaque por ter sido uma publicação que recebeu contribuições de 

charges produzidas por Pedro Américo após seu retorno da Europa. Tipografada na Rua da 

Ajuda, 16, continha, em média, apenas 4 páginas. 

 O semanário tecia duras críticas sociais sobre a cidade do Rio de Janeiro. Contava com 

duas páginas de caricaturas e outras duas tipografadas. Frequentemente, eram publicados 

textos de anedotas e de cunho político. Logo na segunda edição, coloca aos seus leitores um 

texto intitulado A Emancipação. Pedro Américo e os outros colaboradores, Aurélio 

Figueiredo e Décio Vilares, no segundo número da revista, teceram duras críticas contra 

corrupção nas docas do porto, como consta na imagem 1.9.  

 

 

(IMAGEM 1.9) 

(FBN – A Comédia Social, 1870, N-2-p.4) 

 

 A caricatura é ambientada em um restaurante. Um quadro torto na parede, uma mesa 

vazia ao fundo o artista coloca em destaque a cena que está sendo desenvolvida na parte da 



 

43 
 

frente da imagem. Uma garrafa de vinho sobre a mesa, um melão desproporcionalmente 

grande com a inscrição Rendimentos da Doca, e dois homens conversando (um cliente e um 

garçom) representam a crítica contra o desvio de verbas e/ou mercadorias da região portuária 

do Rio de Janeiro.  

O homem por trás da mesa, usando terno, com feições de devorador insaciável do que 

tem em sua frente, está na posição de cliente do estabelecimento. Segura em suas mãos 

talheres, enquanto o garçom se aproxima para desenrolar o diálogo da trama: “-V.S. Desculpe, 

mas deveras V.S. não tem medo de comer tudo isso pelo tempo que vai / -Qual medo, pateta? 

Esta qualidade de Melao só faz mal a quem não come.”  

A caricatura, de forma humorada, coloca, através da relação complementar entre texto 

e imagem a possibilidade do leitor refletir sobre a corrupção e o contrabando nas docas do 

porto do Rio de Janeiro. Pedro Américo, ao produzir a caricatura, também se aproximam da 

técnica francesa da Charge, que se constitui em desenhar as personagens com feições 

grotescas para que o humor apareça na fisionomia dos personagens, como se pode observar no 

nariz e queixo exageradamente grandes do garçom e no rosto do cliente. 

 O Português Rafael Bordalo Pinheiro, após a publicação de Apontamentos Sobre a 

Picaresca Viagem do Imperador Rasilb pela Europa, em 1872, considerada a primeira 

História em Quadrinhos portuguesa, teceu críticas sobre o imperador brasileiro. O artista, anos 

depois, de acordo com Hermann Lima
24

, foi o criador do personagem Zé Povinho.  

Segundo Joaquim Fonseca
25

, em 1876, Bordalo Pinheiro migrou para o Brasil e 

permaneceu por apenas quatro anos, publicando suas obras na imprensa carioca. A revista O 

Mosquito, publicada entre 1872 e 1877, foi a primeira a receber suas contribuições. A 

publicação continha oito páginas. Seguia o modelo convencional das revistas da década, 

sendo a metade das páginas dedicadas às imagens. O artista português produzia caricaturas de 

cunho político, social e religioso.  

Iniciado na maçonaria na loja Grande Oriente Lusitano
26

 um ano antes de migrar para 

o Brasil, Bordalo Pinheiro chega ao Rio de Janeiro durante o conflito entre os bispados de 

Olinda, do Pará e da  capital da corte contra a Maçonaria Brasileira, a qual tinha membros 

fazendo parte da estrutura política do governo imperial.  

O ano de 1876 foi marcado por discussões acaloradas entre o Bispo do Pará, D. 

Antônio, e o Senador Saldanha Marinho. Os debates foram fontes inspiradoras para 

                                                             
24

 LIMA, Hermann. Opt. Cit. 
25

 FONSECA, Joaquim. Opt. Cit. P. 214 
26

 O original do auto de iniciação está no Museu Bordalo Pinheiro, localizado em Lisboa, Portugal. 
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caricaturas de Bordalo Pinheiro, como podemos observar na imagem 1.10. A revista utilizou a 

estratégia de defender o posicionamento de Saldanha Pinheiro ao transcrever na legenda da 

imagem o trecho da publicação A Igreja e o Estado, do jornal Gazeta de Noticias, de 6 de 

agosto de 1876: “... Deixando cobarde ou calculadamente que a constituição, as leis, a 

autoridade pública, os poderes políticos sejam por tal modo jungidos ao cargo triumphal da 

curia romana, e arrastado pela lama patrida do corrompido Vaticano.” 

Conforme Marcelo Linhares
27

, o conflito entre Maçons e o clero teve início em 1872, 

durante as comemorações maçônicas pela aprovação da Lei do Ventre Livre, proposta 

iniciada pelo Ministério do Visconde de Rio Branco, que nesse momento era Grão-Mestre do 

Grande Oriente do Brasil. Durante as festividades, o padre maçom Almeida Martins 

homenageou o líder da maçonaria utilizando, na assinatura de seu discurso, seu nome clerical. 

O fato, ainda de acordo com o autor, teria criado a insatisfação do Bispo do Rio de Janeiro 

Dom Pedro de Maria Lacerda, que suspendeu o exercício da função do padre.  

Macedo Linhares salienta que o Primeiro Ministro brasileiro diante do próprio 

parlamento pronunciou ataques ao bispado da corte e utilizou a imprensa para solicitar que 

todos os maçons o auxiliassem na luta contra o clero, o que mais tarde surgiria como ideia de 

quebrar o elo entre o Estado e a Igreja. As tensões entre maçonaria e Igreja ganharam as 

páginas dos jornais diários e contornos imagéticos nas revistas de caricaturas que circulavam 

no período. 

 

                                                             
27

 LINHARES, Marcelo. A Maçonaria E A Questão Religiosa Do Segundo Império. Brasília.  Cortez. 1988, 

p.25. 
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IMAGEM 1.10 

(FBN-O Mosquito, 1876, N-378, p.4-5) 

 

 Bordalo Pinheiro usou o trecho da legenda como guia para compor a imagem. No 

ponto direito, o caricaturista desenha o carro da cúria romana sendo puxada por políticos do 

império, estando à frente de todos o próprio imperador. No comando, com o chicote na mão, o 

artista desenhou o Papa Pio IX. Ao lado do pontífice, estão os bispos do Rio de Janeiro, de 

Olinda e do Pará. O carro do Vaticano, com o dizer Reação, em sua parte da frente é posto 

dando a ideia que acabara de atropelar pessoas as quais representam as leis, a constituição e a 

autoridade pública. O carro segue em direção ao fundo de um rio como se estivesse prestes a 

ser arrastado para a lama pátria.  

Do outro lado da caricatura, o artista colocou três personagens. À frente, está um 

homem de pé, com as pernas levemente cruzadas. Atrás, outro homem segura um flecha com 

a inscrição “a Igreja e o Estado”, representando Saldanha Marinho. É provável que o jovem a 

sua frente seja São Sebastião, em alusão ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, pela flecha 

que compõe a imagem. A mulher, que tem uma mão sobre os ombros de São Sebastião e a 

outra mão aponta para o carro do Vaticano, representa a Maçonaria, emanando a luz da 

liberdade e do saber. 
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Se a caricatura for percebida pela relação da luminosidade, a imagem induz que as 

atitudes tomadas pelos membros da igreja fazem com que o grupo siga em direção à 

escuridão. Portanto, para se chegar à luz da liberdade, o público leitor deveria se aproximar 

das propostas defendidas pela maçonaria. 

Em 1877, sendo Litografada pela “Litographia  a Vapor Angelo & Roben, na Rua da 

Assembleia, 44, com ilustrações assinadas por Bordalo Pinheiro, surge o “Hebodomadario 

Comico”, Psit!!!. Embora no número de páginas a revista não fugisse a regra da maioria das 

publicações de sua década, ela inovou ao utilizar imagem em quase todas as suas páginas. 

Além disso, nas edições número 4 e 5,foram utilizadas pelo artista para anunciar os produtos 

que comercializava. O primeiro anúncio na capa da edição número 4, indica que a imprensa 

não era a única fonte de renda para o artista: 

 

Psit! Que deseja juntar o util ao agradavel tem a honra de lavar ao 

conhecimento do illustrado publico desta côrte e do interior que RAPHAEL 

BORDALO PINHEIRO é o unico agente para o Imperio do Brazil, da 

acreditada firma VALLE & SILVA exportadores de carne ensaccada e 

toucinho da provincia do Alemtejo. Entre as especialidades, conta-se o bom 

toucinho e o bello lombo, o presunto, chispe, manteiga, paios, chouriço de 

sangue, linguiça, chouriço de carne e murcella. Tambem encarrega-se de tirar 

retratos a oleo, crayon, lapis, e faz por disfastio algumas caricaturas. Tudo á 

vontade do fregues. 127 da Rua do Ouvidor 127 2° andar. NB. Não se 

enganem na porta. 

(FBN- Psit!!!, 1878, N-4, p.1) 

 

 

 Muitas outras revistas não conseguiam se sustentar apenas através de suas assinaturas. 

Assim como Bordalo fez, outras publicações também usavam de propagandas como forma de 

obter receita para sustentar as edições. O valor cobrado por cada reclame variava de acordo 

com o tamanho e local onde eram publicados. Algumas revistas ofereciam apenas linhas 

tipografadas para os anúncios, enquanto outras também usavam desenhos como estratégia, 

conforme perceberemos no decorrer desse capítulo. 

 Bordalo Pinheiro criou, no Psit!!!, dois personagens que interagiam com a vida 

política, e social da corte. Psit!!! e Arola seriam uma espécie de “D. Quixote e Sancho. – 

Observando e commentando (...)”, como pode ser observado na imagem 1.11.  
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(IMAGEM 1.11) 

(FBN – Psit!!!, 1877, N-1-p.2) 
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 O Psit!!! não teve uma vida longa na imprensa. No entanto, Bordalo Pinheiro, a partir 

de 6 de Abril de 1878, passou a publicar suas ilustrações na “Folha Illustrada Humoristica e 

Satyrica” O Besouro, que tinha 5000 exemplares por edição. Pinheiro continuou a usar a 

primeira página para expor publicidade, mas em O Besouro, o caricaturista passou a vender o 

espaço para outras empresas, como vemos na imagem 1.12. 

 

 

IMAGEM 1.12 

(FBN- O Besouro, 1878, N-9-p.1) 
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 Em circulação por cinco anos e declaradamente monarquista, a revista Illustração do 

Brazil, propriedade de Charles F. De Vivaldi, tinha em suas primeiras publicações 16 páginas. 

Entretanto, com o passar do tempo, a revista oscilou o seu formato. Em alguns momentos 

seguia o modelo das demais publicações do período, sendo lançada com 8 páginas, mas, já no 

fim de 1877, passou a ter novamente 16 páginas.  

Já na sua segunda página, podiam ser facilmente encontrados anúncios de bancos, 

lojas e serviços em geral. Possivelmente, os anúncios serviram como fonte de renda para a 

manutenção do meio noticioso, tendo em vista que a revista esteve em circulação entre 1876 e 

1880.  

 A revista trazia informações da vida cotidiana da corte e de produções artísticas 

europeias. O editorial da segunda edição, de 10 de Agosto de 1876, ressaltava que “Instruir, 

moralizar, e civilizar é, por certo, o dever da imprensa, e delle não se pode afastar nem por 

minuto”. 

A Exposição Universal da Philadelphia, O Mito de Romulo e Remo, A Recolocação 

da estátua de Napoleão I sobre a Coluna de Vendome e a exposição de curiosidades 

Mouriscas no Cairo estiveram na capa das edições de 1876. Peças de artigos de luxo, 

esculpidas para o príncipe do Egito, reproduções de famosos quadros europeus e a procissão 

de São Genaro em Nápoles estiveram presentes nas páginas centrais da publicação. O que 

mais chama atenção na revista é a preocupação frequente em ilustrar as viagens e os 

principais fatos em torno da Família Imperial. Mesclando imagem e texto, já no primeiro 

número da edição, temos a publicação a viagem do Imperador aos Estados Unidos, como 

consta na imagem 1.13.  

 Com duas colunas laterais tipografadas e o desenho em arte sequencial ao centro, a 

imagem e o texto se complementam na proposta da revista. Ler as notícias sobre a viagem do 

imperador e ter a oportunidade de acompanhar visualmente os fatos, atos e as companhias que 

circulavam o chefe de Estado brasileiro foram formas de criar uma oportunidade para 

narrativa linear que proporcionou ao leitor ampliar a sua curiosidade sobre os lugares 

visitados por Pedro II.  
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(IMAGEM 1.13) 

(FBN- Illustração do Brazil, 1877, N-1-p. 4-5) 
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 Outra revista que teve como público alvo a elite da corte brasileira foi a Illustração 

Brasileira, que contou com desenhos de Henrique Fleiuss. Lançada pela primeira vez em 

1854, teve poucas edições, não conseguindo se fixar na imprensa. Somente nos anos de 1876 

e 1877 conseguiu ter um pouco mais de fôlego. Principalmente quando surgiu a proposta de 

uma publicação quinzenal, sempre nos dias 1 e 15 de cada mês. Nesta segunda fase, a revista 

contava com 16 páginas repletas de textos e caricaturas. 

 Frequentemente, surgiam artigos que homenageavam membros ilustres da vida 

política do Império. Também era comum encontrar romances como, por exemplo, Os 

Segredos da Noite, de Augusto Emílio Zaluar, que teve seus capítulos fragmentados sendo 

publicados continuamente. 

 A “Viagem d’exploração ao Amazonas e ao Madeira”, com textos e desenhos de 

autoria de Franz Keller-LeuZinger, também foi publicado em fascículos quinzenais. 

Descrições da fauna, flora e dos habitantes nativos da região eram acompanhadas de imagens 

que complementavam o texto. 

 Animais selvagens eram litografados e ganhavam espaço na revista, como por 

exemplo, o Gato do Mato, ilustração produzida por Beckmann, na página 4, da sexta edição, 

que veio acompanhada de um texto científico abordando o caráter biológico em torno do 

animal. 

 A publicação, assim como a Illustração Brasileira, também trazia em seus números 

reproduções litografadas de pinturas que eram produzidas na Europa, proporcionando aos 

leitores a ampliação na erudição do seus repertórios imagéticos, sendo um instrumento de 

aproximação do público brasileiro com a produção intelectual da Europa. Quando o artista 

utiliza a técnica litográfica para a reprodução de imagens, isso não significa necessariamente 

que produziu uma caricatura. Devido à rápida reprodutividade da litografia, era comum a 

reprodução de fotografias e quadros por artistas litográficos. A intenção, nesse caso, não é 

gerar um texto imagético crítico, que permeie o humor. O objetivo é fazer com que a imagem 

reproduzida seja amplamente conhecida. O Assassinato do Príncipe Guilherme de Orange, 

pintada por Guilherme Lindenschimit, e a Entrada para o Convento, criação do polonês 

Wladyslaw Czachorki, foram pinturas contempladas pela revista. 

 A Moda de Paris também foi motivo para o surgimento de uma coluna voltada para o 

público feminino. Porém, o aspecto científico da Illustração brasileira foi o ponto que mais se 

dedicou a produzir texto e imagem. O leitor da revista podia, sem mesmo sair de casa, dar 

uma volta ao mundo através das imagens publicadas. O Rio Mississipi, o Egito, As cataratas 
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do Niágara, a cidade de São Paulo de Luanda foram apresentados para os leitores através de 

imagens. Até mesmo as esculturas da Ilha de Páscoa foram representadas na figura 1.14: 

 

IMAGEM 1.14 

(FBN - Illustração Brasileira, 1878, N-38) 
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Com a proposta de ser uma revista “Joco-Seria-Illustrada”, A Vida Fluminense, 

contou com a contribuição do caricaturista italiano Angelo Agostini. O semanário que 

circulava na corte e nas demais províncias não tinha pudor ao tecer críticas sobre os costumes 

da corte, a situação política e econômica do país, além de alfinetar os problemas sociais 

enfrentados diariamente por todas as camadas da sociedade do Rio de Janeiro. 

A Vida Fluminense é considerada muito importante pela historiografia graças a 

publicação de Angelo Agostini As Aventuras de Nho-Quim, ou Impressões de uma viagem á 

corte.”. Essa obra pode ter sido a primeira espécie de história em quadrinhos publicada no 

Brasil, antes mesmo de Raphael Bordalo Pinheiro ter publicado a  Picaresca Viagem do 

Imperador de Rasilb pela Europa, e ela se segue na imagem 1.15. 

 

 

(IMAGEM 1.15) 

(FBN – A Vida Fluminense, 1869, N-57, p.4-5) 

 

 

 Política, atualidades, teatro e o cotidiano da sociedade da corte foram marcas deixadas 

pela revista litografada na oficina “Lith a Vapor Paulo Robin”, na Rua da Assembleia, 44 e 

tendo seus textos impressos na Tipografia Academia, da Rua sete de setembro, 73.  
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O Figaro foi um semanário que esteve presente no espaço noticioso do Rio de Janeiro 

nos anos de 1876 e 1877. Textos biográficos, poesias, contos, assim como notícias do Jockey 

Club eram facilmente encontrados em colunas específicas de O Figaro. Além disso, críticas 

sobre o posicionamento político dos partidos Conservador e Liberal apareciam tanto em 

linguagem verbal quanto em linguagem visual, buscando sempre alfinetar os agentes do 

mundo político brasileiro.  

O Calor e a falta de água, recorrentes no verão na capital do império, ganharam 

ilustrações que demonstravam o desespero da população com a situação. A migração de mão-

de-obra europeia para o Brasil e as dificuldades enfrentadas que tinham por objetivo “fazer a 

América” receberam destaque na capa do número 7 da revista. Com contribuições de Joseph 

Mill, a revista de oito páginas também não poupava os homens públicos do Brasil, como por 

exemplo, a própria figura do Imperador sendo tratada jocosamente quando este está em 

exercício de sua função política. 

As eleições foram um tema marcado pelo humor ácido que colocava os membros dos 

partidos Liberal e Conservador em representações constrangedoras, denunciando o uso 

indevido do dinheiro público, e até mesmo a maneira pela qual conduziam o governo, como 

pode ser observado na imagem 1.16.  

Joseph Mill, na ilustração, utilizou do símbolo de pares de opostos para produzir uma 

crítica política sobre a forma como o Partido Conservador e o Partido Liberal se alternavam 

no poder. O equino de duas cabeças é a representação de dois contrapontos dentro de um 

mesmo corpo. Traria, portanto, conforme a interpretação maçônica, o sentido do equilíbrio, 

onde os opostos se complementam, mostrando que apesar de suas diferenças possuem a 

mesma essência.  
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(IMAGEM 1.16) 

(FBN – O Fogaro: Folha illustrada, 1876, N-19, p.1) 
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O animal desenhado pelo artista traduz simbolicamente o cargo de Primeiro Ministro. 

Mill representa o conservadorismo na figura de um homem usando vestes típicas dos políticos 

ligados ao ruralismo. Esse mesmo homem guia o animal no sentido conservador, assim como 

um habilidoso cavaleiro. Já do lado Liberal, a política é representada pela cabeça de um burro, 

sugerindo a teimosia que imperava na ala liberal.  

Com um porrete na mão, ameaçando o equino, o político liberal induz a leitura de ser 

rude e agressivo com o trato político. O caricaturista propõe que no fim da década de 1870, 

enquanto os Liberais empacavam nos seus anseios políticos, os conservadores galopavam, 

apresentando melhor manejo ao conduzir a política. 

Comédia Popular foi um semanário que circulou entre 18 de Agosto de 1877 e 26 de 

março de 1878. O hebdomadário “Tem por fim exclusivo, pela crítica sevéra dos vicios e 

abusos que corróem o universo social moderno, educar o povo em geral (...)”
28

. A revista 

publicou em fascículos a comédia Rua do Ouvidor. Poesias e noticiário sobre o que acontecia 

no teatro da corte também poderiam ser encontrados a cada semana. 

Através das caricaturas produzidas na revista, a Comédia Popular propunha em suas 

páginas proporciona ao público leitor maior senso crítico, não poupando a vida política e os 

acontecimentos cotidianos da corte. Ilustrando notícias do parlamento e do conflito de 

interesses entre a Igreja e o Estado, a publicação investia no humor satírico para constranger o 

meio político imperial. 

A imprensa também foi motivo satírico. Na capa da terceira edição, de 1° de setembro 

de 1877, a Comédia Popular, como o próprio nome sugere, não deixou escapar de forma 

humorada a vida curta da revista Psit!!!, criada por Raphael Bordalo Pinheiro, que não chegou 

a circular por dois meses.  

O humor ácido foi instrumento utilizado para criar uma sugestão de como proceder 

corretamente para resolver os problemas do Brasil. Conforme a caricatura da imagem 1.17, 

“Único recurso de regeneração para este pobre Brasil” seria eliminar de maneira sanitária os 

vícios das instituições públicas do Império.  

                                                             
28

 FBN – Comédia Popular, 1877, N-1, p.2 
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IMAGEM 1.17 

(FBN – Comédia Popular, 1877, N-2, p.4-5) 

 



 

58 
 

 A proposta da Comédia Social era varrer os aparelhos do estado para serem alocados 

no lugar condizente com suas práticas, o lixo. A vassoura foi utilizada como símbolo da 

regeneração do país. A Câmara dos Deputados, o Senado, a Alfandega e a Companhia de 

Trens foram representados através de uma composição  de três casas que eram varridas pelos 

funcionários da limpeza pública.  

Além disso, a Câmara Municipal é representada como uma lesma que tenta escapar da 

limpeza, o que adicionou mais uma crítica à caricatura, principalmente em relação a lentidão 

do modo operante da municipalidade perante os cidadãos. O Cambio, as apólices, os títulos da 

Dívida Pública, o modo como era proposta as eleições diretas, a questão religiosa do império 

e a maçonaria foram representados através de papeis que eram varridos.  

A insatisfação da redação da revista diante dos problemas apontados torna-se latente. 

O artista, provavelmente se colocou no lugar do homem montado sobre o burro na parte 

superior da imagem, por ser ele quem dá as ordens aos funcionários de recolher o lixo e 

colocá-lo na carroça sanitária. Ademais, na parte superior direita da imagem, adentrando em 

uma nuvem, dando as costas para os problemas do país, está um homem que utiliza uma coroa 

e um crucifixo. Esses adornos criam a ideia de representação no mesmo corpo do Imperador 

Pedro II e dos bispos brasileiros. 

Dois semanários importantes surgiram no florescer das Revistas de Caricaturas da 

década de 1870. A Revista Illustrada e O Mequetrefe sobreviveram à década de 1880, e foram 

publicadas até o início do período republicano. Diante da grande relevância para este trabalho, 

ambas serão analisadas com maior profundidade nos próximos subcapítulos.  

Ainda nos anos de 1870, outras publicações de vida muito breve que também merecem 

destaque. O Zigue-Zigue, que com suas oito páginas, circulou apenas uma única vez pelo 

meio noticioso da corte em 1878, deve ser lembrado pelos ataques feitos à política brasileira, 

em especial aos partidos Liberal e Conservador, como consta na imagem 1.18.  
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(IMAGEM 1.18) 

(FBN – O Zigue-Zigue, 1878, N-1-p. 8) 

 

 Assim como a edição número 19 da revista O Figaro, de 1876, utilizou a alegoria de 

pares opostos, a última página de O Zigue-Zigue retoma a mesma ideia colocando novamente 

os partidos Liberal e Conservador no corpo único. No entanto, nesse caso, além de 

compartilharem do mesmo corpo, mostrando que são forças complementares de uma mesma 

política, a forma de manejo político dos partidos se assemelham, sendo criticados com 

inspiração na ideia da expressão utilizada popularmente “mamar nas tetas do governo”. 

 A mulher que oferece os seios assemelha-se a imagem maternal de quem oferece o 

alimento aos seus, representando a Província do Rio de Janeiro, local onde se encontra a corte 

e seus aparelhos políticos. O ser de duas cabeças se alimenta do leite da mulher, tal qual os 

partidos se utilizam dos benefícios gerados pela política. O texto que acompanha a imagem 

sugere que, independentemente de quem esteja a frente do governo, as práticas políticas se 

assemelharão, utilizando-se da retórica como instrumento reflexivo para o público leitor: “A 
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redação do Zigue-Zigue dá um premio a quem disser qual destas duas cabeças é a do partido 

Liberal e qual a do Conservador.” 

 Outra publicação de curta vida operante, no ano de 1876, foi O Ganganelli. Suas 

quatro edições com oito páginas cada continham em seus textos críticas ao posicionamento da 

igreja no Brasil, “alfinetando” inclusive o jornal O Apóstolo. A crítica aos religiosos também 

foi inspiração para a arte caricatural, como verificamos na imagem 1.19  

 

 

IMAGEM 1.19 

(FBN – O Ganganelli, 1876, N-1,p.8) 

 

 O Ganganelli apropriou-se das ideias bíblicas em torno das pragas do Egito 

profetizadas por Moisés: 

 

Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território 

amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. 

Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas 

as árvores que estiverem brotando nos campos. (Êxodo, Capítulo 10) 

 

 

 A representação da destruição feita pelos dos gafanhotos remete ao conflito entre os 

bispos brasileiros e a maçonaria na década de 1870. Chegando ao brasil pelo litoral repleto de 
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montanhas como as do Rio de Janeiro, as pragas estão prestes a destruir o território brasileiro, 

alimentando-se de tudo que o país tem para oferecer, simbolizando os ideais dos religiosos 

perante o conflito de forças contra a maçonaria. O Papa com seus bispos, a imprensa e 

políticos defensores das ideias clericais seriam, portanto, como indica a legenda da caricatura, 

“Praga maior, peior e mais terrivel que a dos gafanhotos (...)”. 

 Em outubro de 1879, com a redação localizada na Rua da Alfandega, 210, a Revista 

República das Moças (Imagem 1.20) contou com a contribuição litográfica de Belmiro de 

Almeida. A publicação, que contava com oito páginas, sendo a metade delas ilustradas, teve 

apenas duas edições e assumia um duplo propósito: atingir o público feminino da corte e 

fazem proliferarem as ideias republicanas. 

 A República das Moças é uma publicação que proporciona indícios da existência de 

um público leitor feminino na cidade do Rio de Janeiro. Idalina, Anacleta Pafuncia e Carlota 

de Almeida foram nomes que estiveram em textos assinados na revista. Não é viável designar 

se os codinomes utilizados eram utilizados por homens ou mulheres. Provavelmente a 

utilização dos codinomes nas publicações pode indicar um sentido pedagógico da revista em 

indicar normas de comportamentos para as mulheres.  

A vida curta da revista não possibilita obter informações profundas sobre o objetivo do 

editorial. No entanto, é certo que poderia servir de incentivo às mulheres da corte para 

escreverem e participarem ativamente da vida política no Brasil, assim como as Mariannes 

que estiveram presentes nas iconografias do conjunto simbólico do Republicanismo Francês.  
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(IMAGEM 1.20) 

(FBN – República das Moças, 1879, N-1,p.1) 
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1.4   A Imprensa Ilustrada na década de 1880: os semanários de vida curta em meio a revistas 

sobreviventes. 

 

 

 Na década de 1880 também surgiram publicações caricaturais. Belmiro de Almeida, 

em 1886, lançou o semanário Rataplam. Com design diferenciado em relação às demais 

revistas de caricaturas e com imagens em quase todas as páginas das publicações, foi uma 

revista que teve curta duração. 

 Boa parte de suas caricaturas foi criada para homenagear membros da família imperial, 

como a Princesa Isabel e o Imperador Pedro II, o que cria de certa forma uma contradição se 

comparada com a proposta de Belmiro de Almeida com a República das Moças.  

 Seus textos eram dedicados a variados assuntos. Na coluna Registros da Semana, os 

leitores tinham acesso aos acontecimentos da corte e das províncias. O assunto que ganhou 

destaque, na terceira edição, foi a ideia de instalar o depósito de lixo da cidade do Rio de 

Janeiro na região de São Cristóvão:  

 

 

“O doutor Pereira Lopes, emquanto a volta de Suas Magestades Imperiaes á 

Corte, não exige, por força de programma, a sua presença na Devisa, 

devisando na designação feita pela Inspectoria de Hygiene do bairro de S. 

Cristovão para depósito do lixo, uma invasão de sua prerogativa municipaes, 

preside á grande reunião convocada pelo Dr. Pereira da Silva, promettendo, 

na qualidade da illustrissima, arcar com o governo e a Inspectoria de Hygiene 

pra obrigal-os a compreender que os moradores de S. Cristovão são todos 

senhores dos seus narizes como os de Cascadura.” 

(FBN – Rataplam, 1886, N-3,p.3) 

 

 

Além do texto, a tensão entre os moradores de São Cristóvão e a Inspetoria de Higiene 

foi tratada de maneira satírica na capa da edição, presente na imagem 1.21. Belmiro de 

Almeida aproveita que o bairro onde haveria um novo depósito de lixo tem o mesmo nome de 

um santo da igreja católica para produzir a sua ilustração. De costas para o leitor, o 

caricaturista desenhou São Cristóvão, em sua clássica representação com o menino Jesus no 

colo e com seu cajado na mesma mão, acenando para um homem que desce um monte 

carregando uma carroça, como se estivesse solicitando para que o mesmo parasse. Esse 

homem representa a figura do chefe da Inspetoria de Higiene, que ao manusear a carroça com 

a inscrição Gary, indica o local para onde se destinava seria a região na qual os membros da 
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empresa de Aleixo Gary
29

, contratada para fins sanitários entre 1885 e 1891, pudessem 

destinar o lixo dos logradouros, praias e das casas. 

 

 

(IMAGEM 1.21) 

(FBN – Rataplam, 1886, N-3, p.1) 

                                                             
29

 Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB/ Conheça a história da Comlurb. 

In.:<http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb/exibeconteudo?id=2815129> Acessado em 20/01/2014, ás 19:08. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb/exibeconteudo?id=2815129
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 “Gryphus”, que na mitologia grega remete-se a um pássaro mítico com corpo de águia 

e cabeça de leão, conhecido por fazer parte do grupo de pássaros mensageiros dos Deuses
30

, 

foi o nome dado, no ano de 1886, a outra tentativa de publicação semanária. Contando com as 

contribuições ilustrativas do caricaturista Antonio Bernardes Pereira Netto, a revista não 

chegou a ter três meses completos de existência. A publicação continha poesias, contos, 

problemas enfrentados pela população da corte e notícias vindas do exterior. 

 Provavelmente, a maior contribuição para a imprensa dada pela Gryphus foi a 

inovação técnica proposta por Pereira Netto. O caricaturista conseguiu produzir em algumas 

pedras litográficas ilustrações na qual a tinta preta era o fundo e o desenho era composto em 

cor branca, presente na imagem 1.22  

 

                                                             
30

 FLORES. Moacyr. O Teatro Grego. IN: FLORES, Moacyr (org). Mundo Greco-Romano: arte Mitologia e 

Sociedade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. P.22 
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(IMAGEM 1.22) 

(FBN – Gryphus, 1886 N-6, p.7) 
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 Com apenas 4 páginas em uma única edição e poucas informações sobre a sua 

proposta, a revista A Penna Caricata, do caricaturista Foligonio Magalhães, circulou pelo Rio 

de Janeiro em 9 de julho de 1881.  

 

 

(IMAGEM 1.23) 

(FBN – A Penna Caricata, 1881, N-1,p.1) 
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 Em setembro de 1880, o Dr. Semana, personagem de Henrique Fleuiss volta a fazer 

parte do mundo noticioso do Rio de Janeiro. Com apenas 4 edições, a Nova Semana Illustrada 

teve pouca duração. A ideia era ser a continuidade do semanário que circulou amplamente 

pela corte na década de 1860. Já na primeira edição, a revista indicava ser o 17° ano da 

edição. Além disso, na primeira página Fleuiss indicava que  

 

“Esta folha que hoje renasce, como a Phenix das suas cinzas, é pouco 

illustrada; mas muito jocosa e na actualidade exclusivamente critica; menos 

humoristica do que já foi em outros tempos; mas como sempre verdadeira e 

imparcial (...)” (FBN – A Nova Semana Illustrada, 1880, N-1, p.1) 

 

 

 O mundo político foi alvo das palavras emitidas pela Revista em seu breve tempo de 

publicação. A postura contra o crescimento do número de loterias vendidas nas ruas da corte 

também foi o foco das críticas produzidas na revista. As caricaturas produzidas por Fleuiss 

trouxeram discussões em torno da questão do voto e abordaram o tema do elemento servil. 

Além disso, A Nova Semana Illustrada usou as caricaturas para zombar da vida cotidiana na 

corte, conforme a imagem 1.24.  

 

 

(IMAGEM 1.24) 

(FBN – A Nova Semana Illustrada, 1880, N-4, p.4) 
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 O caricaturista ilustra duas mulheres passando pela calçada de uma rua. Ambas 

levantam a barra do vestido para evitar que sejam molhadas, pois há um carro de irrigação da 

empresa Gary, que usualmente passava nas ruas do centro da corte para evitar que a poeira se 

elevasse. Ao fundo, há outra mulher esperando para passar pelo local e, aparentemente, na 

porta de um comércio, dois homens olham para baixo, na direção dos pés das mulheres.  

 O humor torna-se presente a partir da relação entre texto e imagem: “Por que será que 

a mulher do Commendador P. gosta tanto de passear com a enteada na rua do Ouvidor ás 3 da 

tarde? E’ porque a irrigação do Gary se faz a essa hora, e ella póde com justificado motivo 

deixar ver todo cano das botinas.”.  

 Entre os anos de 1886 e 1887, esteve em circulação na imprensa do Rio de Janeiro a 

revista A Vida Moderna. O semanário possuía apenas um desenho que ficava sempre na 

primeira página da revista. Os principais acontecimentos no Rio de Janeiro, como por 

exemplo, a Fala do Trono e reportagens emitidas por outros jornais faziam parte da coluna 

Chronica Fluminense. Críticas musicais, poesias, informações sobre o mundo teatral e textos 

de cunho republicano, como homenagens à figura de Tiradentes, compunham a parte escrita 

da revista. 
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(IMAGEM 1.25) 

(FBN – A Vida Moderna, 1886, N-1, p.1) 
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 Com redação na rua 7 de setembro e tendo a sua primeira edição sendo lançada no dia 

7 de setembro de 1889, a revista Vida Fluminense contava com a participação dos 

caricaturistas Teixeira da Rocha Vale e Hilarião Teixeira. O semanário tinha, em média, doze 

páginas em suas edições, sendo quatro utilizadas para empresas anunciantes. Os bailes, os 

esportes e os acontecimentos do Jockey Club recebiam atenções nos textos elaborados na 

revista. 

 O layout da revista seguia um modelo inovador para o período. Algumas imagens 

também seguiam o modelo de fundo negro com o desenho branco, assim como algumas 

produzidas por Pereira Netto. A partir da edição 10 de 17 de novembro de 1889, a República 

se tornou tema constante nas ilustrações da revista.  

 

 

(IMAGEM 1.26) 

(FBN – Vida Fluminense, 1889, N-11, p.3) 
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 Diferentemente da década de 1870, a década de 1880 não foi um período fértil para o 

surgimento de muitas revistas que dedicavam-se aos desenhos litográficos. No entanto, os 

anos marcados pelos últimos momentos da monarquia no Brasil fizeram com que o período 

fosse marcado por duas revistas principais as quais permaneceram imunes às diversidades 

econômicas que reduziram a vida útil de muitas outras publicações. A Revista Illustrada e O 

Mequetrefe conseguiram superar a década de 1880 e chegaram aos primeiros anos da 

República das Penas. Essas revistas criaram seu fiel público leitor e contavam com produções 

artísticas que auxiliaram na formação do repertório imagético da República no Brasil. 

 

 

1.5   A Revita Illustrada e o Mequetrefe: as sobreviventes da década de 1870 e que 

ultrapassaram o período Império 

 

 

 Ângelo Agostini publicou as primeiras páginas da Revista Illustrada em primeiro de 

janeiro de 1876. Quatro das páginas do semanário eram constituídas por caricaturas. O 

restante das oito páginas compreendia artigos que publicavam o ideal social e político do 

artista.  

Ângelo Agostini nasceu na cidade italiana de Vercelle, em oito de Abril de 1842, 

passou sua infância e adolescência na cidade de Paris, onde desenvolveu a arte do desenho 

litográfico. Viveu na França por mais de dez anos, e acompanhou transformações que 

modernizaram a capital francesa, local considerado no período, o centro cultural europeu.
31

. 

O motivo da migração de Ângelo Agostini para o Brasil não é preciso. Entretanto, 

sabe-se que a mãe do artista havia se casado com o jornalista português Antonio Pedro 

Marques de Almeida e fixaram residência no Brasil. Antes de fixar-se em São Paulo, Agostini 

havia passado aproximadamente três meses na capital do Império.
32

  

O cenário social, econômico, cultural e político que Ângelo Agostini encontrou no 

Brasil era muito diferente daquele que havia vivido na França. O Artista se deparou com um 

país de fortes traços de colonização portuguesa, com cidades sem saneamento básico 

adequado, problemas no abastecimento de água, epidemias, enchentes, política bipartidarista 

que se alternava no poder.  
                                                             
31

 Informações obtidas na nota de rodapé número 144 da página 252 do livro A História da Imprensa no Brasil 

de Nelson Werneck Sodré. 
32

 SILVA, Rosangela de Jesus. A Critica de Arte de Ângelo Agostini e a Cultura Figurativa do Final do Segundo 

Reinado. Tese de Mestrado, UNICAMP. Campinas, 2005. 



 

73 
 

Em setembro de 1864, Agostini publicava caricaturas nas folhas do Diabo Coxo, 

semanário fundado e redigido por Luis Gama, jornalista abolicionista, com a colaboração de 

Sizenando Nabuco, irmão mais novo do abolicionista Joaquim Nabuco. Agostini teve seu 

primeiro contato mais consistente com as ideias abolicionistas durante o trabalho nessa 

revista.  

Segundo Paula Ester Janovitch
33

, a arte de Agostini foi um divisor de águas para a 

imprensa paulistana. Ainda de acordo com a autora, a vida noticiosa de São Paulo ganhava 

movimento com o humor da caricatura de Agostini, pois, embora o Rio de Janeiro já 

possuísse jornais ilustrados desde a década de 1840, este tipo de imprensa só chegaria a São 

Paulo pelas mãos do artista italiano. O Diabo Coxo teve pouca duração. A revista foi 

encerrada em dezembro de 1865. Antônio Tadeu Miranda
34

 salienta que O Diabo Coxo, ao 

trazer o estilo irreverente de Agostini, acabou provocando situações adversas, como, por 

exemplo, o apedrejamento da casa de um dos redatores da revista. Brás Ciro Gallotta
35

 

considera que a importância do Diabo Coxo foi a possibilidade de a população paulistana ter 

um espaço na imprensa, de se ver e de falar sobre sua cidade e sobre si, principalmente com 

as caricaturas de Agostini. 

Em setembro de 1866
36

, Ângelo Agostini, Américo Campos e Antonio Manuel dos 

Reis fundaram um semanário chamado O Cabrião, que seguia a mesma linha da revista O 

Diabo Coxo. O semanário enfrentou problemas financeiros e teve seu término em 1867. 

Naquele mesmo ano, Agostini mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em “O 

Alecrim”. Em 1868, a revista mudou seu nome para Vida Fluminense. Ângelo Agostini 

assinou a direção artística das publicações entre 1868 e 1871. 

Em 1872, Agostini tornou-se caricaturista da revista O Mosquito
37

, que, de acordo 

com Maria da Conceição Francisca Pires
38

, teve suas caricaturas pautadas nas críticas à 

religião católica e à Lei do Ventre Livre. Agostini permaneceu na revista até 1876, quando 

finalmente funda a Revista Illustrada. 

                                                             
33

 JANOVITCH, Paula Ester. Preso por Trocadilho: A imprensa da narrativa irreverente paulistana 1900 – 1911; 

Ed. Alameda, São Paulo, 2006. p.39 
34

 ALVES, Antonio Tadeu de Miranda. Retratos de Caipira: Construção de um estereótipo em Ângelo Agostini 

(1866-1872); Dissertação, PUC-SP, São Paulo, 2007. p.47. 
35

 GALLOTTA, Ciro Brás. São Paulo Aprende a Rir: A Imprensa Humorística entre 1839-1876. Tese, PUC-SP, 

São Paulo, 2006. p.90.  
36

 SILVA, Rosangela de Jesus. Opt. cit. 
37

 A revista pertencia a Manuel Rodrigues Carneiro Junior 
38

 PIRES, Maria da Conceição Francisca. In: ALMEIDA, Maria Celestini de; GONTIJO, Rebeca; SOIHET, 
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A metade das oito páginas de cada edição da Revista Illustrada era constituída por 

caricaturas. Na outra parte encontravam-se artigos diversos. Algumas vezes, eram reportagens 

de jornais, como A Gazeta de Notícias, que era propriedade de Manuel Rodrigues Carneiro 

Junior; outras vezes, eram críticas de arte, notícias produzidas pelo próprio artista e opiniões 

sobre o quadro político e social do Brasil. A revista utilizava-se de duas formas de linguagem. 

A linguagem verbal era encontrada nos artigos, enquanto a linguagem visual era miscigenada 

com a linguagem verbal nas caricaturas. Na maioria das vezes, as caricaturas produzidas pelo 

artista não eram explicadas nos artigos. Entretanto, estes davam subsídios para o 

entendimento da produção caricatural, pois os temas eram os mesmos. O humor e a ironia 

foram traços marcantes nas obras de Ângelo Agostini na Revista Illustrada. 

 Segundo Rosangela Silva
39

, embora a Revista Illustrada fosse tipografada por 

terceiros, o fato de possuir sua própria oficina litográfica diminuía os custos das publicações. 

Nelson Werneck Sodré
40

 salienta que o semanário chegou a atingir quatro mil exemplares por 

edição, tornando-se, no final do século XIX, a revista ilustrada mais vendida na América do 

Sul. O valor médio de cada edição avulsa, nos anos de circulação era de quinhentos réis, as 

assinaturas anuais custavam vinte mil réis e as semestrais doze mil réis. O semanário era 

vendido também para outras províncias. Portanto, a obra de Ângelo Agostini atingia quase 

todo o país. É notório que o artista tinha noção do alcance de sua revista, pois não era apenas 

a corte que era representada por Agostini. O artista se dedicou a publicar, na Revista 

Illustrada, caricaturas sobre fatos ocorridos em diversas províncias. 

Ângelo Agostini
41

 dizia, na sexta edição da Revista Illustrada, em 1876, que a 

caricatura é uma arte que não requer conhecimentos especiais para poder ser compreendida e 

apreciada
42

. E, segundo Joaquim Nabuco
43

, a Revista Illustrada foi a bíblia da abolição dos 

que não sabiam ler.  

As críticas contra a escravidão no Brasil surgiram nas páginas da Revista Illustrada 

quando, em 1880, Ângelo Agostini passou a fazer parte da Confederação Abolicionista
44

. E a 
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partir de 1884, a escravidão, seus efeitos, seus defensores e seus combatentes tiveram atitude 

mais espaço nas páginas da Revista Illustrada. 

Na Revista Illustrada, entre os anos de 1884 e 1888, Ângelo Agostini dedicou algumas 

caricaturas à discussão das condições dos escravos, tanto nas lavouras quanto no comércio das 

cidades. O artista criou caricaturas que tinham como intuito buscar uma reflexão sobre a 

humanização dos cativos. Ele retratava os escravos sofrendo açoitamento nas fazendas, sendo 

espancados por feitores, presos nas galés, sendo humilhados e espancados pela polícia e 

negligenciados pela sociedade, sempre criticando a escravidão como instituição 

proporcionadora de mão-de-obra vital para o Brasil. 

 Na figura 1.27, o caricaturista também salienta que os animais da cidade do Rio de 

Janeiro eram mais bem tratados do que os negros escravos que viviam na cidade. 
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(IMAGEM 1.27) 

 (FBN- Revista Illustrada Nº427 de 18 Fevereiro de 1886.) 
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Na caricatura, o artista relata o espancamento de duas escravas, cometido na cidade do 

Rio de Janeiro. Eduarda e Joana são conduzidas pelo deputado João Clapp e o vereador da 

cidade do Rio de janeiro, José do Patrocínio, para a redação do jornal Gazeta da Tarde. O 

quarteto encontra-se no meio de uma multidão, que, em boa parte, caminha no mesmo sentido 

dos políticos, representando o apoio de parte da população às atitudes abolicionistas desses 

cidadãos. Há um homem, ao lado esquerdo, que olha espantado para as duas cativas. No 

quadro seguinte, Ângelo Agostini ilustra as cativas fazendo pose para uma fotografia sacada 

por Heitor. Os rostos das cativas estão desfigurados, como indica a legenda: “(...) infelizes, 

quasi cegas de pancadas e com o rosto todo ferido e desfigurado.”. O artista representa as 

cativas com bastante proporcionalidade, possivelmente para criar no leitor o sentimento de 

repulsa aos castigos corporais, criando também a empatia do público leitor para com as duas 

vítimas. Embora tivessem sido salvas por José do Patrocínio e João Clapp, a escrava Joana, 

segundo Ângelo Agostini, três dias após o espancamento, faleceu. Ele desenha uma das 

mulheres deitada no necrotério. Ao redor do corpo, estão cinco homens, fazendo a análise do 

motivo da morte. O laudo da autópsia, como indica o artista na legenda, diz que o ocorrido foi 

resultado de complicações causadas pelos maus tratos sofridos. 

 Na sequência, Ângelo Agostini retrata o funeral de Joana. A Confederação 

Abolicionista acompanhou o ritual. O artista ilustra o caixão da cativa sendo conduzido por 

uma carruagem. Atrás do caixão, o grupo da Confederação Abolicionista, seguindo em 

procissão dentro de carruagens. Este quadro representa a importância que a vida de uma 

pessoa, independentemente de ser escrava ou livre, tinha para a Confederação. Em seguida, o 

caricaturista situa, ao redor do caixão, o grupo da Confederação Abolicionista. É retratado o 

momento em que o corpo de Joana está prestes a ser baixado para sua cova, no interior do 

cemitério. Como consta na legenda, Ângelo Agostini propõe que a carta de Alforria da 

escrava estaria presa a uma grinalda ao lado do caixão. 

 O penúltimo quadro é uma crítica feita por Ângelo Agostini, a partir da comparação da 

Confederação Abolicionista à Sociedade Protetora dos Animais. Há dois homens cercados por 

animais. Ao lado direito, está o senador Nunes Gonçalves, acariciando um burro. Em sua 

perna esquerda, há um cachorro, pedindo carinho do senador, também presidente da 

Sociedade protetora dos animais. Ao lado direito, está o chefe de polícia Coelho Bastos, 

também conhecido por “rapa-coco”. Segundo Eduardo Silva
45

, o apelido do chefe de polícia 

foi dado pelo hábito de o policial na cabeça dos escravos e “rapá-la”, independentemente de 
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serem homens ou mulheres. Sobre o ombro direito de Coelho Bastos, está um pequeno mico. 

Com o intuito de criar humor no quadro, o artista reproduz um coelho apoiado no braço 

esquerdo do chefe de polícia. No canto direito do quadro, está o Zé Caipora assistindo à cena. 

O personagem está inclinado para frente indicando que está prestando atenção à situação. O 

último quadro simboliza a opinião do Artista sobre o fato de haver pessoas influentes, na 

sociedade, que se preocupam com os animais e são indiferentes às condições de vida de 

outros seres humanos. As palavras do artista se resumem em uma frase: “Esta terra é um 

cumulo.”. 

 É provável que o artista tenha escolhido o chefe de polícia, para contracenar com o 

senador, presidente da Associação Protetora dos Animais, pelo fato de a polícia ser uma das 

responsáveis pelos castigos corporais aplicados aos escravos.  

Segundo Nelson Werneck Sodré
46

, a Revista Illustrada foi uma das principais 

publicações caricaturais da América do Sul, que chegou a ter a tiragem de quatro mil 

exemplares por edição. A revista não tinha vínculos com patrocinadores, o que possibilitava 

ao artista veicular livremente suas ideias.  

Ângelo Agostini permaneceu à frente da revista até 1888, quando mudou-se para 

Paris. A revista continuou sendo publicada por Pereira Netto até 1898. Na segunda fase do 

semanário, as edições continuaram seguindo a proposta de tecer críticas políticas e sociais. No 

entanto, a partir de 1889, com o início do período republicano, as caricaturas se apresentaram 

favoráveis ao novo sistema de governo, servindo como meio propagador do repertório 

imagético republicano. Portanto, a obra de Pereira Netto, na Revista Illustrada pode ser 

considerada como uma ferramenta preponderante para os primeiros anos da República no 

Brasil. 

Em 1895, Ângelo Agostini, após seu retorno ao Rio de Janeiro, lançou a publicação 

Don Quixote. O semanário contou com ilustrações de uma fase mais madura da obra do 

caricaturista. Com grande inspiração da obra de Miguel de Cervantes ganhando as páginas da 

revista, Agostini fez com que as aventuras quixotescas fossem ambientadas no cenário 

político e social da República brasileira. A influência do repertório imagético parisiense 

ganhou contornos nas representações litografadas, proporcionando ao leitor outros 

referenciais de visualidade. 
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(IMAGEM 1.28) 

(FBN – Don Quixote, 1895, N-1, p.1) 
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Em 1876, a revista O Mequetrefe, a continuidade de O Mephestopheles, surgiu no 

meio noticioso do Rio de Janeiro. O Mequetrefe ao longo de sua existência contou com 

contribuições dos caricaturistas Teixeira da Rocha Vale, Pereira Netto, Bento Barbosa, 

Candido Aragonez e Arthur Lucas. As ilustrações litográficas ficavam alocadas na primeira 

página, nas páginas centrais e na última página. Embora o editorial da publicação, em seus 

primeiros números, se posicionasse politicamente como não sendo de cunho republicano, com 

o passar do tempo as influências da República ganharam contorno nos desenhos do 

semanário.  

O Mequetrefe contava com caricaturas que proporcionavam ao público leitor críticas 

contra a relação entre a Igreja e a Maçonaria, as eleições para deputados, a conduta dos 

ministros do império, os hábitos da população da corte, o movimento abolicionista, além dos 

problemas cotidianos da população da corte.  

Foi uma revista que acompanhou a questão militar, as opiniões dos clubes 

republicanos e todo movimento antimonárquico que estava circundado à sociedade imperial. 

Com o governo Republicano, a revista ganhou contornos de aparelho de propaganda dos 

simbolismos cívicos do novo sistema de governo. 

A revista conseguiu se manter no meio noticioso por quase duas décadas. Não é viável 

determinar como o semanário sobreviveu por toda década de 1880. A maioria de suas 

publicações não contava com anúncios, o que possibilita refletir sobre a livre opinião do seu 

editorial. Porém, em alguns momentos, reclames eram litografados no semanário.  

O destaque da revista de E. J. Correa e Pedro Lima foi a maneira pela qual produziram 

peças publicitárias. Os desenhos litografados foram inovadores dentro da proposta, como 

podemos observar na imagem 1.29 
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(IMAGEM 1.29) 

(FBN – O Mequetrefe, 1876, N-70, p.8) 
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 A estratégia montada ao compor a imagem foi mesclar o produto a ser vendido, ou 

seja, a casa comercial que anunciava, com a figura o rosto do dono do comércio, buscando dar 

credibilidade aos produtos vendidos. Logo em destaque, na parte superior da imagem, o 

artista coloca o propósito da loja: venda de fazendas e roupas que vinham industrializadas. 

Gilberto Freyre, em O Oriente e o Ocidente, salienta que grande parte da moda vendida no 

Brasil oitocentista, era oriunda da Inglaterra e da França. Além disso, o autor ressalta que os 

tecidos vendidos eram nacionais, mas os mais apreciados pela elite do país eram europeus. 

Porém, também era vendida no reino seda produzida nas Índias que, aos poucos, foi caindo 

em desuso, pelo apreço da população em se adequar ao modo de vida europeu. Portanto, A 

Casa do Ernesto, da Rua do Carmo, 18, era uma importadora. 

 Para dar uma ideia de que o comércio tinha bons preços, o ilustrador desenhou o 

prédio da loja com homens e mulheres em sua porta, indicando o grande movimento que se 

tinha por conta dos preços e da qualidade dos produtos. Os homens e as mulheres 

representados na imagem utilizam vestes que remetem à moda europeia, incentivando a ideia 

de que o público que quisesse manter suas vestes seguindo tal modelo poderia encontrar ali 

um local apropriado. Além disso, a intenção de indicar a relação custo/benefício fica latente 

na legenda da imagem: “Aqui ninguém cá entrou que não ficasse abysmado, de comprar tanta 

fazenda por dez réis de mel coado”. 

 A maneira pela qual a propaganda era implementada nas revistas também pode servir 

de fonte de análise. Adiante, este trabalho buscará as contribuições das revistas O Mequetrefe, 

Revista Illustrada e o Don Quixote para a composição imagética dos símbolos republicanos na 

imprensa do Rio de Janeiro no século XIX. Contudo, a grande questão para compreender a 

circulação do repertório imagético é pensar na formação de um público leitor e um público 

consumidor das caricaturas no período. Essa também é uma maneira de compreender o efeito 

que a pena do caricaturista gera na sociedade. 

A imprensa caricatural oitocentista do Rio de Janeiro é importante para o historiador 

buscar fontes e se debruçar sobre questões da vida política, dos hábitos cotidianos, dos 

problemas sociais e das técnicas artísticas utilizadas nesse meio noticioso. Nenhuma revista 

ou caricatura deve ser analisada separadamente do seu contexto.  

O historiador deve ter a sensibilidade de perceber que as produções que circulavam no Rio 

de Janeiro do século XIX dialogavam entre si. Muitas revistas serviram de referencial 

imagético para a produção de outras. Artistas mais jovens se espelhavam em caricaturistas 
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que tinham mais tempo de produção. Além disso, a formação dos leitores de uma revista da 

década de 1880 dependeu diretamente da recepção dos leitores da década anterior. 

Para o alcance potencial das caricaturas analisadas no terceiro capítulo deste trabalho, 

tivemos que nesse primeiro momento compreender a trajetória das produções litográficas na 

imprensa do Rio de Janeiro no século XIX. E para buscarmos indícios da intencionalidade dos 

artistas ao produzirem na imprensa a iconografia da República das Penas. Discutiremos no 

próximo capítulo a formação dos grupos produtores e consumidores e perceberemos ainda 

que nem sempre a intenção da imagem é fruto da vontade do artista que produziu. Além disso, 

perceberemos que nem todos os leitores dos meios noticiosos são necessariamente as pessoas 

que compraram as edições.  
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2. Formas de leitura e a formação do público leitor das revistas de caricaturas do Rio de 

Janeiro no Século XIX 

 

Por ser a corte e, mais tarde, a capital 

federal do país, o Rio de Janeiro tornou-se 

o ponto de partida do nosso mercado 

editorial. Foi nas ruas centrais dessa 

cidade que uma série de livreiros, dotados 

de certo capital inicial, abriram suas 

portas e deram ensejo a uma produção 

crescente de livros e periódicos. Sempre 

atentos aos interesses de seus leitores, 

pouco a pouco esses comerciantes 

transformaram o livro em um produto 

acessível e lucrativo. Criaram coleções, 

novos formato e capas atraentes, com a 

pretensão de atingir os mais diferentes 

interesses da população leitora 

brasileira.
47

 

 

 

 

Compreender a imprensa do Rio de Janeiro do século XIX, em especial a imprensa 

ilustrada, é pensar suas revistas repletas de críticas em forma de caricaturas, colunas 

agressivas aos membros do meio político. O humor como ferramenta de comunicação, gera 

reflexões sobre a relação entre os que produziam o meio noticioso, como redatores, editores, 

tipógrafos, artistas litográficos, e o público consumidor, sendo este último formado por 

assinantes ou compradores avulsos. 

As próprias revistas já oferecem ao pesquisador o nome dos membros do corpo 

editorial e seus colaboradores. Além disso, a maior parte das obras caricaturais possiam as 

assinaturas com os nomes de seus produtores. Nota-se também, com uma certa frequência, 

que tais revistas indicavam quem eram os membros das suas parceiras e concorrentes na 

imprensa, ora para criticar, ora para tecer elogios e agradecimentos. Isso permite identificar o 

campo político de adesão de determinada publicação. 

Porém, revolver as fontes e identificar quem participou das produções de caricaturas 

na imprensa brasileira no século XIX, embora seja de suma importância para a historiografia 

da imagem, não é a proposta deste capítulo. O desafio lançado nas próximas páginas é tentar 

dar indícios sobre a outra ponta da imprensa. Ou seja, delinear qualitativamente os aspectos 

do público leitor e também o público consumidor das revistas de caricaturas do Rio de Janeiro 

oitocentista.  
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É completamente inviável identificar um por um quem fazia parte do público leitor 

dessas revistas. Seria mais fácil para o historiador da imprensa se tivesse, em mãos, os livros 

de contabilidade dos semanários, com os nomes e endereço dos assinantes, assim como a 

quantidade vendida avulsa por edição. No entanto, essas informações não estão disponíveis.  

As revistas devem ser pensadas pelo historiador como um monumento da cultura, pois 

foram instrumentos utilizados para transmissões de experiências vividas pelos seus produtores 

e a maneira pela qual os mesmos interpretaram suas relações com o mundo ao redor. A partir 

de então, as revistas devem ser analisadas conforme a proposta de Walter Benjamin: 

 

 

Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 

monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, 

não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida 

do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa 

escovar a história a contrapelo. 

(BENJAMIN, 1987, p.235) 

 

 

 A dicotomia apresentada por Benjamin entre monumento de cultura e monumento de 

barbárie também está presente no meio noticioso analisado. Se por um lado, tem a função 

cultural de informar seus leitores sobre os fatos cotidianos, por outro lado isso não ocorre com 

neutralidade. Os artigos, assim como as caricaturas presentes nas revistas, de uma certa 

maneira, são parciais e podem conduzir o modo de pensar de seus leitores, podendo se 

transformar em uma aparelho manipulador em benefício de um determinado grupo social.  

 Essa possibilidade de estudar o meio noticioso como agente manipulador faz com que 

o historiador lance mão do óbvio e busque, nas entrelinhas das fontes, informações sobre as 

intenções e interesses presentes nas revistas de caricaturas. A análise da fonte histórica a 

contrapelo é o instrumento que proporciona a viabilidade desse estudo, pois possibilita 

perceber as potencialidades de interação entre a produção de uma imagem e a recepção da 

mesma. 

 Além disso, cabe destacar a expectativa criada em torno da continuidade como por 

exemplo, As Aventuras de Nho-Quim, ou Impressões de uma viagem á corte, publicadas por 

Ângelo Agostini no semanário A Vida Fluminese. No caso da revista de Agostini, a questão 

era qual seria o próximo chiste cotidiano presente no Arlequim, torna-se imprescindível para a 

fidelização de um público consumidor das revistas que, em uma análise de longo prazo, 

fornece indícios acerca da compra da arte caricatural.  
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 Os consumidores das revistas são aqueles que compram as edições que circulam na 

cidade. A maioria desses também é leitor. Porém, nem todos que compram as revistas as 

leem. Os leitores são todos aqueles que tiveram acesso a uma edição e produziram a leitura da 

mesma forma. Os leitores deste trabalho, ao entrarem em contato com as caricaturas usadas 

como fonte, também são leitores desta revista, mas, não compraram a obra na época de sua 

publicação. Portanto, o universo dos leitores não depende de quem comprou a edição. Todos 

que tiveram acesso à leitura de um exemplar são leitores, podendo ser contemporâneos da 

publicação ou não. 

A imprensa do Rio de Janeiro oitocentista forneceu a seus leitores, desde a criação da 

Imprensa Oficial instalada por D. João VI, diversas oportunidades de conhecimento do mundo 

e trocas de experiências através da leitura dos periódicos e semanários que circulavam pela 

cidade. O consumo do meio noticioso fez com que fosse formado um público leitor. Para 

tanto, nesse período, esses leitores, necessariamente, precisavam dominar os códigos da 

escrita para se integrarem aos acontecimentos do império e do mundo ultramarino. 

A proposta de Araújo de Porto Alegre, ao fundar a revista Lanterna Mágica, 

introduzindo a imagem litografada em publicações constantes, proporcionou a ampliação das 

possibilidades de leitura dos meios de imprensa. Os consumidores da revista, além de 

interpretarem a norma escrita, tinham também a oportunidade de ver, saltando aos seus olhos, 

com a constância semanal, imagens que referendavam o cotidiano da corte. Assim, não 

apenas os que dominavam as normas da leitura dos textos verbais seriam leitores do conteúdo 

da imprensa. Araújo de Porto Alegre, ao importar o modelo de revista de caricatura francês, 

ampliou o potencial número de leitores da imprensa, utilizando a linguagem imagética para 

compor textos. 

A tendência de introduzir a linguagem imagética ao meio noticioso foi algo que se 

ampliou no decorrer do século XIX, como vimos no capítulo anterior. Essa estratégia de 

comunicação dos artistas, que fizeram parte do escopo da imprensa carioca do período, 

difundiu as múltiplas possibilidades de leitura imagética para os seus contemporâneos. 

Conforme Asa Brigs e Peter Burke
48

,  

 

“O crescimento da figura impressa foi a mudança mais profunda da 

comunicação visual de todo aquele período, pois permitia, como nunca, que 

as imagens ficassem disponíveis para difusão. (...) Os impressos eram 

relativamente baratos de se fazer e transportar, permitindo que o trabalho dos 

artistas alcançasse rapidamente um número elevado de pessoas.”  
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 O custo baixo das litografias, em comparação às imagens xilogravadas, além da 

grande reprodutividade da técnica, fez com que os artistas que produziam a arte litográfica 

tivessem a sua arte difundida para um maior público leitor. Esse processo foi preponderante 

para o desenvolvimento e difusão da arte caricatural na imprensa. Através da técnica, a 

imprensa se tornou o maior veículo difusor de imagens no Brasil do século XIX. 

 Grande parte das publicações, como a Semana Illustrada, Illustração Brasileira, O 

Mequetrefe e a Revista Illustrada, que era amplamente vendida na corte, também podia ser 

encontrada nas demais províncias através de assinaturas e compras avulsas. As construções de 

vias férreas, assim como as linhas de vapores que ligavam as principais cidades do império 

pelo mar, como ressalta Ilmar de Mattos em O tempo Saquarema
49

, facilitaram o transporte e 

as comunicações dentro do território nacional. Com isso, a arte aproximou os leitores da 

imprensa de um novo mundo compreendido através das imagens.  

As faces dos membros do corpo político, que por diversas vezes estiveram estampadas 

nas capas de semanários como A Vida Fluminense, poderiam ser apresentadas aos moradores 

do império que nunca tiveram a oportunidade de cruzar com esses homens nas suas cidades, 

tendo a possibilidade, pela leitura imagética, de conhecer os rostos dos políticos que 

despachavam no Rio de Janeiro, mesmo nunca tendo caminhado nas ruas do centro da corte. 

 A imagem do imperador Pedro II, que foi por muitos de seus súditos conhecida através 

das moedas que circulavam pelo país com o seu rosto estampado, também foi amplamente 

difundida pelos semanários ilustrados. Os atos políticos do imperador, suas viagens e 

articulações diplomáticas ganharam contornos através das litografias produzidas. 

Apontamentos Sobre a Picaresca Viagem do Imperador Rasilb pela Europa, produzida por 

Bordalo Pinheiro, ou a visita do Imperador aos Estados Unidos em 1877, litografada na 

revista Illustração do Brazil, são pontos para reflexão sobre o propósito dos artistas ao 

produzirem a sua arte. Sobre o propósito da caricatura, Ernest Gombrish
50

 afirma que: 

 

 

“(...) o caricaturista joga com o retrato de sua vítima e distorce-o para 

expressar justamente o que sente a respeito de seu semelhante. Enquanto 

essas distorções da natureza navegaram sob a bandeira do humor, ninguém as 

considerou difíceis de entender. (...). Mas a idéia de uma caricatura séria, de 

uma arte que deliberadamente muda a aparência das coisas, não para 

expressar um sentido de superioridade, mas talvez um sentimento de amor, 

ou admiração (...)” (p. 405) 
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A caricatura poderia, portanto, conduzir o traço para uma dupla possibilidade de 

diálogo entre o artista e seus leitores. Como no caso da obra de Bordalo Pinheiro, das 

recorrentes críticas contra o regime imperial que ganharam as páginas de O Mequetrefe e da 

obra de Ângelo Agostini, a caricatura estabelece a opinião do artista que critica o desenhado. 

Ou como na ilustração Brasileira, ao exaltar fatos cotidianos do Imperador. 

Ao distorcer a figura do personagem desenhado, estabelecendo o humor jocoso que 

coloca a sua vitima em situações desagradáveis, o caricaturista apresenta, de uma maneira 

fácil de compreender, a sua intenção de criticar o caricaturado. Assim, o leitor passa a 

compreender a linha de pensamento que conduziria as edições seguintes. A anuência do leitor 

com a opinião traduzida no traço da pena e a discordância perante a opinião apresentada de 

maneira imagética ou verbal no corpo dos semanários foram os edificantes do processo de 

formação do público leitor. 

No entanto, os mesmos personagens que eram criticados em determinados semanários 

apareciam exaltados em outros, como no caso do exemplo do Imperador, nas páginas da 

Illustração do Brazil, que ressaltava positivamente a suas viagens. Caricaturas elogiosas 

compunham o cotidiano imagético da imprensa. O que poderia gerar a migração de um 

público consumidor de uma revista para outra, estabelecendo um outro diálogo que expressa 

apoio aos atos da política imperial.  

A admiração por grupos políticos presentes em caricaturas não foi exclusividade da 

Illustração do Brazil. As caricaturas publicadas por Ângelo Agostini, na Revista Illustrada, 

foram, por muitas vezes, o meio no qual o artista se situou favorávelmente à causa 

abolicionista
51

.  

 

 

2.1 Consumidores e Leitores: as possibilidades de interação com as caricaturas. 

 

 

 A rápida reprodutividade das litografias foi um fator preponderante para a ampliação 

do número de revistas de caricaturas no meio noticioso do Rio de Janeiro oitocentista. Os 

produtores das caricaturas conseguiam amplamente divulgar suas ideias em forma de texto 
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imagético, os quais dominavam a vida cotidiana da cidade. A relação econômica entre 

produtores e consumidores deste produto proporciona a análise das interações entre os que 

produziam as revistas, os que consumiam e os possíveis leitores do produto. 

 O primeiro dos pontos dessa interação, o produtor, é composto pelo grupo editorial 

que faz parte da preparação das revistas. Embora as caricaturas sejam o ponto principal de 

observância nesta pesquisa, é importante perceber que os textos verbais que compõem as 

publicações também são fontes que proporcionam indícios sobre os anseios dos desenhistas. 

Portanto, compreender a escolha feita por um artista ao desenhar uma situação com 

determinados personagens é compreender o posicionamento da edição como um todo. Por 

isso, é importante entender o posicionamento político e a intencionalidade de uma imagem.  

 Em todas as revistas de caricaturas abordadas no capítulo anterior, mesmo as que 

tiveram apenas uma edição, havia textos que versavam sobre os acontecimentos que 

circundavam o cotidiano dos produtores das revistas. Do banho de mar do Doutor Semana na 

Semana Illustrada (IMAGEM 4) aos chistes cotidianos presentes em O Alerquim (IMAGEM 

5), as imagens eram produzidas em torno das experiências de vida dos seus produtores. Essas 

trocas de experiências ocorriam quando os mesmos criticavam a realidade ao seu redor. O 

conflito entre a Maçonaria e a Igreja, presente em várias revistas, era reflexo do 

posicionamento político dos produtores. 

 Dessa forma, as revistas de caricaturas devem ser pensadas não apenas pelo víeis da 

imagem. É necessário compreender a complexa relação entre os textos presentes nas edições e 

as imagens que são construídas em cada página. Por isso, não se deve pensar apenas nos 

textos verbais de uma edição. É preciso perceber quais são os principais assuntos recorrentes e 

aqueles que contribuem com os textos produzidos. 

Na Revista Illustrada, críticas de arte, notícias sobre peças de teatro e acontecimentos 

da vida política ganhavam espaços nas colunas. Além disso, durante muito tempo, havia uma 

coluna dedicada aos fatos cotidianos. Muitas das vezes, Angelo Agostini publicava trechos de 

reportagens de jornais, como O Fluminense e Diário de Notícias. Nesse caso, para 

compreender o pensamento dos produtores das artes caricaturais, é preciso perceber o 

posicionamento dos textos que compunham as edições no decorrer de alguns meses. Muitas 

das caricaturas produzidas nas revistas tinham como fonte para sua composição os conteúdos 

das colunas das edições. Portanto, as ilustrações eram  

 

(...)imagens cujo significado (ou suposição de significado) varia 

constantemente, configurando uma linguagem feita por imagens traduzidas 

em palavras e de palavras traduzidas em imagens, por meio das quais 
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tentamos acabar compreendendo nossa própria existência. (MANGUEL, 

Alberto. Lendo Imagens, p. 21.) 

 

 

 Frequentemente, os produtores transformavam fatos que entoavam o meio noticioso de 

linguagem verbal em narrativas ilustradas, traduzindo para a linguagem imagética os fatos 

obtidos e, em alguns casos, também divulgavam nas mesmas edições informações em 

linguagem verbal, como por exemplo, o caso da viagem do Imperador na Illustração do Brazil 

(IMAGEM 10) e a campanha abolicionista de Ângelo Agostini na Revista Illustrada, ambos 

denunciavam as condições de tratamento impostas aos cativos, como na imagem 19. 

 A técnica de traduzir a linguagem verbal para a linguagem imagética, utilizada nas 

revistas de caricaturas, de certa maneira, é uma estratégia que modifica a intensidade da 

proposta do texto produzido verbalmente. De acordo com Roger Chartier
52

: 

 

 

Os textos não existem fora dos suportes materiais (sejam quais forem) de que 

são os veículos. Contra a abstração dos textos, é preciso lembrar que as 

formas que permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam 

profundamente da construção de seus significados. O "mesmo" texto, fixado 

em letras, não é o "mesmo" caso mudem os dispositivos de sua escrita e de 

sua comunicação. 

 

 

 Embora, neste caso de tradução, o texto verbal e o imagético utilizem a imprensa 

como suporte para serem divulgadas formas com as quais os artistas introduzem símbolos, 

compondo a narrativa através de imagens sequenciais ou de um único quadro, faz com que 

soltem aos olhos do leitor um sistema simbólico que enfatiza ou diminui certo ato. Além 

disso, a intenção do ilustrador de ridicularizar algum personagem ou exaltá-lo pode se tornar 

mais latente do que na proposta escrita. 

Esse processo proporciona ao produtor a possibilidade de estabelecer a comunicação 

com seu público alvo, utilizando-se de sistemas simbólicos que conduzem a outras formas de 

interpretação do cotidiano em torno do artista. Assim, o meio noticioso se torna o instrumento 

de disseminação de elementos simbólicos que emanam dos diversos produtores. Para tanto, 

conforme Pierre Bourdieu
53

: 

 

Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade que 

                                                             
52

 CHARTIER, Roger.Desafios da escrita. São Paulo: UNESP, 2002, p. 62 
53

 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Lisboa: DIFEL, 1989. P.9 



 

91 
 

tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato de mundo 

(e, em particular, do mundo social). 

 

 

 Esta comunicação estabelecida a partir dos produtores da arte sequencial para seus 

consumidores e leitores se utiliza da linguagem imagética para encurtar o elo entre os agentes 

envolvidos nessa comunicação. Os elementos simbólicos referidos por Bourdieu são 

frequentes nas imagens caricaturadas como alegorias que representam ideias mais complexas, 

como o caso dos pares opostos presentes em caricaturas de O Figaro (Imagem 1.16) e do 

Zigue-Zigue (Imagem 1.18).  

Nestes dois casos, o Partido Conservador e o Partido Liberal são representados como 

tendo as mesmas entranhas políticas, seja através de um ser que compartilhe do mesmo corpo 

tem a cabeça de um cavalo e outra cabeça de um burro; ou a criança de duas cabeças que 

compartilham do mesmo corpo, sendo as cabeças parte de um mesmo corpo que se alimenta 

da figura da Província do Rio de Janeiro. Portanto, o caricaturista constrói a ideia de mundo 

social, propagando a ideia de ter o conhecimento da realidade do mundo político imperial.  

 O meio noticioso em seu sistema simbólico não opera como um simples formador de 

opinião, mas como formador de mundo. Muito dos seus leitores só têm contato com os 

acontecimentos políticos e econômicos cotidianos em decorrência dos textos que são 

enunciados em modos verbais e imagéticos e algumas apenas pelo imagético. Ou seja: 

 

 

“O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 

modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico de 

mobilização, só se exerce se der reconhecido, quer dizer, ignorado como 

arbitrário.”( BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico p.14) 
 

 

 As ilustrações presentes nas revistas de caricaturas, de certo modo, tendem a criar a 

possibilidade do leitor obter a visualidade imagética dos fatos. Dessa forma, o caricaturista 

constrói o ambiente ideal para convencer o público e dar credibilidade aos fatos que são 

abordados pelos produtores. Essa estratégia é muito comum entre os jornais que trouxeram 

texto em conjunto com a fotografia a partir da virada do século XIX para o século XX.  

Os caricaturistas oitocentistas procuravam muitas das vezes desenhar seus 

caricaturados muito próximos de sua forma física, proporcionando a mesma ideia na imprensa 

do período posterior, a qual usaria as fotografias como representação visual dos fatos. A 

possibilidade de fazer ver nas ilustrações os acontecimentos, quase como ocorreram na 
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realidade, tem como objetivo induzir o leitor a acreditar que a caricatura é a representação de 

uma verdade.  

 O poder simbólico das caricaturas transforma os artistas em agentes mobilizadores de 

quem lê as ilustrações. Sendo assim, o grupo produtor da imprensa busca algo além de 

fornecer notícias para seus consumidores. Ele propõe a construção de um mundo que 

converge com seus princípios políticos. Com a possibilidade de criar o ambiente da realidade 

ao fato abordado na notícia, a imprensa acaba expondo a intencionalidade de transformar a 

visão de mundo do seu público alvo.  

 A imprensa não consegue existir e desenvolver seu papel social apenas através dos 

seus produtores. É necessário compreender outros dois agentes dentro da complexidade do 

esquema de quem emana e para quem recebe a informação através do meio noticioso. Essa 

relação deve ser analisada pelo prisma da leitura. Conforme propõe Michel de Certeau
54

, “A 

leitura é apenas um aspecto parcial do consumo(...) pode-se muitas vezes substituir o binômio 

produção-consumo por seu equivalente e revelador geral, o binômio escrita-leitura.”. 

 O primeiro binômio apresentado por Certeau faz parte do meio econômico no qual a 

imprensa está inserida. Assim, a ideia de produtores deve ser expandida, não se restringindo 

apenas aos grupos que escolhem os textos, editam, criam pautas e desenham caricaturas. Os 

produtores são todos os agentes que estão envolvidos no processo de disseminação da revista 

ou do jornal; são também os tipógrafos, os trabalhadores das oficinas litográficas, os que 

vendem matéria prima para a produção da imprensa, os distribuidores que entregam de porta 

em porta para os assinantes, os quiosques que expõem as publicações, os jornaleiros que 

vendem as edições avulsas; ou seja, todo o grupo envolvido para que os pensamentos do 

grupo editorial cheguem ao outro ponto dessa relação comercial: o consumidor, o qual pode 

ser definido como o grupo que paga para obter as edições publicadas. Esse é o outro polo do 

viés econômico dessa relação. 

  O grupo formado por leitores, embora parta do grupo consumidor, é mais volátil. Esse 

pode ganhar amplitude ou ser reduzido. Alguém que compre o maior número de jornais de 

uma edição e o destrua consegue ser um grande consumidor daquela edição. Porém minimiza 

o público leitor. 

Pensar em um público consumidor das caricaturas no Rio de Janeiro do século XIX é 

possível. O que não é viável é perceber qual o público leitor dessa arte. Em todas as edições, 

em geral, nas primeiras páginas e nas últimas, havia caricaturas. Os leitores das revistas não 
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eram apenas os compradores e assinantes, mas também poderiam ser os transeuntes que se 

interessavam pelas caricaturas, ao ver pelas ruas alguém lendo a revista, ou nos pontos de 

venda avulsa. Monteiro Lobato reproduz no livro Idéas de Jeca Tatu uma escrava que teve a 

oportunidade de se interessar pelas páginas da Revista Illustrada: 

 

 “Sena muito typica em côr local era a do fazendeiro chegando da roça, encalmado, 

sentar-se á rede, pedir café á mulatinha e abrir a revista. Os desenhos bem 

acabados, muito a sabor do seu paladar e cultura, desfilavam ante seus olhos 

criticando com bastante chiste os acontecimentos da quinzena, quasi sempre 

políticos, que de velha data outra coisa não há que nos interesse. Sua physionomia 

illuminava-se de risos.” 

(Lobato, Monteiro. Idéas de Jeca Tatu. P.30) 

 

Por se tratar de uma comunicação que possui linguagem verbal e linguagem não-

verbal, é impossível determinar o público leitor das caricaturas. A linguagem verbal é 

constituída por letras, que são símbolos que se associam e formam palavras e servem para 

descrever atos e fatos do cotidiano social e político. Apenas os alfabetizados são detentores da 

técnica para decodificar a linguagem verbal. Já a linguagem não verbal é constituída por 

gestos e ilustrações. Embora não haja uma forma dita correta para serem interpretadas, é a 

partir das experiências pessoais de cada leitor que as imagens podem ser lidas. Seguindo a 

proposta de Alberto Manguel
55

: 

 

“ Não sei se é possível algo como um sistema coerente para ler as imagens, 

similar àquele que criamos para ler a escrita (um sistema implícito no próprio 

código que estamos decifrando). Talvez, em contraste com um texto escrito 

no qual o significado dos signos deve ser estabelecido antes que eles possam 

ser gravados na argila, ou no papel, ou atrás de uma tela eletrônica, o código 

que nos habilita a ler uma imagem, conquanto impregnado por nossos 

conhecimentos anteriores, é criado após a imagem se constituir – de um 

modo muito semelhante àquele com que criamos ou imaginamos significados 

para o mundo a nossa volta, construindo com audácia, a partir desses 

significados, um senso moral e ético, para vivermos.” 

 

 

Conforme o caricaturista Ângelo Agostini, na primeira edição da Revista 

Illustrada,“(...) A caricatura não é uma arte que requeira grandes conhecimentos especiaes 

para sêr comprehendida e apreciada.”. Os contemporâneos da produção artística, por estarem 

vivenciando o momento refletido nos desenhos através de sua própria experiência de vida, 

conseguem facilmente decodificar a mensagem proposta na ilustração. 
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A ampliação dos leitores é algo simples que ocorre, na maioria das vezes, de forma 

natural. Também são leitores aqueles que ficam em frente aos pontos de venda das edições 

avulsas em busca de informações cotidianas; os que olham para o lado e em um simples ato 

leem o periódico comprado por outra pessoa; os que encontram textos esquecidos ou jogados 

ao lixo; os que ao comprarem itens que foram enrolados em jornais nas feiras e comércio, e 

despertam a curiosidade sobre o texto que envolve o alimento. E, quando a capa da publicação 

possui textos imagéticos, a possibilidade de leitores amplia-se. Conforme Roger Chartier: 

 

 

A pintura ou a gravura imobilizam os leitores numa atitude que remete às 

convenções e códigos atribuídos à leitura legítima. Não se pode daí inferir 

que todos os leitores lessem forçosamente sentados no interior de um 

gabinete ou de um salão. Eles podiam ter práticas de leitura mais livres que 

não eram consideradas como legitimamente representáveis. (CHARTIER, 
Roger. A aventura do livro, p.79) 

 

 

 A leitura imagética não requer do seu leitor o domínio da decodificação dos sistemas 

simbólicos da escrita. No entanto, a leitura de obras de arte é algo de certo modo estático. Os 

textos, em geral, apresentam-se em paredes, afrescos e em alguns casos ao ar livre, como as 

pinturas rupestres. Essa arte imobiliza o leitor para a contemplação. A reprodutividade da 

xilogravura e da litografia proporcionou ao leitor de imagens novos hábitos. Poderia, portanto, 

ler o texto imagético onde quer que estivesse. 

 No caso das revistas de caricaturas, compradas e manuseadas no interior das 

residências e nas ruas, proporcionavam a possibilidade de ampliar o seu público leitor para 

além do seu público consumidor. As capas com textos imagéticos forneciam possibilidades de 

leitura para quem estivesse próximo do consumidor da revista. As leituras nos cafés e nas 

praças ampliavam o horizonte de leitores para o horizonte dos olhares curiosos sobre a leitura 

alheia. Mesmo as leituras feitas pelos consumidores nos interiores das residências também 

geravam a ampliação dos potenciais leitores. Os membros da família, visitas e empregados 

poderiam compreender facilmente o teor dos textos imagéticos. 

 Sendo assim, dentro do universo da imprensa, os escritores dos textos verbais e 

imagéticos fazem parte de um grupo maior, o dos produtores, que são responsáveis por todo o 

processo de produção desde a escolha da pauta até à chegada do produto no seu ponto 

comercial. Já o público consumidor, que compra produtos dos meios noticiosos, é uma 

parcela de um grupo potencialmente maior, impossível de quantificar e identificar, do qual 

fazem parte os leitores. 
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 Uma questão que se levanta recorrentemente na historiografia é sobre a capacidade de 

decodificação dos códigos da leitura. Conforme Peter Burke
56

: 

 

 

A Ideia de que pinturas eram a Bíblia dos analfabetos tem sido criticada com 

base na consideração de que muitas imagens nas paredes de igrejas eram 

excessivamente complexas para serem compreendidas por pessoas comuns. 

Entretanto, a iconografia quanto as doutrinas que ela ilustrava poderia ter 

sido explicada oralmente pelo clero, a imagem em si agindo como lembrete e 

reforço da mensagem falada, em vez de se constituir uma única fonte de 

informação. 

 

 

A escrita verbal requer que os seus leitores dominem os mesmos códigos de 

transformação de fonemas em símbolos utilizados pelo escritor. No caso dos textos 

imagéticos, como propôs Burke em relação à iconografia bíblica nas igrejas, a relação entre a 

escrita e a leitura não é através dos mesmos códigos. O ilustrador produz imagens que 

carregam elementos simbólicos os quais aparecem no texto graças a suas experiências de 

vida. Entende-se como experiência de vida, nesse caso, as leituras bíblicas e as experiências 

obtidas através do contato com outras pinturas que abordavam as mesmas temáticas.  

Os leitores, para a compreensão da imagem, também precisam ter experiências 

parecidas com as do escritor. No caso da religiosidade, elas vêm através da exposição por 

outros que possuem maior conhecimento sobre o assunto. Já, a caricatura é considerada a arte 

do atual, que coloca para o leitor, pelas imagens, os fatos cotidianos vividos por escritores e 

leitores. No entanto, quando o ilustrador reproduz imagens que não fazem parte do cotidiano 

do seu leitor, surge um hiato na comunicação. 

Quando há distância cultural ou temporal entre o escritor e o leitor, a compreensão do 

texto imagético enfrenta dificuldades. Para tanto, o leitor precisa de outros instrumentos para 

a leitura do texto imagético. O texto verbal torna-se suporte indispensável para esse processo. 

No caso da distância cultural, uma legenda explicativa pode facilmente fornecer os dados para 

compreensibilidade da leitura imagética. Quando a distância é temporal, a tarefa está a cargo 

dos historiadores. 

Alguns elementos simbólicos que são representados nas imagens de uma revista não 

fazem parte do repertório de experiências vividas por boa parte dos leitores, como foi o caso 

de simbolismos republicanos nas revistas de caricaturas do Rio de Janeiro pós-novembro de 

1889. Assim, como Burke cita, a relação entre o clero e os leitores das imagens pode não 
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servir ao propósito de fonte de informação, mas sim como um lembrete sobre o novo sistema 

de governo que se instaurava.  

Essa estratégia foi usada anteriormente pelo governo monárquico no Brasil através de 

obras de Pedro Américo e Victor Meireles. A Batalha do Avaí, A Batalha dos Guararapes, O 

Grito do Ipiranga, A Passagem do Humaitá e O Combate naval do Riachuelo foram obras 

estratégicas para a criação de uma pedagógica história visual do Brasil, utilizando-se da 

perspectiva da importância desses atos para o governo imperial. Assim, o interesse do estado 

em reforçar determinados atos dentro da história do Brasil e deixar outros fatos caírem no 

esquecimento imagético foi posto como forma de exaltar o sistema de governo vigente
57

.  

No entanto, diferentemente da imprensa que propaga com mais intensidade os seus 

simbolismos, as pinturas imperiais oitocentistas ficaram restritas aos museus. O seu alcance 

foi limitado pelas paredes nas quais se encontravam expostas. Essas obras conseguiram 

ganhar amplitude temporal, ou seja, esses elementos simbólicos permaneceram presentes e 

acessíveis a quem visita os museus.  

As revistas de caricaturas, como ganhavam movimento nas ruas, tornaram-se grandes 

propagadoras de ideias e elementos simbólicos dentro do espaço geográfico no período em 

que eram produzidas. Aby Warburg
58

 considera que a tapeçaria flamenga foi a primeira 

grande transportadora de elementos simbólicos na história europeia. Na história Brasileira, 

esse papel foi desempenhado pelas ilustrações humorísticas. Porém, não conseguiram 

perpetuar-se ao longo do tempo, graças à fragilidade do papel e ao tipo de armazenamento, 

excetuando-se as edições que foram alocadas em bibliotecas e arquivos, como o setor de 

periódicos da Fundação Biblioteca Nacional. 

Independentemente de se o objetivo dos produtores ter sido estabelecer um elo de 

comunicação com o leitor ou criar um reforço imagético sobre uma ideia, a caricatura é um 

texto. Conforme Wolfgang Iser
59

: 

 

 

(...) a relação entre texto e leitor se atualiza porque o leitor insere no processo 

da leitura as informações sobre os efeitos nele provocados; em conseqüência, 

essa relação se desenvolve como um processo constante de realizações 
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 O acúmulo de experiências de um leitor com a diversidade de textos que estão ao seu 

redor faz com que as informações e os elementos simbólicos que estão presentes em cada 

leitura, seja verbal ou imagética, proporcione-lhe o aprimoramento de suas trocas de 

experiências com o mundo, o que torna seu olhar aprimorado a cada leitura. Ainda de acordo 

com Iser
60

: 

 

 

(...) o texto só existe pelo ato de constituição de uma consciência que o 

recebe, e é somente ao longo da leitura que a obra adquire seu caráter 

particular de processo (...) A obra é, portanto, a constituição do texto na 

consciência do leitor. 

 

 

 Os escritores logram o seu objetivo somente a partir do momento em que o texto 

estabelece conexões dentro da consciência do leitor. Por mais que esse processo necessite do 

aporte de todo o grupo produtor e do empenho do grupo consumidor, o ato de ler é o que faz 

com que as experiências vividas pelos escritores cheguem ao seu ponto final.  

 Todavia, esse processo de transmissão de ideias através do meio noticioso ilustrado 

deve ser percebido muito além da simples relação entre os escritores e os leitores. Bourdieu
61

 

propôs que: 

 

 

Situar a leitura e o texto lido numa história da produção e da transmissão 

culturais significa ter uma possibilidade de controlar não só a relação do 

leitor com seu objeto, mas também a relação com o objeto que foi investido 

nesse objeto. 

 

 

 O processo de leitura compreende-se não apenas pela simples relação entre o leitor e o 

texto. Muito além disso, as leituras são atos que proporcionam ao leitor o acúmulo de 

experiências com cada texto lido. Além disso, o escritor também é um leitor. Por isso, os 

textos imagéticos e verbais dão indícios da relação dos escritores com as suas próprias 

leituras. Ou seja, o texto produzido não revela apenas a intenção do escritor para com o leitor. 

A escrita dá indícios sobre as conexões entre os escritores e os textos que foram por eles lidos 

no decorrer de suas experiências. 

 Para tanto, não se deve pensar no sentido do texto sendo emanado exclusivamente no 

sentido da escrita para a leitura. Seguindo a perspectiva de Paul Ricoeur
62

:  
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O sentido de um texto não está por detrás do texto, mas à sua frente. Não é 

algo de oculto, mas algo de descoberto. O que importa compreender não é a 

situação inicial do discurso, mas o que aponta para um mundo possível, 

graças à referência não ostensiva do texto. 

 

 

 O texto só tem sentido a partir do momento que o leitor se apropria do seu meio 

circulante. Portanto, quem dá vivacidade ao texto não é o grupo produtor, mas, sim, os 

leitores. Um material produzido a partir da escrita verbal ou imagética não pode ser 

considerada um texto, porque, sem a leitura, a escrita não obtém esse status de texto. Sendo 

assim, as revistas de caricaturas oitocentistas só ganham sentido a partir da relação dos seus 

leitores com os textos.  

Esse sentido da leitura dependerá de como os que leem uma obra a relacionam com 

todos os textos com que anteriormente tiveram contato. Por isso, o sentido de uma caricatura 

não é dado por ela mesma. Por isso, este trabalho propôs compreender a produção caricatural 

no Rio de Janeiro oitocentista antes de discutir a potencialidade das leituras que uma 

caricatura pode ter. 

 A caricatura como texto para a imprensa inseriu muitos membros no seu grupo de 

leitores. Esses, que experimentam a leitura imagética, encontram nas caricaturas um novo 

olhar para suas vivências. Cada revista que vincula as ideias emanadas de seus produtores 

representa seu próprio projeto de mundo. Conforme Paul Ricoeur
63

 

 

 

Se a referência do texto é o projeto de um mundo, então, não é o leitor  que 

primeiramente a si mesmo se projeta. O leitor é antes alargado na sua 

capacidade de autoprojecção, ao receber do próprio texto um novo modo de 

ser. 

 

 

Nesse sentido, o ato de ler não ocupa o simples espaço reduzido à mera leitura de 

informação. Mas, sim, como um instrumento de reflexão, formações e crescimento do leitor, a 

partir da sua autoprojeção no texto, interagindo com as experiências representadas nas 

caricaturas. Assim, apresenta-se uma forma de ler que passa além da simples decodificação 

dos códigos da língua e se eleva a alteridade, como afirma Roger Chartier
64

, “A leitura não é 

somente uma operação abstrata de intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição num 

espaço, relação consigo e com os outros”. Portanto, a leitura torna-se o processo interativo, 
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onde a informação segue nas duas direções: do texto para o leitor e do leitor para o texto, 

assumindo uma relação dialógica de significado.  

Essa relação é construída a partir da interação entre os agentes escritores e leitores, 

mediados pelo texto que requer a imprensa como meio de propagação da relação entre 

produtores e consumidores. Para Chartier
65

, “O texto implica significações que cada leitor 

constrói a partir de seus próprios códigos de leitura, quando ele recebe ou se apropria desse 

texto de forma determinada.”. Nesse caso, o grupo leitor é o responsável pelas múltiplas 

interpretações da mesma obra.  

Um leitor do Rio de Janeiro, ao ler imagens produzidas sobre o mundo político, seja 

na Revista Illustrada, no Mequetrefe, na Vida Fluminense ou na Semana Illustrada, percebe a 

interferência desses agentes no meio social. Esse leitor tem a interpretação do texto diferente 

de um leitor que está localizado em outro Estado ou província que não tenha experimentado 

diretamente os impactos da política ordinária em seu cotidiano, pois cada um deles tende a 

imprimir, na leitura, suas experiências individuais, bagagem cultural, crenças religiosas e 

políticas.  

Dessa forma, a interpretação da relação entre o Estado, a Igreja e a Maçonaria, 

presentes na caricatura de Bordalo Pinheiro em O Mosquito (IMAGEM 7), ganha percepções 

e sentidos diferentes a cada contato estabelecido por cada leitor. Partindo dessa premissa, as 

leituras verbais e imagéticas são fenômenos sociais. Elas fazem parte de um conjunto de 

formas de interação do leitor com o mundo, sendo facilitadoras no acesso à informação e 

também na disseminação de múltiplos discursos políticos e sociais que fazem parte do 

cotidiano noticioso do Rio de Janeiro oitocentista, contribuindo para a problematização e 

reflexão do mesmo, como aponta Roger Chartier
66

:  

 

 

A problemática do mundo como representação, moldado através das series de 

discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a uma 

reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser apropriada 

pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão a ver e a pensar o real. 

 

 

 Os múltiplos discursos proferidos pelas diversas revistas de caricaturas que fizeram 

parte da imprensa do Rio de Janeiro no século XIX são indícios das propostas dos artistas ao 

construírem representações do real sob o ponto de vista de cada grupo produtor, apontando a 
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diversidade de atribuições de sentido ao real e transmitindo ao leitor modos de narrar 

imageticamente as relações dos escritores com o mundo.  

Um mesmo assunto abordado pictoricamente por diversos artistas, como foi o caso da 

escravidão que ganhou contornos nas caricaturas do século XIX, cria um repertório imagético 

para os leitores, os quais passam a perceber de forma latente os elementos simbólicos que 

fazem parte do mundo noticioso. Nesse caso, o binômio escravidão-liberdade, é representado 

na imprensa carioca oitocentista pelo binômio correntes-camélias. Assim, como ressalta 

Roland Barthes
67

, “Certamente, sozinha, uma imagem não constitui o imaginário, mas o 

imaginário não pode ser descrito sem essa imagem, por mais frágil ou solitária que ela seja, 

sem o isto, indestrutível, dessa imagem”. Portanto, o simbolismo sobre um determinado 

assunto sendo reverberado pela imprensa constantemente proporciona ao leitor a possibilidade 

do reconhecimento dos elementos simbólicos, provocando associações entre os diversos 

textos, sejam eles verbais ou imagéticos que, na sua auto projeção ao texto, faz com que o 

leitor se torne, através do texto, agente participativo do mundo projetado pelos artistas 

caricaturais. 

 Ainda de acordo com Barthes
68

: 

 

 

A consciência simbólica implica uma imaginação de profundidade; ela vive o 

mundo como a relação de uma forma superficial e de um Abgrund 

multiforme, maciço, poderoso, e a imagem se coroa com uma dinâmica muito 

forte: a relação da forma e do conteúdo é constantemente relançada pelo 

tempo (a história) (...) 

 

 

 A partir do momento que o leitor reconhece os elementos simbólicos que estão em seu 

repertório imagético, fazendo parte de suas formas de ler o mundo, a consciência simbólica do 

leitor se amplia e o mesmo consegue projetar simbolismos de um texto em outro texto. Ou 

seja, os elementos simbólicos que estão constantemente relacionados aos ideais republicanos 

na imprensa, podem ser reconhecidos pelos leitores do meio noticioso em outros momentos 

de vivência com essa experiência simbólica, como no caso de perceber esses simbolismos em 

edificações públicas, monumentos de memória, documentos oficiais e na própria moeda 

circulante.  

Dessa forma, repetidas experiências de leitores com os elementos simbólicos, 

independente do suporte pelo qual está sendo vinculado, fazem com que no decorrer da 
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história de um grupo, essas imagens se consolidem como algo que Aby Warburg
69

 considera 

ser uma memória coletiva das imagens. Assim, o meio noticioso opera como forte reforço de 

ideias sobre um mesmo elemento simbólico. 

 A consciência simbólica formada pela imprensa sobre o republicanismo no Brasil, 

pode ser observada nas páginas da Revista Illustrada e do Mequetrefe. Ambas revistas 

propagaram em diversas edições elementos simbólicos que permeavam as ideias republicanas 

no Brasil oitocentista. Foram, portanto, aparelhos importantes para a propagação do 

republicanismo e, acima de tudo, formadores da consciência simbólica republicana em seus 

leitores
70

. No entanto, não é viável considerar que no processo de formação da consciência 

simbólica o leitor seja agente passivo. A sedimentação dos modelos simbólicos parte do 

próprio leitor, desde que o mesmo a considere como forma de representação legítima.  

 O leitor como agente ativo no processo escrita-leitura também é responsável pela 

consolidação de cada símbolo utilizado pelos produtores de caricaturas. É papel desse leitor, 

durante o momento da leitura, reimprimir no texto lido significado potencial aos símbolos que 

nele aparecem. A partir do momento que um leitor não considere legítimas as representações 

em torno de um ato, a maneira de ler os elementos simbólicos se transforma, fugindo da 

proposta do escritor, o leitor impõe na relação com o escritor o seu papel como agente ativo, 

ocasionando na relação com o texto sobre a qual Regina Zilberman
71

 salienta: 

 

 

“(...) O único temor que a leitura pode inspirar é o de que seus usuários sejam 

levados a alterar sua visão de mundo , sonhem com as possibilidade de 

transformar a sociedade e não se conformem ao já existente.” 

 

 Assim, os leitores, em especial os que fazem parte do grupo consumidor das revistas 

de caricaturas do Rio de Janeiro oitocentista, são os principais responsáveis pela permanência 

ou fim de um grupo produtor na imprensa. A partir do momento em que os leitores-

consumidores passem a discordar dos apontamentos dados pelos escritores, transformam a 

relação dos escritores com a sociedade. Cartas dirigidas aos editoriais, assim como suas 

publicações, como no caso da coluna Queixas do Povo, do Jornal do Brasil, eram comuns, 

como revela Marcelo Magalhães
72

. Além disso, o hábito de consumo desses leitores-

consumidores é uma forma de aferição de seu acordo ou desacordo com determinadas ideias.  
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 O hábito de leituras coletivas em que o leitor lê em voz alta para um público maior é 

um ato que amplia o horizonte de leitores. No entanto, o acesso a determinada informação é 

reverberado e aumenta o número de pessoas que detêm o acesso à informação. 

A alteração da visão de mundo dos leitores também pode ser percebida pelo prisma 

econômico. Quando o leitor-consumidor não considera legítimo determinados elementos 

simbólicos nas caricaturas, esses deixam de comprar as revistas, ocasionando o pouco tempo 

de vida no meio noticioso de algumas revistas de caricaturas do Rio de Janeiro oitocentista. 

 

 

2.2 Publicações na imprensa no Rio de Janeiro na década de 1880. 

 

 

O público leitor, não apenas o consumidor, assume papel importante entre os 

habitantes do Rio de Janeiro oitocentista. No entanto, identificar esse grupo é uma tarefa na 

qual não há fontes que potencializem os seus indícios. O leitor-consumidor tem como 

possibilidade para perceber sua amplitude os próprios meios noticiosos que circularam na 

cidade nessa época.  

Não cabe aqui uma análise intelectual do leitor, com a desconstrução de seu 

pensamento, como por exemplo, o caso do moleiro de Guinzburg em O Queijo e os Vermes. 

Os textos, como bens de consumo, são o aporte que possibilita analisar os hábitos de consumo 

noticioso no Rio de Janeiro no fim do século XIX. 

 A historiografia clássica, durante muito tempo, ponderou que a cidade possuía um 

grande contingente de analfabetos no século XIX. Em geral, essa afirmação é dada de uma 

maneira conservadora por não haver em grande quantidade de entidades formais voltadas ao 

ensino. Atualmente, muitos trabalhos apontam outro direcionamento no que tange à 

alfabetização no Brasil oitocentista. Antônia Aparecida Quintão
73

, por exemplo, quando se 

debruça em analisar os estatutos das irmandades religiosas dos negros no Rio de Janeiro e em 

Pernambuco, percebeu que parte desses grupos prezava pela educação dos filhos dos 

membros da irmandade, em especial dos órfãos
74

.  
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A formação do público leitor através do processo de produção e distribuição de livros 

é questão marcante do trabalho de Tania Maria Ferreira
75

. A pesquisadora salienta que 

embora nos primeiros anos do século XIX os leitores da cidade aparentem ser numericamente 

pequenos, a partir do estabelecimento da Imprensa Régia, em 1808, somando-se ao 

contingente de imigrantes portugueses já alfabetizados e a fundação do Gabinete Português de 

Leitura, fundado em 1837, esse contingente aumentou potencialmente na cidade. Conforme a 

autora
76

: 

 

(...) o papel do Gabinete Português de Leitura que se tornou, com o passar 

dos anos, mais do que uma simples biblioteca e se transformou em um núcleo 

fomentador de várias iniciativas culturais e educacionais, o primeiro caso que 

fez nascer outras iniciativas tão importantes para estimular a leitura, estudos 

noturnos e apoio educacional aos que chegavam sem muitas alternativas. 

 

 

Este núcleo serviu, de certo modo, como instrumento para o acesso não apenas à 

literatura que provinha da Europa, mas também o acesso à leitura, promovido para 

portugueses e brasileiros através do Gabinete. Esse foi, provavelmente, o meio utilizado por 

membros da sociedade carioca, que buscavam conseguir com a leitura aproximar-se do modo 

de vida europeu.  

A experiência com os textos europeus não era exclusividade dos frequentadores do 

espaço do Gabinete. Muitos livreiros fizeram das rotas ultramarinas a oportunidade de 

negociar obras para leitores brasileiros conforme ressaltam Tania Maria Ferreira e Lucia 

Maria Bastos
77

. 

Não era difícil encontrar obras de Balzac circulando nas ruas da cidade pelas mãos dos 

seus leitores. Assim, a cidade experimentou ter entre seus leitores os que dominavam a leitura 

em Francês e Inglês. É provável que a migração de trabalhadores franceses, italianos e 

ingleses tenha sido preponderante para a formação desse mercado, tendo em vista que a 

imprensa também contou com publicações em línguas estrangeiras, como foi o caso de 

L'imparziale Organo Della Colonia Italiana, La Voce del Popolo, The Rio News. Não podem 

ser excluídos do grupo de consumidores de periódicos em língua estrangeira os leitores 

nacionais. É perceptível que o consumo dos jornais em inglês, francês, alemão e italiano pôde 

fazer parte do cotidiano dos leitores na década de 1880, conforme tabela que segue: 
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Periódicos publicados no Rio de Janeiro em idiomas estrangeiros na década de 1880
78

. 

Nome Idioma Período 

Allgemeine Deutsche Beitung Alemão 1886-1889 

Deutsche Beiting Alemão 1874 -1885 

IL Brasile Italiano 1888-1889 

IL Cosmopolita Italiano 1884 

La Sentinnela Italiano 1888 

La Voce del Popolo Italiano 1888-1889 

Le Messager Du Brésil Francês -1884 

L'ePire du Brésil Francês 1887 

L'imparziale Organo Della Colonia Italiana Italiano 1882 

L'italia Italiano 1885-1889 

Revue Commerciale Financière Et Maritime Francês 1882-1912 

Rio Post Alemão 1886-1888 

The Anglo-Brazilian Times Inglês 1865-1884 

The Rio News Inglês 1879-1901 

 

De modo geral, a longa durabilidade de alguns dos jornais publicados em alemão, 

francês e inglês demonstra que esses periódicos foram consumidos ao longo do tempo que 

permaneceram economicamente ativos. A fidelização dos leitores-consumidores indica não 

apenas a densidade do grupo imigrante, mas a possibilidade de um grupo nacional de leitores-

consumidores, sinalizando o conhecimento das normas de leitura em língua estrangeira. 

O ensino de Inglês e Francês foi iniciado no Brasil a partir de despacho feito pela 

regência de João VI, através da decisão 29 da Resolução de Consulta da Mesa do Desembargo 

do Paço de 14 de julho de 1809. Provavelmente, a maior parte da população da cidade não 

tinha possibilidade de acesso ao estudo de línguas estrangeiras. Para essa pesquisa, o dado 

mais relevante está em torno do Decreto nº 6.130, de 01 de março de 1876 proferido por José 

Bento da Cunha Figueiredo: 

 

 

“Art. 1. O Curso de estudos do Imperial Collegio de Pedro II continuará a ser 

de sete annos, constando das seguintes materias: 

Religião e história sagrada; 

Portuguez; 

Latim; 

Francez; 

Inglez; 

Geographia e cosmographia; 
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Historia universal; 

Mathematicas elementares; 

Philosophia; 

Rhetorica, poetica, literatura nacional; 

Grego; 

Allemão; 

Chorographia e historia do Brazil; 

Physica e chimica; 

Historia Natural.” 

 

 

Provavelmente, parte do público consumidor nacional que comprava algum periódico 

que circulava em língua estrangeira no Rio de Janeiro era formado por estudantes que tinham 

os idiomas em sua grade de formação. Além do ensino formal de línguas europeias, oferecido 

pelo Colégio Pedro II, não era difícil encontrar anúncios de jornais em que professores se 

ofereciam para desenvolver os idiomas em aulas particulares, como pode ser observado em 

anúncio da Gazeta de Noticias, 22 de junho de 1880: 

 

 

Professor. Lecciona-se inglez, francez, allemão, desenho linear, arithmetica, 

algebra o geometria em casas particulares e collegios. Carta fechada com as 

iniciaes R.S. em casa dos Srs. Henschel&C., rua dos Ourives n. 40 

 

 

Sendo assim, o aprendizado das línguas estrangeiras não era exclusividade do ensino 

formal. Qualquer indivíduo que tivesse condição para contratar um professor para tal 

finalidade poderia se tornar parte dos leitores em potencial da imprensa em língua estrangeira. 

De qualquer forma, é possível determinar se esse público era de grande relevância econômica 

para os produtores.  

Para identificar as características dos consumidores do meio noticioso do Rio de 

Janeiro, faz-se necessário perceber quais são os periódicos em língua portuguesa que estavam 

em circulação na cidade, os valores médios pagos para a obtenção e a recorrente publicação 

dos mesmos. Fazer apenas uma análise quantitativa desses periódicos não é o objetivo deste 

trabalho. Para tanto, foram analisados dentro do meio circulante, as publicações que 

circularam entre os anos de 1880 e 1890.  

A partir dessa análise, foi possível elaborar a tabela 2, apresentada abaixo, a qual 

demonstra a grande proporção dos periódicos em circulação na cidade do Rio de Janeiro na 

década de 1880. Como podemos observar, a tabela é bem extensa e, exatamente por esse 

motivo, optamos em colocá-la como parte interna ao texto. Ou seja, consideramos a tabela 
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criada não apenas um paratexto
79

 deste trabalho, pois a mesma, além de ajudar na fluidez da 

leitura, pois age como suporte direto e interno textualmente, fazendo com que o leitor tenha a 

percepção da extensa lista de periódicos em circulação, indica também o grande número de 

produtores da imprensa.  

No mais, exerce a função de desenvolver a ideia de que a quantidade de leitores na 

cidade do Rio de Janeiro era muito maior do que a historiografia clássica indica, pois a 

manutenção de um veículo da imprensa só é possível se houver consumidores. E uma das 

formas mais comuns de consumo do meio impresso é através da leitura. Dessa forma, a tabela 

fornece subsídios para afirmarmos que a aprendizagem da leitura nem sempre requer o meio 

formal de alfabetização. 

 

Tabela 2 -  Periódicos em circulação no Rio de Janeiro na década de 1880
80

 

Nome Período 

Valor 

anual 

Valor 

Semes-

tral 

Valor 

avul-

so Periodicidade 

A América 1879-1880 6$000     Quinzenal 

A Aplicação 1889   1$000     

A Batalha 1884 10$000     Única edição 

A Camélia 1888       Mensal 

A Carapuça 1880       Única edição 

A Cremação 1883       Bi-mensal 

A Crença 1887 10$000 5$000   Semanal 

A Democracia 1881 5$000 3$000   Única edição 

A Democracia 1887 6$000 3$000   3 Vezes por Mês 

A Estação 1879-1904 12$000     Quinzenal 

A Estrella 1884 7$000 3$500   Semanal 

A Evolução 1885-1886 12&000     Semanal 

A Evolução 1880 2$000     3 exemplares 

A Familia 1884 3$000 1$500 $300 Única edição 

Familia Maçonica 1874-1883 10$000 6$000   Quinzenal 

A Fanfarra 1886       Única edição 

A Folha 1880 15$000 8$000 $40 Diário 

A Folha Fluminense 1889 5$000 3$000   Quinzenal 

A Folha Nova 1882-1885     $40 Diário 

A Formiga 1883       Única edição 

A Gallegada 1883-1886     $40 Quinzenal 

A Immigração 1884-1891       Mensal 
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A Imprensa 1880 4$000 2$000   Semanal 

A Imprensa Fluminense 1888         

A Instrucção Publica 

1872-

1875/1887-

1888       Semanal/Quinzenal 

A Lanterna 1878-1881     $100   

A Lanterna 1883     $40 2 vezes por semana 

A Lente 

1881 e 

1888         

A Luva 1888-1890       Mensal 

A Lyra 1880-1890       Mensal 

A Mâi de Familia 1879-1888       Quinzenal 

A Mascara 1889     $200 Semanal 

A Mascote 1881         

A Matralha 1888       Única Edição 

A Nação 1889 12$000 6$000 $40 Diário 

A Nação Portugueza 1880 3$000       

A Nova Política 1886     $40 2 vezes por semana 

A Nova Semana Illustrada 1880       4 edições 

A Novidade 1883       Mensal 

A Patria 1856-1889 12$000 6$000   2 vezes por semana 

A Penna Caricata 1881       Única edição 

A Phalena 1882 2$000 1$000 $40 Semanal 

A Pilheria 1888-1889       Mensal 

A Platéa 1886-1888     $100 Quinzenal 

A Primavera 1882 10$000 5$000   Semanal 

A Propaganda 1881 12$000 6$000   Mensal 

A Revelação 1881       2 vezes por semana 

A Rosa 1883       Mensal 

A Semana 1885-1895 8$000 4$000   Semanal 

A terra da Redempção 1883-1885         

A Tribuna 1881     $40   

A Trbuna Portugueza 1882 14$000   $40 Diário 

A Vanguarda 1885-1886 12$000   $40 Diário 

A Ventarola 1881       Semanário 

A Verdade 1888       Semanário 

A Verrina       $100 Quinzenal 

A Vida Moderna 1886-1887 8$000 5$000   Semanário 

A Vida Sportiva 1889       Única edição 

Aerolitho         Quinzenal 

Amador 1886         

Archivo Contemporaneo 1889       Quinzenal 

Archivo das Familias 1881-1882       Semanal 

Archivo de Medicina, Cirurgia e 

Pharmacia 1880-1881 12$000 7$000   Quinzenal 

As Lettras 1880       Única Edição 
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Atirador Franco 1881 6$000     Semanal 

Aura 1881       Semanal 

Aurora Escosseza 1881-1885       Mensal 

Bibliographia Brazileira 1888 2$000       

Binoculo 1881-1882 12$000 7$000   Semanal 

Bisturi 1883 10$000 6$000 $40 2 vezes por semana 

Boletim da Alfandega do Rio de Janeiro 1883-1889       Quinzenal 

Boletim da República Brasileira 1889       Única edição 

Boletim da Sociedade de Geographia 1885-1848       Trimestral 

Boletim do Cruzeiro 1881       Única edição 

Boletim do Grande Oriente do Brasil 1871-1889       Mensal 

Brazil 1881 10$000     Semanal 

Calungasinho 1886-1888       Mensal 

Campeão Lusitano 1882-1892 12$000   $200 Quinzenal 

Carbonario 1881-1890     $40 2 vezes por semana 

Crysalida 

1884/ 

1887-1889       Quinzenal 

Cidade do Rio 1887-1892 12$000 6$000 $40 Diário 

Constitucional 1889 12$000   $40 Diário 

Correio de Noticias 1881 10$000   $40 Diário 

Correio do Dia 1880-1881 4$000   $40 Semanal 

Correio Luso-Brasileiro 1882       Única edição 

Corsario 1880-1896     $40 2 vezes por semana 

Corsario Junior 1882-1883     $40 2 vezes por semana 

Cruzada 1882-1883       Quinzenal 

Dezenove de Abril 1882       Quinzenal 

Diabo A'quatro 1881     $500 Semanal 

Diabrete 1883 10$000   $40 2 vezes por semana 

Diario de Noticias 1885-1895 12$000 6$000 $40 Diário 

Diario de Noticias 1881     $40 Diário 

Diario do Brazil 1881-1885 10$000 6$000 $40 Diário 

Diario do Comercio           

Diario Fluminense 1884 7$000 4$000 $40 Diário 

Diário Illustrado 1882/1887 12$000 6$000 $40 Semanal 

Diario Portuguez 1884-1885     $40 Diário 

Direito do Povo 1884     $40 2 vezes por semana 

Distracção 1884-1887   4$000 $200 Semanal 

Echos das Damas 

1879-

1880/1888 10$000     Quinzenal 

Echos do Imperio 1888 5$000     

2 a 3 Vezes por 

semana 

Echo Nacional 1882     $200 Semanal 

Revista do Clube Academico 1881     $200 Semanal 

Figaro 1881     $40 2 vezes por semana 

Folha do Domingo 1887     $500 Semanal 

Franklin-Jornal 1888     $40 Semanal 
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Gazeta Academica 1883-1884 4$000 2$000 $200 Quinzenal 

Gazeta Agricola 1880 8$000 5$000 $40 Diário 

Gazeta Clinica 1888 2$500     Única edição 

Gazeta da Manhah 1880     $40 Diário 

Gazeta da Noite           

Gazeta da Tarde 1880-1901 12$000 6$000   Diário 

Gazeta das Petas 1857-1881     $40 Quinzenal 

Gazeta de Noticias 1880-1889 12$000 6$000 $40 Diário 

Gazeta do Banho 1881       Única edição 

Gazeta do Theatros 1882     $40 Diário 

Gazeta dos Hospitaes 1883-1884       Mensal 

Gazeta Juridica 1873-1887       Mensal 

Gazeta Litteraria 1883-1884     $200 Quinzenal 

Gazeta Luzitana 1883-1888     $40 Semanal 

Gazeta Medica Brasileira 1882       Quinzenal 

Gazeta Nacional           

Gazeta Suburbana 1881-1884     $100   

Gazetinha 1880-1883 6$000 3$000 $20 Diário 

Gazetinha Aguia de Ouro         Quinzenal 

Griphus 1886 16$000 5$000 $500 Quinzenal 

Guanabara 1883       Semanal 

Guia Azul 1882     $500 Única Edição 

Illustração do Brazil 1876-1880 5$000       

Instituto Politechinico 1886-1887       Mensal 

Jornal da Noite 1881-1882     $40 Diário 

Jornal do Agricultor 1879-1894       Semanal 

Jornal dos Economistas 1882-1889 10$000     Quinzenal 

Judas Atrevido 1877/1880         

Judas Aventureiro 1881     $200 Única Edição 

Judas Carapuceiro 1881     $200 Única Edição 

Judas Corsario 1881     $200 Única Edição 

Judas Flor da Gente 1881     $200 Única Edição 

Judas Valete de Copas 1880     $200 Única Edição 

Luctador 1883       Semanal 

Luneta 1883       Quinzenal 

Meteoro 1883       Quinzenal 

Methodista Catholico 1886 3$000     Quinzenal 

Minerva Fluminense 1887 6$000 3$000   Mensal 

Notas á Margem 1887-1888       Quinzenal 

Novidades 1887-1892 12$000 6$000   Diário 

O Abolicionista 1880-1881     $200 Mensal 

O Açoute 1881       Única edição 

O Agricultor Progressista           

O Alfinete 1883       Quinzenal 
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O Amador 1888       Mensal 

A Apostolo 1866-1891 15$000 8$000   3 Vezes por semana 

O Agronauta 1882-1883       Semanal 

O Aspirante 1881-1882       Semanal 

O Badalo 1881     $20   

O Beija-Flor 1883   2$500   Semanal 

O Beijo 1881       Única edição 

O Bedengo 1889       2 vezes por semana 

O Bicho 1882-1883       Quinzenal 

O Bisbilhoteiro 1888-1889       Quinzenal 

O Bond 1881-1882       Quinzenal 

O Botucudo         Quinzenal 

O Brasil Historico 1864-1882 10$000     Semanal 

O Brazil Medico 1887-1905       Semanal 

O Buril 1882   2$000 $40 2 vezes por semana 

O Caixeiro 1881   2$000   Quinzenal 

O Cara Dura 1883       3 vezes por semana 

O Centenário 1889       Única edição 

O Cherubim 1885-1887     $40 Semanal 

O Cidadão 1868/1886         

O Combate 1880-1882 13$000 7$000 $40 Diário 

O Conserbador 1879-1882 20$000 10$000   Semanal 

O Correio Familiar 1886 4$000 2$000   Semanal 

O Delormista 1889     $40 Única edição 

O Democrata 1888-1889     $400   

O Dia de Amanhã 1884       Única edição 

O Echo do Globo 1880 12$000 8$000   Quinzenal 

O Ensaio 1882 7$000 4$000   Quinzenal 

O Ensino Particular 1883       Única edição 

O  Espectador 1881-1885     Grátis Mensal 

O Espinho       $40 Semanal 

O Espiritismo       $40 Bi-mensal 

O Estandarte 1880 12$000 6$000   Semanal 

O Estudo 1888   2$000   Mensal 

O Facho da Civilização 1870-1909         

O Faustino 1886       Semanal 

O Folhetim 1883     $40 Diário 

O Futuro 1879-1881       Mensal 

O Garimpeiro 1881       Semanal 

O Gigante 1881     $20 Semanal 

O Gigante do Norte 1884 10$000 6$000   Semanal 

O Globo 1874-1883     $40 Diário 

O Globo Illustrado 1881-1882       Semanal 

O Grito do Povo 1887-1889       Semanal 
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O Heroe 1880-1881       Quinzenal 

O Imparcial 1883-1885 2$000 1$000   Mensal 

O Industrial 1881 6$000   $40 Semanal 

O Iniciador 1881-1882 5$000 3$000   Semanal 

O Intrujão 1883 8$000 4$000   3 vezes por semana 

O Jasmim 1888       Mensal 

O Liberal 1881   5$000 $40 3 Vezes por semana 

O Luctador 1886 3$000     Mensal 

O Luzeiro 1879-1880 10$000 6$000     

O Mandarim   5$000     Única Edição 

O Marinheiro 1881       Semanal 

O Martinho 1856-1881         

O Meio 1889     $100   

O Mequetrefe 1875-1892 16$000 9$000   Semanal 

O Meteoro 1878-1880 2$600       

O Municipio Neutro 1889     $40 Semanal 

Neophyto 1880-1882   4$000 $200 Semanal 

O Novo Conservador 1883 12$000 6$000   2 vezes por semana 

O Onze de Outubro 1882-1884       Anual 

O Paiz 1884-1889 20$000   $40 Diário 

O Paladino 1881       Mensal 

O Paraense 1881-1882       Anual 

O Pensor 1886       Quinzenal 

O Pescador 1881 8$000 4$000   3 vezes por mês 

O Petiz Jornal 1888 12$000 6$000 $40 Diário 

O Phospjoro 1882       Semanal 

O Pygmêo 1881/1886   1$500 $60 Semanal 

O Poeta 1883-1884 1$000     Mensal 

O Portuguez 1883     $40 2 vezes por semana 

O Porvir 

1882/1889-

1890       Quinzenal/Mensal 

O Programma           

O Programma Guiador       Grátis 3 vezes por semana 

O Progresso 1886       Quinzenal 

O Progresso 1878-1883 20$000 10$000   Semanal 

O Quinze de Novembro do Sexo 

Feminino 1889-1890 10$000 5$000 $100 Quinzenal 

O Raio 1889 5$000   $40 2 vezes por semana 

O Rebate 1888 8$000 5$000   Semanal 

O Relampago 1888     Grátis   

O Renovador 1882       Única Edição 

O Rio de Janeiro 1885-1886 12$000 6$000 $40 Diário 

O Scenario 1881-1883       Quinzenal 

O Seculo 1881     $40 3 vezes por semana 

O Sexo Feminino 

1873-

1875/1889 10$000 5$000   Semanal 
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O Soldado       $40 3 Vezes por semana 

O Sorriso 1880-1882 10$000 5$500 $100 2 vezes por semana 

o Sport 1887 5$000 3$000 $100 Semanal 

O Sportman 1887 6$000 4$000 $100 Semanal 

O Tempo 1888 5$000   $40 3 vezes por semana 

O Tempo 1886 4$000 2$000     

O Tentamen 

1882-

1883/1886       Quinzenal/Mensal 

O Tira-dentes 1888 16$000 9$000   Semanal 

O Trabalho 1881 10$000 6$000   Diário 

O Tymbira 1889-1892 1$000     Mensal 

O Vulgarisador 1877-1880 12$000   $500   

O Zig-Zag 1882     $40 Semanal 

Os Gallegos no Brazil 1886     $40 Semanal 

Periquito de Luxo 1883         

Phalange 1883 2$000     Quinzenal 

Primavera 1880       Semanal 

Quatorze de Agosto 1882   2$000   Mensal 

Rataplam 1886 16$000   $500 Semanal 

Reformador 1883-1902   6$000   Quinzenal 

Relampago 1882     $40 Semanal 

Republica Brazileira 1889 6$000 4$000 $40 3 vezes por mês 

Revista Complexa         Mensal 

Revista de Engenharia 1879-1891 12$000 6$000 2$000 Mensal 

Revista do Centro Litterio 1882-1884       Mensal 

Revista do Ensino 1883 3$000     Mensal 

Revista do Instituto dos Advogados 

Brazileiros 1862-1893       Anual 

Revista do Instituto Polytechinoco 

Brasileiro 1867-1906       Anual 

Revista do Retiro Litterario Portuguez 1882-1885       Mensal 

Revista dos Constructores 1889       Mensal 

Revista dos Cursos Praticos e Theoricos 

da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro 1884-1887       Semestral 

Revista Espirita 1881-1882         

Revista Financeira 1888 13$000 6$500   Semanal 

Revista Illustrada 1876-1898 16$000 9$000   $500 

Revista Literaria 1883         

Revista Litteraria a Evolução 1880         

Revista Maritima Brazileira           

Revista Mensal 1881       Única Edição 

Revista Musical e de Bellas Artes           

Revista Pharmaceutica 1886-1887       Mensal 

Revista Sul-Americana 1889 5$000     Quinzenal 

Revista Typographica 1888-1889   3$500   Semanal 

Sciencia para o Povo 1881     $300   
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Seculo XX 1885     Grátis Única edição 

Sociedade Central de Immigração 1883         

Tagarella 1880-1881     $40 Semanal 

Tam-Tam 1882 5$000 3$000 $40 2 vezes por semana 

Tiradentes 1882-1894       Anual 

Treze de Maio 1888-1889       Mensal 

Tribuna 1880 10$000 5$000   Quinzenal 

Tribuna Academica 1884 4$000 2$000   Quinzenal 

Tribuna do Commercio 1880-1881 12$000 6$000   3 vezes por mês 

Tribuna Militar 1881-1882 10$000 5$000 $40 2 vezes por semana 

Tribuna Pharmaceutica 1876-1882       Mensal 

Trovoada 1882       Semanal 

Um Principe 1883     $40 Única Edição 

União Academica 1879-1880 2$000     Quinzenal 

União Medica 1881-1890       Mensal 

Vida Fluminense 1889-1890 4$000   $500 Semanal 

 

 

 O grande número de publicações no meio noticioso do Rio de Janeiro é reflexo do 

potencial consumo da imprensa pela população da cidade. Com 296 veículos de comunicação, 

as possibilidades de leituras eram variadas e o texto, como produto amplamente consumido, 

provavelmente, fez com que os grupos produtores se ampliassem pela cidade, tornando-a o 

principal centro urbano leitor do Brasil oitocentista. A periodicidade que os textos da 

imprensa iam às ruas era bem variada. No entanto, muitos tiveram curta duração, alguns 

contaram com apenas uma edição. Conforme gráfico que segue, é perceptível que as 

publicações semanais e quinzenais eram a maioria entre as possibilidades de consumo. 
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Gráfico de periodicidade das publicações na década de 1880
81

 

 

 

 

 

A grande quantidade de jornais em circulação na cidade do Rio de Janeiro do período 

é reflexo da quantidade de consumidores na cidade. A relação de consumo entre os leitores e 

leitores-consumidores pode ser compreendida pelo âmbito comercial, com a relação entre o 

preço e o poder aquisitivo do consumidor. Porém, a aderência à linha de pensamento do 

periódico é importante para a fidelização do consumidor.  

Não existe mídia impressa sem leitor-consumidor. A relação comercial-intelectual faz-

se presente em todos os periódicos que circularam. Em geral, quem mantem economicamente 

a imprensa oitocentista carioca são seus consumidores. Os anunciantes, que pagavam em 

média entre $60 e $100 a linha dos anúncios, só divulgam ali seus serviços e produtos por 

haver potenciais leitores de seus reclames. 

Assim, de um modo geral, os moradores da cidade do Rio de Janeiro, nas décadas de 

1880 e 1890, podiam contar com inúmeras publicações com preços variados e múltiplas 

possibilidades de acesso à leitura. De certa forma, embora a cidade tivesse um número 

considerável de teatros e outras possibilidades de entretenimento, a leitura também seria uma 

forma de passatempo para os seus moradores. 

O grande número de periódicos publicados em português indica que a alfabetização 

dos moradores da cidade não dependia do aparelho do Estado. A informalidade do processo 

                                                             
81

 Informações obtidas a partir da Tabela 2 

0 50 100 150 200 250 300 350

Semanal -70

Única Edição - 32

Semestral - 1

Quinzenal - 50

Trimestral - 1

Mensal - 38

Diário - 28

Bimensal - 2

Anual - 5

3 vezes por semana - 8

3 vezes por mês - 5

2 vezes por semana - 19

Total - 296



 

115 
 

de aprendizagem da norma de escrita, certamente, foi a grande formadora do grupo de 

consumidores do periodismo. 

Machado de Assis, através da representação do personagem Cândido Neves, 

proporciona a reflexão sobre a leitura e a escrita no Rio de Janeiro oitocentista. As profissões 

exercidas por Cândido Neves também servem de indicadores das relações entre produtores, 

consumidores e leitores. Conforme o autor: 

 

 

Candinho – é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga, cedeu à 

pobreza, quando adquiriu o ofício de pegar escravos. Tinha um defeito muito 

grave esse homem, não aguentava emprego nem ofício. (...) Começou por 

querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para 

compor bem (...) Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao 

Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco 

tempo depois de obtidos.” 

 

 

Cândido, enquanto trabalhador na oficina tipográfica sugere que a aprendizagem do 

processo de produção da escrita fosse algo viável para a população da cidade. Essa habilidade 

também seria competência fundamental para as outras profissões que o personagem 

desempenhou. O processo de leitura e escrita, assim como o de produção e consumo de textos 

é algo presente na sociedade do período, como sugere o autor. A diversidade de trabalhos que 

requeriam o conhecimento das normas de leitura é informação fundamental para refletir 

acerca dos potenciais consumidores de textos noticiosos. 

Embora a leitura seja a competência indicada por Machado de Assis nas empreitadas 

de Cândido Neves em busca da escrava Arminda, no conto Pai contra a Mãe, o próprio fato de 

haver anúncios de escravos fugitivos nos classificados gera indícios de que os que tinham 

como profissão recuperar a propriedade cativa em troca de gratificação, provavelmente, 

também eram consumidores dos jornais. Como indica Machado de Assis
82

: 

 

 

“Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a que lhe levasse. 

Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a 

roupa, o defeito físico, se tinha, o bairro por onde transitava e a quantia de 

gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa ‘gratificar-se-á 

generosamente’ – ou ‘receberá uma boa gratificação’ (...) Naquela reviu todas 

as suas notas de escravos fugidos. As gratificações pela maior parte eram 

promessas; algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia a 

cem mil-réis.” 
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Cândido Neves é a representação do homem ordinário, morador da cidade do Rio de 

Janeiro, que tinha acesso à leitura e ao consumo de anúncios de jornais. Machado de Assis, 

através do personagem, propõe que o conhecimento em torno das normas de leitura havia 

chegado às camadas populares da população. O autor não especifica exatamente como 

“Candinho” obteve a sua alfabetização. No entanto, indica que, independentemente de ter sido 

realizada de maneira formal ou não, a alfabetização de “pegadores de escravos por ofício” é 

algo viável de se pensar. Além disso, conforme Gilberto Freyre
83

: 

 

 

A linguagem dos anúncios de negros fugidos, esta é franca, exata e às vezes 

crua. Linguagem de fotografia de gabinete policial de identificação: 

minuciosa e até brutal nas minúcias. Sem retoques nem panos mornos 

 

 

Portanto, desde que dominasse minimamente os códigos de leitura, era viável ter 

acesso aos classificados dos jornais. Os anúncios em torno da busca de cativos fugidos, 

alugueis de escravos de ganho, compra e venda de produtos, assim como todos os serviços 

solicitados e oferecidos, são indicativos do consumo de jornais no período. Se a Gazeta de 

Noticias tinha a tiragem de mais de 30 mil exemplares, em meados da década de 1880, 

significa que o contingente de leitores na cidade era muito superior ao número de exemplares. 

O Rio de Janeiro do período é uma cidade em que grande parte dos moradores 

dominam os códigos de leitura tanto em língua nacional quanto em línguas estrangeiras. No 

entanto, não podemos descartar a possibilidade da compra dos periódicos e manuseio dos 

mesmos em praças públicas por pessoas que não dominavam os códigos de leitura. Esse 

hábito poderia ocorrer para que o mesmo se sentisse incluído ao meio dos grupos de leitores 

da cidade. Contudo, o mais provável é que os que não dominassem os códigos de leitura 

fossem consumidores potenciais das revistas de caricaturas que circulavam. 

A imprensa é formadora de seu público. O mercado produtor da década de 1880 foi, 

portanto, o formador do grupo de leitores-consumidores dos primeiros anos da República. Por 

isso, compreender os hábitos de leitura e consumo de meios noticiosos do período viabiliza a 

percepção da intencionalidade das caricaturas presentes nas revistas O Mequetrefe, Revista 

Illustrada e Don Quixote no decorrer da era da República das Penas. 

Os elementos simbólicos presentes na imprensa republicana foram interpretados por 

leitores que tiveram a sua formação intelectual no decorrer do século XIX. Por isso, para 
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discutir o uso da caricatura como veículo transmissor dos símbolos da República das Penas é 

importante conhecer as revistas de caricaturas que circularam no Rio de Janeiro oitocentista e 

também torna-se necessário buscar indícios sobre o processo de leituras dos meios noticiosos 

circulantes na cidade.  
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3.  A edificação da República das Penas: o uso de caricaturas como legitimação do 

Regime Republicano 

 

 

 Não cabe aqui discutir os motivos que levaram ao declínio do Império no Brasil. A 

questão Militar, a Questão Religiosa, a Questão Abolicionista foram exploradas pela 

historiografia clássica e são temas que não devem ser desprezados pela historiografia 

contemporânea. No entanto, o estudo do uso da imprensa como aparelho divulgador dos 

elementos simbólicos republicanos é o elemento central no desenvolvimento desta tese, tendo 

em vista que no meio circulante, a imprensa, por ter alta reprodutividade e baixo custo de 

produção, foi o veículo que levou para as diversas regiões do país os acontecimentos do dia 

15 de novembro de 1889. 

 As contribuições de Bordalo Pinheiro com as várias críticas contra a questão religiosa 

no Império foram importantes para a discussão de seus leitores sobre a relação entre a 

maçonaria, a Igreja e o Estado no decorrer do período. Ângelo Agostini e sua campanha 

abolicionista nas páginas da Revista Illusrada foram preponderantes para a pauta semanal em 

torno das condições de vida no cativeiro. O republicanismo do semanário O Mequetrefe 

esteve caminhando ao lado de críticas contra os atos da política imperial. Quase meio século 

depois da publicação da primeira caricatura de Araújo de Porto-Alegre na capital da corte, a 

imprensa ilustrada do Rio de Janeiro, às vésperas do golpe militar republicano, estava 

amadurecida politicamente e artisticamente. 

 O empenho do grupo produtor da arte caricatural e a vivência dos seus leitores fizeram 

com que a imprensa ilustrada da década de 1880 formasse o seu público leitor. A Revista 

Illustrada e o Mequetrefe que surgiram na metade da década de 1870 e atravessaram toda a 

década de 1880, são semanários importantes para o estudo da disseminação dos simbolismos 

republicanos. 

 Os elos edificados entre os produtores e os consumidores das revistas ganharam, em 

1889, um vértice a mais na relação. Soma-se aos produtores da imprensa e o público 

consumidor dos periódicos, o governo republicano provisório, formando uma tríplice relação 

que é perceptível nas caricaturas dos primeiros anos do novo regime político. 

 As revistas O Mequetrefe e Revista Illustrada atingiam não somente o Rio de Janeiro, 

mas também todas as Províncias que se tornariam Estados pouco tempo depois. Assim, ao 

produzirem imagens sobre o novo sistema de governo vigente, ajudariam a criar e sedimentar 

o imaginário simbólico sobre a República no Brasil. Portanto, A Revista Illustrada e o 
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Mequetrefe foram importantes divulgadoras do simbolismo republicano nos primeiros 

momentos do novo sistema de governo. 

 A influência estadunidense na formação do sistema republicano brasileiro esteve 

muito presente. A bandeira do Clube Republicano, desenhada por Lopes Trovão, que veremos 

no decorrer do capítulo, seguia o modelo da bandeira dos Estados Unidos. Além disso, o 

artigo primeiro da constituição de 1891, deixa clara a aproximação com a primeira República 

das Américas ao propor que:  

 

 

A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 

1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas 

Províncias, em Estados Unidos do Brazil. 

 

 

 O País deixou de ser o Império do Brazil, conforme a constituição de 1824, e passou a 

ser denominado como Estados Unidos do Brazil, indicando em seu nome a influência das 

ideias da experiência anterior do United States of America.  

Os referenciais políticos que permeavam parte do grupo político brasileiro, 

destacando-se Joaquim Nabuco, vinha da Filadélfia e de Washington. Entretanto, o grupo 

artístico brasileiro viveu a influência estética europeia, em especial de Paris. Se os políticos 

que fizeram parte do movimento de 1889, estavam de certo modo alinhados aos pensamentos 

estadunidenses, por outro lado, os artistas brasileiros tiveram muita inspiração na arte 

francesa, principalmente pelo fato da maioria deles terem tido formação europeia, como no 

caso de Ângelo Agostini, Bordalo Pinheiro, Pedro Américo, dentre outros que, se não 

vivenciaram a arte europeia, estudaram com quem a vivenciou. 

Sendo assim, os referenciais simbólicos para a edificação dos repertórios imagéticos 

republicanos no Brasil foram edificados a partir do referencial imagético que permeava a 

vivência dos artistas. Por isso, a República Francesa e seus simbolismos foram inspirações 

artísticas para a composição do simbolismo republicano brasileiro. 
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3.1   A Bela Mulher Marianne: o feminino como representação imagética da República 

Brasileira. 

 

 

 O sistema de governo republicano brasileiro, já em seus primeiros momentos, 

necessitava ser reconhecido imageticamente pelo seu povo. Suas ideias eram abstratas para 

grande parte da população, principalmente por nunca terem experimentado esse tipo de 

governança. Além disso, nem todos conheciam efetivamente o significado da República e a 

implicação deste governo para o seu cotidiano. Os artistas que utilizaram o bico da pena como 

instrumento divulgador do imaginário simbólico republicano utilizaram-se da tradição 

europeia. Para Tanto, conforme propõe Peter Burke84:  

 

 

Conceitos abstratos têm sido representados através da personificação desde a 

época da Grécia Antiga, se não antes (...) A Liberdade, em especial, 

desenvolveu uma iconografia característica, baseando-se na tradição clássica, 

porém transformando-a de acordo  com as circunstâncias políticas em 

mutação bem como os talentos individuais dos artistas.  
 

 

 O mesmo caso abordado por Burke em relação à Liberdade ocorreu no Brasil com a 

ideia da República. Os homens que empunhavam as penas e desenhavam sobre as pedras 

litográficas buscaram apresentar a República, um conceito abstrato, através da imagem da 

mulher, um conceito concreto. Essa estratégia já havia sido utilizada anteriormente pelos 

artistas franceses que compuseram a imagem da República francesa. Por isso, em ambos os 

casos, a Mulher-República brasileira e seu referencial francês utilizam em sua cabeça o 

mesmo elemento simbólico: o barrete frígio, que remete à ideia de liberdade desde o período 

da arte clássica romana. 

Os repertórios imagéticos utilizados pelos artistas na produção de ilustrações que 

representavam a República nem sempre eram compartilhados por seus leitores. Nem todos os 

que tinham acesso às imagens circulantes na imprensa tiveram conhecimento prévio para a 

compreensão dos elementos representados. Para tanto, os artistas precisavam compor imagens 

que tivessem ao mesmo tempo a possibilidade de leitura para aqueles que conhecessem as 

imagens sobre a República na Europa e para os que nunca tiveram a experiência com esses 

elementos simbólicos. 

                                                             
84

 BURKE, Peter. Testemunha Ocular: História e Imagem, Bauru: EDUSC, 2004, p. 76 



 

121 
 

 Os artistas da Revista Illustrada e do Mequetrefe utilizaram como estratégia para 

serem compreendidos a mesma utilizada pela índia anciã da Columbia Britânica presente na 

parábola de Franz Boas
85

: 

 

Uma vez, quando visitava a Colúmbia Britânica, comprei de uma anciã uma 

bolsa tecida, que estava decorada com uma série de pedras e pequenas figuras 

bordadas, parecidas com cruzes. Perguntei sobre a bolsa e me foi informado 

que havia sido comprada de uma tribo vizinha e que o novo dono não sabia 

nada a respeito dos significados dos desenhos – se é que existiam 

significados, o que é uma dúvida porque a tribo em questão não é dada a 

interpretações. Para o novo dono, as pedras se assemelham a uma série de 

lagos unidos por um rio. As diferentes cores das pedras sugerem, segundo 

ela, as cores dos lagos: uma borda verde era a vegetação e as margens. Uma 

parte amarela interior, a água com pouca profundidade, e um centro azul a 

água profunda. A interpretação não se parecia suficientemente clara. Assim, 

agregou bordados com figuras de aves que voavam para os lagos, com intuito 

de dar um maior realismo e uma melhor inteligibilidade para seus amigos.  

 

 

 Assim como a anciã que, ao importar a bolsa com elementos simbólicos 

compreensíveis para outra nação e, que nem sempre fazem sentido para seus pares, precisa 

costurar outros bordados ao redor dos que já existiam para dar inteligibilidade para os 

membros do seu grupo social, o mesmo ocorre com os caricaturistas brasileiros.  

Ao importarem elementos simbólicos europeus para a construção da imagem 

republicana no Brasil, os artistas não poderiam simplesmente copiar as imagens, em especial a 

referência da mulher como referencial republicano. A figura feminina já permeava, por longo 

tempo, as caricaturas circulantes no Rio de Janeiro como representações da monarquia, das 

províncias e da municipalidade. Caberia aos artistas utilizarem o bico da pena para tecerem 

composições de diversos elementos simbólicos ao redor da imagem republicana da mulher 

para dar o efeito necessário para a percepção dos seus leitores, uma vez que se tratava de um 

novo elemento simbólico.  

Diversas imagens híbridas, que foram formuladas por inspirações diversas, algumas 

com poucas alterações e outras com elementos simbólicos diversos que dão outros sentidos a 

imagens compostas a partir de outras imagens com objetivos distintos, aproximam muito o 

trabalho dos produtores imagéticos com o da anciã indígena que tece símbolos novos em 

outras ilustrações. Essas sobreposições de imagens que são influenciadas por outras imagens e 

outros relatos fazem com que muitas das vezes as obras não sejam claras sobre suas 

inspirações. Outras são mais latentes aos olhos dos leitores que conhecem as influências dos 
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artistas. É nesse turbilhão de imagens sobrepostas, com diversas influências artísticas que foi 

criado o repertório simbólico da República Brasileira. 

Portanto, os artistas de o Mequetrefe e da Revista Illustrada tiveram para a imprensa 

brasileira papel parecido com o da anciã para a sociedade indígena da Columbia Britânica. 

Eles foram responsáveis por dar inteligibilidade a elementos simbólicos exógenos da sua 

sociedade. Os artistas brasileiros, muitas das vezes, mesclavam simbolismos europeus com 

brasileiros, proporcionando aos leitores que conheciam os símbolos europeus reconhecer a 

representação republicana e, ao mesmo tempo, ensinavam para outros associação com 

elementos simbólicos europeus. Muitas vezes, a linguagem não verbal foi acompanhada por 

palavras para facilitar o processo pedagógico em torno da divulgação dos símbolos do novo 

sistema de governo, como por exemplo: legendas e diálogos. 

De acordo com Emília Viotti da Costa86, desde o manifesto de 1870, a monarquia era 

vista pelos republicanos como uma anomalia na América. A autora salienta que a abolição da 

escravidão fez com que os grandes proprietários de terras viessem a se indispor com o regime 

imperial. Momentos antes da República, Rui Barbosa havia proposto um projeto de reforma 

do governo unitário por uma Monarquia federativa, como revela Silvio Melo87.  

Conforme o autor, assim como o Abolicionismo, o movimento Republicano ganhou 

força dentre os jovens militares dentro da Escola Militar , sendo o Tenente-Coronel Benjamin 

Constant um dos principais reverberadores da República. José Castellani, ao analisar a década 

de 1880 a partir da ótica maçônica, ressalta a importância de Constant dentro da maçonaria 

para o planejamento da proclamação da República. Além do Tenente-coronel, Rui Barbosa, 

Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, Glicério e o Coronel Solan88, como indica Emilia Viotti 

da Costa, arquitetaram o golpe militar em conjunto. E, Deodoro da Fonseca foi designado 

para chefiar a iniciativa Republicana.  

Segundo José Murilo de Carvalho89, “Embora proclamado sem a iniciativa popular, o 

novo regime despertaria entre os excluídos do regime anterior certo entusiasmo quanto às 

novas possibilidades de participação.” Os republicanos tinham como proposta a construção de 

seus alicerces por seus cidadãos representados por um presidente eleito pelo congresso. No 

entanto, a República deveria ter um poder executivo forte.  
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Pereira Neto, em 19 de novembro de 1889, produziu uma caricatura, presente na 

imagem 3.1, em homenagem ao novo governo brasileiro, seguindo efetivamente a proposta de 

mesclar elementos simbólicos importados e outros sedimentados entre os leitores brasileiros. 

A imagem, repleta de elementos simbólicos, traz a reflexão sobre o posicionamento político 

da Revista Illustrada em torno do golpe de 15 de novembro. 

 

 

(IMAGEM 3.1) 

(FBN- Revista Illustrada Nº569 de 19 de novembro de 1889.) 
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Em primeiro plano, Pereira Neto desenha Henrique Pereira de Lucena, barão que 

esteve à frente da presidência da Câmara de Deputados Geral. Este último encontra-se 

ajoelhado sobre algo que aparenta ser uma pasta. Esse objeto pode ser considerado 

polissêmico já que ao mesmo tempo pode representar a pasta do governo monárquico, mas 

também pode indicar o avental maçônico, símbolo do trabalho dos membros das lojas da 

maçonaria. 

O Grande Oriente do Brasil, através da sua revista maçônica, circulante em toda 

década de 1880, deixa evidente que, com a mudança do sistema de governo, a maçonaria 

estava disposta a transitar o apoio da monarquia para a República, como naquele momento, 

Henrique Pereira Lucena fazia.  

O barão, com a cabeça levemente inclinada, demonstra respeito pelo novo governo. 

Assim, segura em suas mãos uma almofada com uma coroa oferecida a uma mulher que 

representa a República. Com a atitude, o político da monarquia representou a sucessão da 

governança do sistema monárquico para o republicano. 

Com vestes que remetem a cultura romana, a República90 é dotada de dois símbolos 

que remetem ao ideal de liberdade. Sobre a cabeça da mulher, o primeiro, símbolo utilizado 

amplamente por artistas franceses, o gorro frígio. O gorro como ideia de liberdade republicana 

foi usado por Louis David, em 1808, com o quadro Les Sabines, conforme imagem 3.2: 
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(Museu do Louvre – Reprodução Acervo Pessoal) 

(IMAGEM 3.2) 
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A imagem de David, remete-se a conflitos entre os Sabinos e os romanos na 

Antiguidade. A maioria desses conflitos foi concomitante ao republicanismo romano. Estes, 

além de nus, em grande maioria, são representados com o gorro em sua cabeça, que traz o 

ideal da liberdade desde o período da dominação dos romanos sobre a região da Frígia, pois, 

ao serem dominados e escravizados, eram impedidos de utilizarem sua vestimenta típica, 

sendo possibilitado o uso do chapéu apenas quando obtinham a liberdade. Eugène Delacroix, 

com a clássica representação da Marianne, usa o gorro frígio como representação da 

liberdade, conforme imagem 3.3 

 

 

(IMAGEM 3.3)  

(Museu do Louvre - Reprodução Acervo Pessoal) 

 

 

Portanto, ao utilizar o gorro frígio sobre a cabeça da República Brasileira, Pereira Neto 

traz para os leitores um símbolo importado das produções culturais europeias que remetem à 

ideia de liberdade. Para tecer a ideia da liberdade emanando dos atos da República, Pereira 

Neto utilizou das camélias como representação. 
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A espada, envolvida com ramo de camélias na mão direita e o escudo no braço direito 

representam a proteção que a república pode proporcionar ao Brasil em sua marcha para a 

liberdade. As camélias, que além de envoltas na espada, também se encontram distribuídas ao 

chão, outrora representavam o símbolo da luta pela liberdade dos escravos, conforme 

identificou Eduardo Silva em Camélias do Leblon91.  

Dessa maneira, a camélia torna-se reforço da ideia de liberdade para os que conhecem 

o significado dos dois elementos simbólicos. Além disso, é usada como estratégia pedagógica 

para indicar a ideia da República como grande defensora da liberdade. Acima do gorro frígio, 

há uma estrela, que segundo Juan-Eduardo Cirlot92, em seu dicionário de símbolos, representa 

a força do universo em expansão, sugerindo que o ideal republicano está em expansão entre 

os brasileiros. 

À esquerda da caricatura, atrás da mulher, há um grupo de homens com vestes de 

militares. Estes representam os militares envolvidos na proclamação da República. Na parte 

esquerda da imagem, ao fundo, sobre um cavalo, está representado Deodoro da Fonseca. O 

primeiro presidente brasileiro saudando com seu chapéu a República Brasileira, e admirando-

a. O cavalo representa o 1º e 9º Regimentos da Cavalaria que, assim como a Artilharia e a 

Escola Superior de Guerra, estiveram diretamente envolvidos no movimento de instauração 

da República. Atrás da figura de Deodoro, encontram-se homens com vestes civis, 

representando os envolvidos que arquitetaram juntamente com os militares o golpe de Estado. 

O elemento mais importante da composição da caricatura não se faz presente na 

imagem. A ausência do povo na ilustração é reveladora do ideal dos homens que estiveram à 

frente do golpe republicano. Diferentemente dos artistas franceses que sempre tiveram a 

preocupação de colocar o povo como agente participativo das lutas pela liberdade no país, a 

ausência do povo, na imagem brasileira, indica que efetivamente não houve participação 

popular no processo. Esse assistia a tudo “bestializado” como indicou José Murilo de 

Carvalho93, através das palavras de Aristides Lobo. 

Ainda seguindo a linha de pensamento de José Murilo, ao trabalhar com esta imagem, 

é possível levantar a hipótese de que Pereira Netto tenha produzido a obra caricatural após ter 

contato com os líderes positivistas republicanos. Fluindo a proposta de dar sentidos novos a 

elementos simbólicos amplamente conhecidos pelos brasileiros, os positivistas construíram 

uma nova bandeira para o país. Os positivistas teriam, portanto, retirado da bandeira imperial 
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os seus símbolos e introduzido no globo azul o Cruzeiro do Sul, o qual representa a Ordem do 

Cruzeiro do Sul, embora fosse uma condecoração criada pelo Imperador Pedro I, em 

dezembro de 1822, e abolida pela Constituição de 1891, a condecoração fez parte da bandeira 

provavelmente pelo seu simbolismo, tendo em vista que as estrelas que formam a constelação 

simbolizam a posição geográfica do país.  

Embora a faixa branca no centro do globo já existisse no desenho de Pereira Neto, a 

falta da inscrição “Ordem e Progresso” provavelmente tenha ocorrido pelo fato de, no 

momento da criação da arte caricatural, os positivistas ainda não terem escolhido as inscrições 

a serem utilizadas.  

A imagem, portanto, evidencia que a Revista Illustrada estava alinhada com os ideais 

republicanos do grupo Positivista. Em contrapartida, o semanário O Mequetrefe, em 

publicação do dia 19 de Novembro de 1889, indica que o grupo produtor da revista estava 

alinhado com as ideias de Lopes Trovão, um dos idealizadores do manifesto republicano de 

1870, como pode ser percebido na imagem 3.4. 

À frente do grupo, segurando uma flâmula que parece com a cópia da estadunidense, 

está desenhado José do Patrocínio, tremulando a bandeira, que fora criada anteriormente por 

Lopes Trovão. A diferença é que, no caso brasileiro, as listras eram nas cores verde e amarela.  

A caricatura deixa claro que o posicionamento político de o Mequetrefe segue a 

mesma linha proposta por Trovão. Diferentemente da Revista Illustrada que exalta a figura 

dos militares no processo em torno do golpe de 1889, o Mequetrefe ressalta a participação 

civil de membros do Partido Republicano e, no caso militar, apenas as figuras de Manoel 

Deodoro da Fonseca, ao centro da imagem, em conjunto com Benjamin Constant Botelho 

Magalhaes. 
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(IMAGEM 3.4) 

 (FBN – O Mequetrefe, 1889, N 486, p.4) 

 



 

130 
 

 Aos pés de José do Patrocínio, o caricaturista ilustrou uma coroa de louros, que 

representa a vitória do grupo, além de uma folha de Palmeira, que dentro da cultura judaica 

representa o retorno à liberdade após o cativeiro no Egito. Sendo assim, provavelmente o 

caricaturista teve o objetivo de indicar que, com o início da República, a nação se 

desprenderia das amarras monarquistas e passaria a ter dignidade em sua governança.  

 Na parte superior da imagem, há novamente o uso da mulher como símbolo abstrato 

no processo de composição imagética. Provavelmente, a ideia que o caricaturista buscou para 

usar a mulher foi tê-la como representação da liberdade. A figura feminina assemelha-se, de 

certa forma, com a escultura de Leopold Morice, com seu projeto do monumento republicano 

em homenagem à República, na Praça da República, em Paris, em torno da representação da 

Liberdade e da República.  
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(Reprodução da Praça da República – Paris – Acervo Pessoal) 
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 (IMAGEM 3.5) 

 (Reprodução da Praça da República – Paris – Acervo Pessoal) 
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 A primeira fotografia é a representação da ideia de Liberdade na Praça da República 

na cidade de Paris. Assim como a mulher da caricatura de O Mequetrefe, ela usa uma tocha 

em sua mão esquerda, representando a luz da liberdade. Enquanto na mão direita da escultura 

francesa, um par de algemas abertos simboliza a liberdade efetiva, a imagem brasileira não 

possui nada em suas mãos, apenas levemente abertas. 

 A segunda fotografia faz parte da composição do mesmo monumento francês. No 

entanto, é a representação da República que possui o gorro frígio na cabeça, trazendo a ideia 

de liberdade. Sua mão segura um ramo de oliveiras, que é a representação do êxito para os 

franceses. A liberdade da caricatura de o Mequetrefe possui asas e, em seu voo, plaina sobre 

as cabeças da liderança republicana, indicando a ideia da liberdade comover a todos que estão 

ilustrados. 

 A ideia da República Brasileira sendo representada como a mulher de vestes romanas, 

com a tocha da liberdade e o gorro frígio, apareceria novamente em O Mequtrefe anos mais 

tarde, através de uma homenagem ao aniversário da República no ano de 1892, conforme 

imagem 3.6 

 

 

(IMAGEM 3.6) 

 (FBN – O Mequetrefe, 1892, N- 557, p.4 e 5) 
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 No desfile cívico, representado pelo caricaturista, pode-se observar a grande 

quantidade de participantes. Deve haver também a observância, no canto esquerdo da 

imagem, da representação de populares, inclusive com crianças de colo assistindo a tudo. O 

regimento da cavalaria, sendo representado ao fundo do desfile, novamente homenageando a 

participação do exército no processo do golpe republicano. Ao fundo da imagem, o 

caricaturista ilustrou a figura de Manoel Deodoro da Fonseca saindo do sol sobre o seu 

cavalo. O sol nascente propõe a ideia de algo que é novo. E a saída do primeiro presidente do 

país do astro indica que o mesmo foi responsável pelo êxito na edificação do novo sistema de 

governo.  

O que mais ressalta na percepção do uso da mulher como elemento simbólico 

republicano é a figura da República, ilustrada na parte central da imagem. Novamente, os 

produtores do Mequetrefe a representam semelhante a uma mescla das mulheres que 

compõem o monumento parisiense. 

 No caso da caricatura de 1892, em comparação com a da imagem 3.4, a semelhança 

com a composição de Leopold Morice é mais evidente. A forma de segurar a vestimenta com 

a mão direita de ambas as mulheres é bem parecida. No entanto, no caso do Mequetrefe, além 

de segurar o vestido com a mão esquerda, a República brasileira também segura o ramo de 

oliveira. Enquanto na mão direita da imagem segue a ideia da Luz da Liberdade, emananda de 

uma tocha.  

 Segundo Aby Warburg, no seu Atlas da Mnemosyne, a tapeçaria flamenga foi o 

primeiro grande veículo de transporte de referenciais imagéticos. Em grande parte do século 

XIX, a caricatura e as fotografias desempenharam o mesmo papel. Por isso, diversos 

elementos simbólicos de regiões diferentes do mundo chegavam ao Rio de Janeiro, 

possibilitando aos artistas formas de composições imagéticas que tivessem influências 

diversas.  

É provável que a ideia da República da caricatura anterior também seja fruto da 

influência de Gustave Eiffel e do artista Frédéric Auguste Bartholdi na proposta do Farol da 

Liberdade. O monumento foi dado de presente para a cidade de Nova Iorque. Mesmo antes de 

ser concretizada efetivamente a montagem da Estátua na Liberty Island, o monumento nova-

iorquino ganhou contornos na imprensa do Rio de Janeiro através de uma caricatura de 

Ângelo Agostini, publicada na Revista Illustrada, no ano de 1876.  

Ângelo Agostini possivelmente representou a Estátua da Liberdade pelos relatos sobre 

como seria montada a imagem e também através dos diversos desenhos e projetos que foram 

https://www.google.com.br/search?biw=1093&bih=534&q=fr%C3%A9d%C3%A9ric+auguste+bartholdi&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-gblRgYUSmJVVkGGmJZudbKVflllcmpgTn1hUog_E5flF2VZAOrO45BbH3RvpQts1zumr3a7-88pL92LpAwBxE6iHUgAAAA&sa=X&ei=7CVFVcjML_PnsATzjYDQDQ&sqi=2&ved=0CL4BEJsTKAEwFQ
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publicados em periódicos em língua inglesa e francesa que circulavam pelo mundo. Com 

coroas naufragando,  a estátua que segura a luz da liberdade e a constituição republicana dos 

Estados Unidos, Ângelo Agostini demonstrava sua inclinação política favorável ao 

republicanismo ainda na década de 1870. 

 

 

(IMAGEM 3.7) 
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 (FBN – Revista Illustrada, 1876, N-25, p.7) 

A utilização da representação da estátua nova-iorquina não isenta os artistas brasileiros 

da influência francesa no repertório simbólico. No Museu da Estátua da Liberdade, localizado 

na base do monumento, há a indicação das referências que influenciaram a composição da 

escultura. Segundo relato do próprio Gustave Eiffel, os artistas Jean-Baptiste Huet e Eugène 

Delacroix, inspiraram com as obras sobre a liberdade francesa composição da imagem do 

farol da liberdade. 

 

  

(IMAGEM 3.8 – Huet - Liberdade ) (IMAGEM 3.3 – Delacrouix – A liberdade guiando o povo) 

(Acervo Pessoal – Museu Liberty Island) 

 

 À esquerda, da obra de Huet, Gustave Eiffel tivera como inspiração a utilização da 

tocha com a luz da liberdade para compor o farol que seria utilizado para sinalização naval na 

região. Além disso, o tipo de vestimenta representada por Huet foi considerada mais 

adequada. Da imagem de Delacrouix, Eiffel apropria-se principalemente da pose de luta 

utilizado por Marianne, conforme pode ser observado na composição de Nova Iorque: 
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(Acervo Pessoal) 

(IMAGEM 3.9) 
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 A proposta de Eiffel foi mesclar a postura das mulheres que compunham a imagem, 

apropriando-se do corpo ereto de Huet com o braço estendido de Delacrouix. Se a tocha que 

representa a liberdade está em uma das mãos, assim como no quadro de Huet, o instrumento 

de luta está na outra mão, como no caso de Delacrouix. No entanto, em vez de uma arma de 

fogo, o símbolo da luta estadunidense é a própria carta constitucional de 1787. 

 O referencial imagético do Farol da Liberdade ganhou grande espaço nas caricaturas 

brasileiras do período Republicano. A Revista Illustrada e o Mequetrefe utilizaram a 

composição de Gustave Eiffel como inspiração para a sedimentação de um repertório 

imagético para a população brasileira através da imprensa ilustrada. Em 28 de Junho de 1890, 

enquanto discutia-se o texto da primeira Constituição Republicana, é publicada a caricatura da 

imagem 3.10: 
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(IMAGEM 3.10) 

 (FBN -Revista Illustrada – 1890 – N- 594, p.8) 
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Pereira Netto, caricaturista responsável pela produção da imagem, provavelmente 

utilizou como referencial imagético a Estátua da Liberdade. Nesse caso, a figura feminina 

permanece com a carta constitucional em uma das mãos da mulher que é a representação da 

República. Segundo as imagens anteriores, a mulher segue com vestes romanas e com o gorro 

frígio na cabeça.  

Embora a legenda da caricatura indique que o Presidente estivesse entregando para a 

República a Carta Constitucional, a posição das mãos dos personagems revelam outra 

possibilidade. Manoel Deodoro da Fonseca, segura com firmeza a Constituição, como se 

estivesse recebendo a legislação da República, ou não querendo entregar o regimento para o 

novo sistema de governo. Na mão esquerda da mulher há uma coroa que aparenta coroar as 

cabeças de Rui Barbosa e Deodoro. No entanto, a maior parte da coroa está sobre a cabeça de 

Deodoro, sugerindo que o mesmo tivesse grande responsabilidade sobre as discussões em 

torno das leis que seriam propostas na constituição republicana. A coroa não é composta por 

louros, dando a ideia da vitória. Nesse caso, o artista se apropriou de elementos mais íntimos 

do cotidiano de seus leitores, tais elementos também eram considerados as grandes riquezas 

produzidas no país. O Café e o fumo sugerem que há grande confiança no desenvolvimento 

econômico do país com o advento da República, além de uma confiança especial em Rui 

Barbosa no seu cargo de Ministro da Fazenda. 

A República, que está em cima de um degrau, está levemente mais alta do que os 

demais personagens, demonstrando que o ideal republicano é mais importante do que os 

homens que compunham o governo. Além disso, Pereira Neto continua utilizando dois 

elementos simbólicos com o mesmo significado para exaltar a ideia da liberdade em torno da 

República. Se na cabeça, a mulher continua usando o gorro frígio, em seus pés, as camélias 

permanecem depositadas.  

 Na primeira semana de dezembro de 1891, entre a renúncia de Deodoro da Fonseca e a 

morte de Pedro II, a Revista Illustrada utilizou novamente o referencial imagético do farol da 

liberdade para referenciar a República, conforme a imagem 3.11. 

 O caricaturista segue com os parâmetros utilizados anteriormente das vestes romanas, 

da tocha com a luz da liberdade e com o gorro frígio sobre a cabeça da República. Entretanto, 

a mulher se encontra em um cenário sombrio e cercada por abismos.  
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(FBN – Revista Illustrada N – 634 -  5 dez 1891) 

(IMAGEM 3.11) 
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 A caricatura foi produzida em torno da instabilidade política no decorrer dos últimos 

dias do governo de Deodoro. Segundo Boris Fausto94: 

 

 

“Deodoro entrou em choque com o Congresso e atraiu suspeitas ao substituir 

o ministério, que vinha do governo provisório, por outro sob o comando de 

um tradicional político monárquico – o Barão de Lucena. Juntos tentaram 

reforçar o Poder Executivo, tendo como modelo o extinto Poder Moderador. 

A 3 de novembro de 1891, Deodoro fechou o Congresso , prometendo para o 

futuro novas eleições e uma revisão da Constituição. (...) O Êxito dos planos 

de Deodoro dependia da unidade das Forças Armadas. Isso, como sabemos, 

não ocorria. Ante a reação dos florianistas, da oposição civil e de setores da 

Marinha, Deodoro acabou renunciando a 23 de novembro de 1891. Subiu ao 

poder o vice-presidente Floriano Peixoto.” 

 

 

 No desenho de Pereira Netto, a República está utilizando a tocha da liberdade como 

instrumento para afastar dois morcegos de seu redor. Na cabeça de um dos voadores, há uma 

coroa, a qual representa os políticos ligados à Monarquia, em especial o Barão de Lucena. O 

outro animal possui uma embarcação militar em sua cabeça, representando as ideias da 

liderança da Marinha que foram contrárias ao posicionamento de Deodoro. Assim, o 

caricaturista induz que, para a salubridade do sistema republicano, faz-se necessário expulsar 

ambos os ideais que estão em um cenário sombrio e perigoso. Tal cenário é grande 

representante da Política.  

 A consolidação, na imprensa ilustrada, da mulher como figura representativa da 

República foi obra de caricaturistas que criaram diálogos entre o meio político e seu público 

consumidor. A formulação de um elemento simbólico que, com um breve olhar, seja 

facilmente identificado é uma tarefa que demanda tempo e empenho do grupo produtor. 

Apropriar-se de referências externas e mesclar com o imaginário cotidiano dos leitores são 

tarefas que a imprensa caricaturista do Rio de Janeiro, em especial a Revista Illustrada, 

conseguiu desenvolver.  

Um importante instrumento utilizado na sedimentação da ideia da representação 

feminina da República foi apresentar aos leitores que as demais Repúblicas ao redor do 

mundo também são representadas através de uma mulher. Além da ideia de Liberdade 

enquanto figura feminina que se encontra nos Estados Unidos, as relações entre a República 

Francesa e a República Brasileira também estiveram presentes na imprensa através da 

caricatura da imagem 3.12 
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(IMAGEM 3.12) 

 (FBN – Revista Illustrada – N- 593 – 21 de Julho de 1890) 
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 Na homenagem da Revista Illustrada ao 14 de Julho de 1890, em torno da ideia das 

comemorações da Revolução Francesa, Pereira Netto desenha duas mulheres. Ambas 

ilustradas de acordo com o referencial das representações republicanas. A mais alta e mais 

velha, conforme indica a legenda, segura a bandeira francesa. Enquanto isso, a mais jovem 

caminha lado a lado com sua “irmã” segurando a nova bandeira brasileira. 

 Com a Baia de Guanabara ao fundo e o Sol surgindo por trás do Pão de Açúcar, temos 

a indicação do Rio de Janeiro como local no qual os ideais da República Francesa iluminaram 

com os raios do 14 de Julho. Essa cidade também seria o lugar para o desenvolvimento da 

República Brasileira, principalmente por caminhar com os ideais franceses. A estrela sobre a 

cabeça da República Francesa demonstra a ideia da reverberação dos ideais republicanos 

pelas demais nações do mundo. À esquerda, há uma embarcação a qual sugere representar o 

veículo pelo qual foram transportados os ideais republicanos para o Brasil. 

 A posição do Sol em relação ao Pão de Açúcar é algo que enfatiza a ideia da 

iluminação republicana sobre o solo carioca. Isso fica evidente pelo fato de, nessa perspectiva, 

o sol não poderia estar naturalmente surgindo por trás da montanha. A mesma formação 

rochosa fica ao Sul da cidade. A alvorada posicionar-se-ia à direita da imagem, enquanto o 

por do sol seria realizado ao lado direito.  

 Pouco mais de um ano depois, a Revista Illustrada, na imagem 3.13, utilizou da 

mesma proposta para demonstrar amadurecimento da República Brasileira. Nesse caso, 

sozinha, a representação feminina segura a bandeira brasileira, representando o primeiro 

aniversário da República. Já na mão esquerda, a mulher segura uma coroa formada por café e 

fumo, com a escrita que indica representar o segundo ano de aniversário desse sistema de 

governo. Assim, o caricaturista sugere que o primeiro ano do sistema de governo tivera sido 

um ano de sedimentação das ideias cívicas, enquanto o segundo traria prosperidade, em 

especial, através da agricultura, com produção cafeeira e de tabaco. Sobre o posicionamento 

do Sol em relação ao Pão de Açúcar, o astro está localizado a leste do mesmo, indicando 

maior cuidado do artista com as especificidades geográficas do Rio de Janeiro. Além disso, os 

raios do sol, agora, iluminam as ideias emanadas no 15 de Novembro de 1889. 
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(IMAGEM 3.13) 

 (FBN – Revista Illustrada, 1891, N-632, p.1) 
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 O caricaturista utiliza as figuras fraternais como forma de indicar que a República 

Brasileira tende a seguir a mesma caminhada da República Francesa. A representação 

brasileira no mesmo cenário e solitária, indica que já conseguiria caminhar sozinha no sentido 

da consolidação republicana. 

A maturidade da República Brasileira também se daria pela relação da nação brasileira 

com outras Repúblicas. O uso da representação feminina para designar outra nação não foi 

exclusividade da República Francesa. Anteriormente, em 14 de dezembro de 1889, a Revista 

Illustrada apresentava ao leitor a representação feminina da República da Argentina e a sua 

relação com a República brasileira, como indica a imagem 3.14. 

 Conforme Boris Fausto95, a repercussão do sistema republicano brasileiro ganhou 

proporções internacionais: 

 

 

Recebida com restrições na Inglaterra, a proclamação da República no brasileira foi 

saudada com entusiasmo na Argentina e aproximou o Brasil dos Estados Unidos. A 

mudança do regime se deu quando estava em curso, em Washington, a I 

Conferência Internacional Americana, convocada por iniciativa dos Estados 

Unidos. O representante brasileiro à conferência foi substituído por Salvador de 

Mendonça, republicano histórico, que se aproximou dos pontos de vista norte-

americanos.  

 

 

As relações entre as nações republicanas e o Brasil não estiveram fora das páginas da 

Revista Illustrada. A própria legenda da caricatura da figura 3.14 proporciona entender a 

intenção de Pereira Neto na obra. “- 8 de dezembro de 1889. Após um longo período de 

desconfianças, a Republica Argentina e os Estados-Unidos do Brazil sellam o pacto de uma 

franca e impertubavel amizade.” 

Com camélias aos pés das Repúblicas do Brasil e da Argentina, o artista propõe que a 

Liberdade é algo que está presente no ambiente do sistema político nas duas nações 

mencionadas. 
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(IMAGEM 3.14) 

 (FBN- Revista Illustrada Nº571 de 14 de dezembro de  1889.) 
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Novamente, a mulher é retratada como o símbolo republicano. Além da Argentina, 

agora, o Brasil está sob a tutela da liberdade republicana. Em uma moldura, no centro da 

imagem, Pereira Neto desenha o aperto de mão entre as duas mulheres. Este ato representa a 

amizade entre as duas nações perpetuadas pelo ideal republicano, tendo em vista que ambas 

seguram concomitantemente uma estaca com um gorro frígio sobre elas. Este elemento 

simbólico representa a ideia de Liberdade e União para o repertório simbólico argentino, 

como indica Luciano Pezano96. Através da pesquisa numismática, o autor contribui com esse 

trabalho, especialmente ao proporcionar a análise do primeiro modelo de cunhagem da moeda 

de Peso Argentino: 

 

 

(Reprodução de Luciano Pezano) 

(IMAGEM 3.15) 

 

 Portanto, a composição ilustrada no meio da imagem parte dos elementos simbólicos 

argentinos. Além disso, o artista sugere que entre as Repúblicas haveria um pacto de 

Liberdade e União. 

Ao redor da moldura, encontram-se ramos de louros os quais representam a vitória do 

ideal republicano. Abaixo, há um aparador ornamentado com flores que, aparentemente, 

seriam camélias, mais uma vez representando a liberdade republicana. Sobre a moldura, há 

novamente a representação de uma estrela, remetendo a expansão do pensamento republicano. 

No entanto, no centro da estrela, há uma face desenhada. Não é possível determinar de quem 

seria esta face. Porém, é provável que seja o próprio Sol, símbolo da independência argentina.  
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Todavia, a formação de um imaginário sobre o conceito abstrato da República não é 

edificado apenas em imagem isolada e restrita, e nem somente por uma aparição no meio 

noticioso. Conforme Roland Barthes
97

,  

 

 

Certamente, sozinha, uma imagem não constitui o imaginário, mas o 

imaginário não pode ser descrito sem essa imagem, por mais frágil ou 

solitária que ela seja, sem o isto, indestrutível, dessa imagem.  

 

 

Dentro da perspectiva da criação de um repertório imagético, a ideia de ilustrar as 

nações argentina, francesa e brasileira através da representação do sistema de governo vigente 

é uma maneira de reforçar a ideia de que todas as Repúblicas são mulheres de vestes romanas, 

sendo distintas apenas pelos símbolos inerentes à nação representada.  

Sendo assim, todas as vezes que o leitor observasse a imagem de uma mulher, tal qual 

a representação republicana, conseguiria identificar e compreender esse novo referencial 

imagético. Assim, a imprensa carioca conseguiu desenvolver sua metodologia para a 

consolidação da figura feminina como representação da República, servindo aos interesses da 

liderança republicana e sendo um dos principais instrumentos de circulação do repertório 

simbólico da República. 

 

 

3.2   O Panteão de Heróis: a construção da memória imagética dos líderes do 15 de novembro 

 

 

Na vida, o que nos interessa não é o todo 

do homem, mas os atos isolados com os 

quais nos confrontamos e que, de uma 

maneira ou de outra, nos dizem respeito.
98

 

 

 

 A vida dos políticos que atuaram no processo de formação da República no Brasil é 

ato que, excetuando-se a perspectiva dos pesquisadores-biógrafos, não assume grande 

relevância para a parte da produção historiográfica. Os atos de um indivíduo ou de um grupo 

e, em especial, seus reflexos sobre a sociedade em um determinado período são os contornos 
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que dão a personificação de agentes históricos que são lembrados como heróis ou vilões na 

perspectiva da sociedade em uma determinada época. 

 Os agentes que estiveram envolvidos no processo de formação da República no Brasil 

buscavam ter a sua imagem vinculada a um ato heroico em prol da sociedade do país. Dessa 

forma, a necessidade da legitimação perante a população brasileira do regime de governo 

republicano fez com que surgisse na imprensa uma grande quantidade de representações que 

ilustravam os agentes envolvidos nos acontecimentos de 15 de Novembro.  

 Sobre a perspectiva da necessidade da edificação de figuras heroicas vinculadas ao 

processo de formação do sistema republicano, José Murilo de Carvalho
99

 salienta que: 

 

Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de 

referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, instrumentos 

eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da 

legitimação de regimes políticos. Não há regime que não promova o culto de 

seus heróis e não possua seu panteão cívico. 

 

 

 Como foi percebido anteriormente, muitas das caricaturas usadas para consolidar a 

imagem feminina como representação da República contavam com a ilustração dos indivíduos 

que participaram da formação do sistema de governo republicano. A ideia de ter esses 

personagens compondo a mesma imagem cria uma narrativa imagética que propõe ao leitor a 

associação deles com o ideal republicano. 

Assim, quando a figura de Manoel Deodoro da Fonseca surge do sol, os artistas 

propõem associar o raiar de uma nova era política ao ato da Proclamação da República. José 

do Patrocínio, tremulando a bandeira de Lopes Trovão, relacionou a imagem do porta-

bandeira ao salvaguardo das ideias do grupo em questão. Assim, a imprensa caricatural agia 

como veículo que buscava a consolidação das personalidades políticas a um ato heroico.  

Dessa forma, o objetivo da imprensa, em especial da Revista Illustrada e do 

Mequetrefe, foi a consolidação de um imaginário simbólico de heroísmo dos arquitetos do 

Golpe de 1889 e dos políticos que compuseram as estruturas do governo nos primeiros anos 

da República. 

 Para a consolidação de um indivíduo como herói, esse deve ser representado no seu 

momento de êxito. A repetição de publicações de caricaturas na imprensa que retratem o 
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indivíduo em um ato heroico facilita o processo de associação do mesmo como um herói para 

o seu grupo social. Sobre o processo de glorificação, Bakhtin
100

 salientou que: 

 

 

A aspiração de glória organiza a vida do herói, e é a glória que organiza a 

narrativa da sua vida: sua exaltação. Aspirar à glória é ter consciência de 

pertencer à história da humanidade cultural (que pode ser a de uma nação), é 

validar e construir sua vida na consciência que se pode ter dessa humanidade, 

é crescer e engrandecer no outro e para o outro, e não em si mesmo e para si 

mesmo, é ocupar no mundo um lugar muito próximo dos contemporâneos e 

dos descendentes.(...) Trata-se de heroificar os outros, de edificar um panteão 

de heróis do qual a pessoa participará, onde se alojará, de onde governará a 

imagem futura que tem de si mesmo, que é criada à imagem dos outros. 

 

 

 Representações contínuas do golpe republicano como ato heroico foram frequentes na 

Revista Illustrada e no Mequetrefe. A associação da imagem dos envolvidos no processo com 

a ideia de que eles eram heróis da nação foi uma proposta recorrente. Dessa maneira, a 

imprensa ilustrada servia como instrumento para tentar criar um imaginário coletivo que 

legitimasse esses agentes históricos como heróis.  

Assim, os caricaturados eram colocados em uma posição gloriosa nas imagens. As 

revistas tentaram criar uma memória coletiva das imagens heroicas desses indivíduos, criando 

o ambiente propício para que os mesmos fossem lembrados como responsáveis pela glória 

nacional, gerando a possiblidade de se perpetuarem como heróis no imaginário do grupo de 

leitores das revistas. 

 Portanto, algumas caricaturas foram instrumentos utilizados para a tentativa da criação 

do panteão de heróis. A acelerada reprodutividade dessa arte e ampla divulgação da mesma 

através do meio noticioso possibilitaram que rapidamente os agentes envolvidos nos 

acontecimentos de 15 de Novembro pudessem ser lembrados e ter suas faces reconhecidas nas 

diversas regiões do país, principalmente pela amplitude nacional que tinham a Revista 

Illustrada e o Mequetrefe.  Já no suplemento de 19 de novembro de 1889, a Revista 

Illustrada publicou ilustrações dos bustos desses homens, como aparece na imagem 3.16. 
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(IMAGEM 3.16) 

 (FBN – Revista Illustrada, 1889, N- 569, p.4 e 5) 
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 Tendo Manoel Deodoro, o chefe de Estado do governo provisório republicano, ao 

centro da imagem; Aristides Lobo, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Quintino Bocaiuva, 

Campos Sales, Demétrio Ribeiro e Eduardo Wandenkolk, ao redor do busto de Deodoro, 

formavam-se, assim, o corpo ministerial da então recém criada gestão republicana. Acima de 

todos, o barrete frígio, com a estrela acima, representando a expansão das ideias republicanas 

através das cabeças que foram representadas 

 A estratégia montada de divulgar as faces dos novos gestores da República em um 

suplemento à edição 569 poderia proporcionar ao leitor levar para onde quisesse o suplemento 

independentemente da revista. Além disso, facilitaria a possibilidade de emoldurar ou 

simplesmente pendurar em algum cômodo da residência ou escritório, como hábito comum 

para o período.  

A imagem de Manoel Deodoro foi amplamente lembrada pelos caricaturistas da 

Revista Illustrada e o Mequetrefe. Além das caricaturas anteriormente analisadas, em que teve 

sua imagem largamente associada à representação feminina da República, seu rosto também 

estampou as primeiras páginas das edições de ambas as revistas. 

 A ilustração da primeira página das revistas de caricatura indica as possibilidades do 

que deve ser encontrado no decorrer da publicação. Servia, então, como propaganda da 

própria edição do semanário. Tanto na edição 598, na imagem 3.17, da Revista Illustrada 

quanto na edição 549 do Mequetrefe, imagem 3.18, Manoel Deodoro da Fonseca é 

representado com sua típica vestimenta de General. Enquanto a caricatura da Revista 

Illustrada enfatiza as insígnias militares da liderança republicana, o Mequetrefe se atentou em 

ressaltar a face do representado. Além disso, como consta na legenda, os produtores do 

Mequetrefe tinham como objetivo a entrada do presidente do governo provisório na memória 

de seus leitores como o “Fundador da República Brazileira”. 
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(IMAGEM 3.17) 

 (FBN – Revista Illustrada, 1890, N-598, p.1) 
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(IMAGEM 3.18) 

 (FBN – O Mequetrefe, 1892, N-549, p.1) 
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 A imagem de Manoel Deodoro também esteve presente na caricatura do primeiro 

aniversário da Revista Illustrada, conforme segue na imagem 3.19, O governante é 

representado em um plenário com todos os membros do seu governo provisório ao seu redor. 

A ênfase nas vestimentas militares do General indica que o propósito do artista foi ressaltar o 

caráter da participação militar no processo republicano. 

O presidente segura uma garota em sua mão com um gorro frígio na cabeça. A criança 

representa a jovem República que completava um ano enquanto sistema de governo vigente. 

Na parte superior da imagem, há uma grande quantidade de camélias representadas, sugerindo 

que as mesmas estivessem caindo do teto sobre a cabeça do grupo representado. A Camélia, 

por ser um típico símbolo de liberdade nas caricaturas brasileiras do século XIX, apontou a 

ideia do artista de indicar que a ideia da liberdade pairava entre aqueles homens e pela 

República.  

Ao fundo da imagem, entre as cabeças da criança e do presidente provisório, é 

representada a figura de Aristides Lobo, ministro do interior. À esquerda do General vemos o 

Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e o Ministro da Justiça, Campos Salles. Na parte direita da 

imagem, estão posicionados, da direita para a esquerda, respectivamente, Demetrio Ribeiro, 

Ministro da Agricultura, e Quintino Bocaiuva, Ministro das Relações Exteriores.  

A escolha dos membros do gabinete provisório foi feita por Pereira Netto, caricaturista 

da imagem, considerar que o grupo representado formava o conjunto necessário para o 

sucesso do desenvolvimento da República no Brasil. Além disso, a não escolha de membros 

ligados ao militarismo além do próprio presidente enfatiza que os civis que compunham o 

governo estavam aptos para o desenvolvimento de suas atividades políticas. 
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(IMAGEM 3.19) 

 (FBN – Revista Illustrada, 1890, N-604, p. 4) 
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 O Ministro da fazenda Rui Barbosa também foi figura de destaque nas propostas de 

heróis da República. Além de ganhar destaque na página central da Revista Illustrada, na 

edição 609 de 1890, também ganhou destaque e apoio dos produtores do semanário ao 

incinerar a documentação do Estado sobre a Escravidão, conforme a capa. 

 

 

(IMAGEM 3.20)     (IMAGEM 3.21) 

(FBN – Revista Illustrada, 1890, N. 609, p. 1, 4e5) 

 

 Se na primeira imagem Rui Barbosa tem apenas o seu busto ilustrado, na segunda, o 

maior destaque é dado ao cenário. A documentação incinerada a mando do Ministro da 

Fazenda é considerada pelo corpo de produtores da Revista Illustrada como forma de acabar 

com os vestígios da escravidão. A pasta em baixo do braço de Rui Barbosa indica que o 

artista defendia a ideia da destruição da documentação como ato institucional.  

O apoio do caricaturista é enfatizado pela figura do Zé Caipora que segura um 

abanador, instrumento utilizado para alimentar o fogo. Além dos livros de registro utilizados 

pelo Estado para a matrícula dos cativos assistidos pelo Fundo de Emancipação, o 

caricaturista ilustra algemas e grilhões em meio ao fogo, indicando que, com essa atitude, toda 

e qualquer possibilidade de retorno do escravismo, assim como petições de indenizações de 

antigos proprietários de escravos seriam impedidas. 
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Benjamin Constant Botelho de Magalhães, considerado pelos militares como General 

Cidadão, é para as escolas técnicas militares o Fundador da República
101

. A imprensa 

ilustrada também deu ênfase em sua participação no processo republicano, destinando a ele 

um espaço de herói nas caricaturas que circulavam.  

Além de ter a sua imagem associada à de Manoel Deodoro, foi representado na parte 

central da Revista Illustrada assim como o Ministro Rui Barbosa. Diferentemente das imagens 

de Manoel Deodoro, Constant não era representado com todas as suas insígnias militares, 

embora também não seja desenhado com vestes de civil, como pode ser visto na imagem 3.22. 
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(IMAGEM 3.22) 

 (FBN – Revista Illustrada, 1890, N- 604, p. 4 e 5) 
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Muito associado à ideia da educação militar, até mesmo por ter sido responsável pela 

escola de formação de oficiais, Benjamin Constant, nas palavras de Luzardo Mello
102

:  

 

 

“Ao que se propôs, alcançou: lançar os alicerces de uma nova ordem política 

e social. Não só alcançou, como propagou, na posteridade, nas escolas, as 

ideias positivistas, legado que inseriu nos conteúdos pedagógicos do novo 

século, nas escolas técnicas.  

 

 

Não foi em vida que Constant ganhou destaque na imprensa ilustrada. As homenagens 

póstumas da Revista Illustrada e do Mequetrefe compuseram imagens que glorificaram a vida 

do General, exaltando a sua posição enquanto herói, em especial da causa positivista.  

A própria ideia do legado para a posteridade, presente no trecho destacado do 

historiador militar Luzardo Mello, demonstra a importância da morte para a sedimentação da 

imagem do indivíduo como herói. Sobre esse tema, Bakhtin
103

 salienta que: 

 

 

A morte do herói é levada em consideração, mas não tira o sentido da vida na 

medida em que não é o ponto de apoio que serve para fundamentar, em 

princípio, uma razão de ser extra-significante; a vida, a despeito da morte, 

não recorre a nenhum valor novo: ela só quer ser guardada na memória e 

fixada tal como sucedeu. 

 

  

Assim, as homenagens póstumas à Benjamin Constant na Revista Illustrada e no 

Mequetrefe não tiveram como objetivo ser um marcador da morte do General. A proposta, 

conforme aponta Bakhtin, é que a vida do herói e, em especial, seus atos heroicos sejam 

lembrados. Portanto, as ilustrações foram instrumentos utilizados para consolidar a ideia de 

Constant como grande herói para a formação da República Brasileira, como indica a imagem 

3.23. 
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(IMAGEM 3.23) 

 (FBN – Revista Illustrada, 1891, N-612, p.8) 
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Na parte superior da imagem, o artista reproduziu o busto de Benjamim Constant, 

seguindo o mesmo modelo utilizado anteriormente na página central da imagem. Abaixo do 

General, há um ramo de café, que simboliza a força econômica do país, e está cruzado com 

um ramo de palma, simbolizando a vitória dos ideais republicanos de Constant.  

Na parte esquerda da imagem, o corpo do herói velado foi ilustrado com a bandeira do 

Brasil em um pequeno mastro, indicando a importância do personagem para toda nação. Ao 

lado do corpo, estão depositadas coroas fúnebres que representam os grupos que 

identificariam Constant como herói legítimo da República. Tais grupos seriam, portanto, o 

Exército, a Escola Militar, as Escolas Superiores do Exército, a própria Revista Illustrada e o 

povo. 

A mulher, na parte central da imagem, segue o modelo de representação da República. 

Com vestes de estilo romano e o gorro frígio na cabeça, a República, ajoelhada, chora perante 

o túmulo do herói, indicando que o pranto da mulher representa o pranto da pátria, 

principalmente pela coroa que segura nas mãos e aparenta estar prestes a ser depositada ao 

lado do corpo do herói.  

Ao redor do corpo de Benjamin Constant, foram depositadas camélias, símbolo de 

liberdade nas caricaturas brasileiras do século XIX. A flor indica que além de ser o herói do 

sistema republicano de governo, o General também foi um herói da liberdade para a pátria. 

Em ocasião das comemorações de 15 de Novembro de 1891,O Mequetrefe 

homenageou postumamente Benjamin Constant. Se a Revista Illustrada usou elementos 

simbólicos mais simples de serem compreendidos, O Mequetrefe propôs referenciais 

simbólicos mais complexos na homenagem a Constant, conforme caricatura da imagem 3.24: 
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(IMAGEM 3.24) 

 (FBN – O Mequetrefe, 1891, N – 531, p.4) 

 



 

165 
 

Acima da imagem, o Sol sai das nuvens iluminando os personagens que compõem a 

cena e aparenta sair da penumbra. A Águia e a mulher nua tremulando a bandeira do Brasil 

sugerem ser representações da liberdade. O soldado, na parte de baixo, segura palmas sobre a 

ilustração da cabeça de Tiradentes, enquanto, na parte superior à cabeça do inconfidente, há 

um busto em homenagem a Benjamin Constant o busto é ilustrado com uma coroa de 

oliveiras, símbolo francês da vitória, transpassada sobre seu ombro.  

A cabeça de Constant foi ilustrada exatamente na direção do globo da bandeira 

brasileira. Provavelmente, a ideia do artista foi enfatizar a participação do herói entre o grupo 

Positivista, tendo em vista que a frase Ordem e Progresso da bandeira está tampada por 

Constant.  

A associação da imagem de Tiradentes com Benjamin Constant sugere que, embora o 

primeiro se aproxime mais do modo de vida do povo, criando maior empatia com as classes 

populares, o segundo criou maior empatia entre o grupo dos militares. Assim, a caricatura 

sugere que independente de a qual grupo social eles possam pertencer, ambos seriam heróis 

da Liberdade Republicana. 

Os textos imagéticos que tiveram como objetivo a legitimação dos agentes políticos 

como heróis da República não tiveram meros contempladores. Os artistas não tecem textos 

em formato de narrativa sequencial. São imagens estáticas que exigem do leitor o exercício de 

compor a continuidade do ato heroico. Dessa forma, além de leitores, esses também se tornam 

coautores ao desenvolverem a continuidade da imagem através de sua leitura.  

Portanto, o leitor se aproxima da proposta de Bakhtin
104

 de desempenhar o papel de 

autor-espectador, ou seja: 

 

 

Tratamos do problema da relação entre o herói e o autor-espectador; a 

questão é saber se a atividade estética do autor-espectador consiste em viver o 

herói e tende ao limite de uma coincidência entre eles e se a forma pode ser 

compreendida de dentro do herói enquanto expressão de sua vida que tende 

ao limite de uma auto-expressão de sua vida. 

 

 

 O leitor é levado a viver o ato heroico quando se estabelece uma relação de empatia 

entre o herói e o leitor da imagem. Para tanto, o caricaturista busca criar, nas composições 

imagéticas, ambientes que aproximam-se da realidade na qual o leitor está inserido. Dessa 

forma, ao interagir com a imagem, o leitor se considera participando do mesmo ato heroico.  
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No caso das primeiras caricaturas abordadas nesse capítulo, isso foi um problema, pois 

o povo não se via inserido dentro das ilustrações, como foi o caso das imagens 3.1 e 3.4. 

Nesse caso, a empatia torna-se maior entre os militares e os politicamente republicanos. No 

entanto, na imagem 3.6, o povo se torna presente na composição, mesmo sendo representados 

meramente como espectador dos desfiles cívicos. Ao se identificar como parte integrante da 

produção imagética, aumenta a possibilidade do leitor se ver como participante da cena 

ilustrada, criando assim a empatia que pode facilitar o processo de consolidação de um herói 

republicano.  

A não consolidação de Manoel Deodoro e seus companheiros envolvidos no golpe 

republicano, mesmo com a tentativa de O Mequetrefe na aproximação das imagens de 

Benjamin Constant com Tiradentes não tenha ocorrido pela falta de identidade dos leitores 

com os heróis militares e políticos. Por isso, o fato de Tiradentes ter feito parte das camadas 

populares pode ter facilitado a consolidação de sua imagem como o grande herói republicano. 

 

 

3.3   Tiradentes: um herói para o povo entre a representação de João Batista e Jesus Cristo. 

 

 

“Tiradentes não pertencia à plutocracia 

mineira que todos os demais integravam. 

Tinha tentado ingressar nela com afinco, 

mas fracassara sempre. Não era influente, 

não tinha importantes ligações de família, 

era um solteirão que passara a maior parte 

de sua vida à sombra de protetores mais 

ricos e bem-sucedidos.”
105 

 

 

 A breve descrição feita por Kenneth, em A Devassa da Devassa, proporciona refletir 

sobre a imagem heroica do mártir republicano, Tiradentes, como um homem comum, que 

facilmente, tendo seu anonimato, sumiria em uma multidão, assim como muitos homens que 

viveram os primeiros anos republicanos. A posição social de Joaquim José da Silva Xavier foi 

a condição ideal para o surgimento de um elo de empatia entre o povo e o herói. 

 Além disso, a condição em que foi dada a execução de Tiradentes também pode ter 

sido importante para o processo de consolidação do elo com o povo. Conforme Kenneth
106

: 
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Tranquila dignidade com que Tiradentes enfrentou a morte foi um dos poucos 

momentos heroicos do fracasso sombrio. Quase um século depois, quando o 

Brasil implantou a república, ele foi proclamado herói nacional. E esta 

condição de herói nacional do alferes dos Dragões de Minas não é 

injustificada: em comparação com o de seus companheiros de Conspiração, o 

comportamento de Tiradentes, ao ser interrogado, foi exemplar, ninguém o 

sobrepujou em entusiasmo por uma Minas independente, livre e republicana; 

reclamou para si o maior risco e não há dúvida alguma de que estava disposto 

a assumi-lo. 

 

 

 O culto heroico a Tiradentes não surgiu concomitantemente ao início da República, 

mesmo que, em 21 de Abril 1890, o feriado cívico já tivesse sido instituído. Conforme propôs 

José Murilo de Carvalho, em A Formação das Almas, o status de herói do pensamento 

republicano de Joaquim Xavier já estava sedimentado no decorrer do século XIX.  

Não é a proposta das próximas páginas discorrer sobre a historiografia acerca do herói. 

Muito menos definir seu caráter heroico. O propósito das linhas que seguem é perceber os 

referenciais imagéticos para a formação da imagem de Tiradentes na Revista Illustrada e no 

Mequetrefe. Para tanto, é necessário atentarmos para as representações de Tiradentes na 

Imprensa do Rio de Janeiro na década de 1880. 

Com edições anuais, publicada entre 1882 e 1894, sempre no dia 21 de Abril, a revista 

Tiradentes contava com reproduções de texto que exaltavam o caráter heroico de Joaquim 

Xavier e assinados por Luís Gama, Silvio Romero, Pedro Ferreira Viana, Coelho Lisboa, 

Homem de Mello, dentre outros. Na edição de 1883, há um texto assinado pelo Padre Caneca 

sobre Tiradentes: 

 
 

Tiradentes esquecido em 1822 

Mas assim foi melhor, porque não lembrando á nação os nomes gloriosos de 

Tirandentes e dos martyres pernambucanos, commetteram uma inépcia. Se 

nessa época, em 1822, fosse lembrado o nome do proto-martyr brasileiro, 

talvez a nação ignorante de sua própria historia, reverenciasse o heróe como 

precursor dos Josés Bonifacios e a lenda dos conjurados mineiros estaria, 

não, como actualmente, esquecida; mas sim completamente alterada.” 

 
 

Não há como determinar se a autoria do texto foi do líder da Confederação do 

Equador. Porém, é importante perceber que o desvinculo da imagem de Tiradentes com o 

Brasil Independente Monárquico é visto como uma grande vantagem para o autor. Assim, o 

mesmo não estaria associado com outro sistema de governo que não fosse uma República. 
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 A conexão entre o ideário republicano e a representação de Tiradentes também criou 

um elo entre a República e a cristandade. Já na primeira edição da revista Tiradentes, foi 

publicado o texto assinado por Luís Gama, Á forca para o Cristo da Multidão: 

 

 

“O Dia 21 de Abril de 1892 designa o fatal acontecimento, o mais memoravel 

que registra a historia da America Meridional. As ruas que conduziam ao 

Calvario regorgitavam de magnificência; assemelhavam-se ás festas da 

Paschoa na Judéa. (...)A’ meia hora do dia, como hoje, 90 annos, espirou 

aquelle que, n’este paiz, primeiro propusera a libertação dos escravos, a 

proclamação da República. Foi julgado réo de lesamagestade; mataram-no; 

mas Tiradentes morto, como o sol no occaso, mostra-se ao universo, tão 

grande como em sua aurora.” 

 

 

 A comparação entre a execução de Tiradentes e as referências bíblicas, provavelmente, 

estabeleceu uma relação entre a religiosidade brasileira com o ideário político republicano. O 

próprio título do texto, o Cristo da Multidão, buscou aproximar a representação de Tiradentes 

da imagem de Jesus. José Murilo de Carvalho, em A Formação das Almas, considera que a 

formação do imaginário imagético de Tiradentes, comparado à imagem de Cristo, tenha 

surgido a partir do próprio referencial dado pela imprensa. Além disso, o anuário republicano 

Tiradentes reproduziu novos textos comparativos entre Jesus e Joaquim Xavier apenas em 

1890.  

 A produção imagética, em especial da figura de um herói popular, requer atenção 

sobre alguns aspectos a serem traduzidos pelo artista através da linguagem. Ideias sobre quem 

era e como se portava e sua importância heroica para um grupo social têm que estar evidentes 

no primeiro contato do leitor com a obra. Bakhtin
107

 chama a atenção para: 

 

 

Na hora da representação, quando ele encarnar a figura do herói, todas essas 

modalidades serão transcendentes à sua consciência e à sua vivência de herói 

(se a encarnação for consumada em toda a sua pureza): a forma externa que 

ele dará ao corpo, aos movimentos, às posturas, etc., tudo isso se tornará 

significante unicamente para a consciência do contemplador, no todo artístico 

da peça, e não na vida que a personagem vive. 

 

 

 Assim, para obter êxito em uma representação pictórica de um herói, o artista tem que 

imprimir o máximo de ideias possíveis em apenas uma imagem. O caráter do herói e sua 

vivência no ato heroico podem aparecer através de uma postura, um movimento ou da forma 

como seu corpo é representado, como por exemplo, a ideia de Cristo crucificado ou do 

próprio Tiradentes esquartejado, como na produção pictórica de Pedro Américo.  
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A associação da representação literária de Tiradentes com Cristo pode ter influenciado 

a composição da famosa litografia de Décio Villares
108

, de 1890, feita para a Igreja 

Positivista, presente na imagem 3.25, sendo considerada pela historiografia como um exemplo 

da personificação de Cristo em Tiradentes.  
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(IMAGEM 3.25) 
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Antes da litografia de Décio, outra já havia circulado pela imprensa do Rio de Janeiro, 

presente na capa da primeira edição de O Tira-Dentes, de 20 de outubro de 1888. A revista, 

que, propositalmente, não fez parte da discussão do primeiro capítulo deste trabalho, teve 

apenas duas edições com uma semana de intervalo entre elas. A publicação contava com o 

total de oito páginas. As caricaturas estavam presentes apenas na capa e nas páginas centrais, 

sendo a última página destinada apenas para propagandas.  Assim como na Litografia de 

Villares, o caricaturista de O Tira-Dentes ilustrou a face de Joaquim Xavier com um laço de 

corda no pescoço e o ramo de Palma. Entretanto, o mesmo foi ilustrado com a barba e o 

cabelo menor, sendo muito mais parecido com a um brasileiro ordinário do que com a 

representação de Cristo, como pode ser percebido na imagem 3.26. Como a caricatura não é 

assinada e não há indícios de quem tenha produzido a ilustração, provavelmente o 

caricaturista se baseou em alguma pessoa de seu meio de convívio ou em si próprio. 

 A utilização de um desenho como referencial imagético para a produção de outras 

obras que se destinam a retratar o mesmo assunto é prática recorrente entre um grupo 

artístico. Isso ocorre quando a imagem tida como referencial é legitimada como expressão 

pictórica perante um grupo artístico. Portanto, a representação de Tiradentes, litografada por 

Décio Villares, pode não ter sido a primeira a ser apresentado para a população do Rio de 

Janeiro.  
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(IMAGEM 3.26) 

 (FBN – O Tira-Dentes, 20 de Outubro de 1888, N1-p.1) 
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 O jogo de luminosidade criado pelo artista, em que Tiradentes tem a sua cabeça 

aparente a partir de um cenário sombrio, propõe que, embora às sombras das ideias 

monárquicas, o ideal republicano do inconfidente se destacaria, sendo iluminado e, assim, 

ganhou contornos na caricatura.  

Mesmo que a cabeça com a corda e a Palma esteja tanto na capa do Tira-Dentes 

quanto na representação de Décio Villares, não é viável afirmar que a imagem de 1888 

influenciou a produção deste último. Além disso, possivelmente a imagem da capa da revista 

tenha sido influenciada em representações de São João Batista, ao invés da imagem de Cristo.  

Muitos caricaturistas que produziram no Rio de Janeiro do século XIX tiveram 

experiências com obras de arte europeias. As representações religiosas de Andrea Solario, em 

especial as ilustrações da cabeça de João Batista, são parâmetros para comparações de 

elementos simbólicos. A representação de Solario apresenta a cabeça associada ao elemento 

simbólico referenciado à morte. No caso de Tiradentes, a corda. Enquanto em João Batista, a 

bandeja. Para o comparativo entre as cabeças de Joaquim e João, a obra Salomé com a Cabeça 

de São João Batista, de 1507, será utilizada
109

. 
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(Metropolitan Museum of Art - acervo Pessoal ) 

(IMAGEM 3.27) 
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 A ideia de associar a imagem de Tiradentes à passagem Bíblica da morte de João 

Batista também esteve presente através da caricatura comemorativa na Revista Illustrada de 

1890, conforme imagem 3.28 

 

 

(IMAGEM 3.28) 

 (FBN- Revista Illustrada Nº587 de 19 de abril de 1890.) 
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Abaixo da imagem, há um busto. O caricaturista ilustrou o monumento em 

homenagem ao inconfidente, o qual está sendo ornamentado pela República. As flores que 

estão sendo colocadas ao redor do busto são camélias, representando a liberdade que, naquele 

momento, o Brasil teria graças à luta do herói inconfidente. 

Na parte superior direita da imagem, Pereira Netto desenha o busto de Tiradentes 

como forma de rememorar o rosto do herói, e com traços muito parecidos com o referencial 

da imagem de Décio Villares. A princípio, o leitor desatento pode induzir seu olhar em uma 

comparação direta com a imagem de Cristo. No entanto, na composição como um todo, a 

Cruz não se apresenta, mas sim a cabeça decapitada.  

Na imagem, a representação da monarquia aponta para a República que, ajoelhada, 

demonstra tristeza. O homem sentado abaixo da representação do império é um índio. A 

figura do indígena foi, por muitos anos, nas páginas da Revista Illustrada, vinculada ao Brasil. 

O índio demonstra medo sobre o desfecho do corpo do decapitado que simboliza a figura de 

Tiradentes. 

A coroa que cai e rola pela imagem tem sangue escorrendo em sua direção, sugerindo 

que, com a morte de Tiradentes, a monarquia brasileira, fruto da coroa portuguesa, carregou a 

mancha do sangue do herói por todo o período que durou como regime de governo. 

 A própria descrição bíblica da morte de João Batista, no Capítulo 14
110

 do livro bíblico 

de Mateus, auxilia a compreensão da imagem: 

 

 

Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e 

disse aos que o serviam: "Este é João Batista; ele ressuscitou dos mortos! Por 

isso estão operando nele poderes milagrosos". Pois Herodes havia prendido e 

amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de 

Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: "Não te é permitido viver com 

ela". Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o 

considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou 

diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento 

dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui, 

num prato, a cabeça de João Batista". O rei ficou aflito, mas, por causa do 

juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e 

mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue 

à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu 

corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. 

 

 

 Na parte superior esquerda da imagem, Pereira Neto desenhou quatro personagens. 

Em pé, à direita, uma mulher usando uma coroa, que representa as forças do império 
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português, responsável pela luta contra os inconfidentes de Minas Gerais e, 

consequentemente, pela execução de Tiradentes. No caso da passagem bíblica, a 

representação do império português assemelha-se à evocação de Herodias, que queria a morte 

de João Batista e utilizou sua filha para obter êxito.  

 A associação de João Batista com Tirdentes também pode ser dada através da vida 

heroica de ambos. Conforme o capítulo três do livro de Lucas
111

: 

 

 

Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: 

"Mestre, o que devemos fazer?" Ele respondeu: "Não cobrem nada além do 

que foi estipulado". Então alguns soldados lhe perguntaram: "E nós, o que 

devemos fazer?" Ele respondeu: "Não pratiquem extorsão nem acusem 

ninguém falsamente; contentem-se com o seu salário". 

 

 

Assim como João Batista, Tiradentes era contra a cobrança de determinados tributos, 

em especial em relação à maneira como eram cobrados.  Além disso, ainda de acordo com o 

referencial bíblico
112

: 

 

 

O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso 

João não seria o Cristo. João respondeu a todos: "Eu os batizo com água. Mas 

virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de 

desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito 

Santo e com fogo. 

 

 

 Se João Batista não era efetivamente o profeta esperado, mas sim aquele que 

anunciava a sua vinda, Tiradentes não foi o responsável por proclamar a República no Brasil. 

Ele foi apenas o responsável por anunciar a vinda futura da República pelo ato de Manoel 

Deodoro da Fonseca. 

 Não é possível determinar se efetivamente a representação de Tiradentes na Imprensa 

foi marcada pela representação de Cristo ou de João Batista. No entanto, a imagem produzida 

por Décio Villares tornou-se um dos principais referenciais simbólicos para a reprodutividade 

das representações de Tiradentes, conforme imagem 3.29, das comemorações do dia de 

Tiradentes de 1892 em ilustração da Revista Illustrada. 
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(IMAGEM 3.29) 

(FBN, Revista Illustrada, N-643, p.4) 
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 A caricatura foi criada entre dois tempos históricos. No lado direito da imagem, o 

atual, remontando o ano de 1892. A República, portando uma coroa de café, oferece essa 

mesma coroa ao herói que raia no céu como se fosse o Sol. Tiradentes, nesse caso, emana sua 

luz sobre a sombria Baia de Guanabara, remetendo-se à iluminação Republicana sobre a 

antiga corte.  

Na parte esquerda da imagem, o caricaturista recria o momento de execução do 

inconfidente. Propositalmente, o artista desenhou os soldados formando um triângulo, que 

além de fazer parte da bandeira inconfidente, representa a ideia da Libertas Quae Sera Tamen. 

Além disso, os soldados também estariam impedindo a aproximação dos populares ao local de 

execução do herói. 

 A inspiração na imagem de Décio Villares ainda se fez presente na capa da edição 

comemorativa do dia de Tiradentes, em 1892, na revista O Mequetrefe. Neste caso, o símbolo 

da cristandade se tornou mais latente na composição da imagem 3.30. 
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(IMAGEM 3.30) 

 (FBN – O Mequetrefe – N 544, p. 1) 
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 No centro da caricatura, o artista ilustrou a República representada seminua com os 

braços abertos, seguindo o mesmo elemento simbólico de Cristo crucificado. No entanto, a 

mesma está apenas à frente da forca utilizada para a execução de Tiradentes, a qual tem uma 

fita com o lema da Inconfidência impressa. 

 Por trás da República, a Bandeira do Brasil surge propagando luz como se fosse o Sol. 

É preciso atentarmos para o globo central da bandeira que sugere ser o astro. Nesse caso, 

apenas a palavra ordem é possível ser visualizada na ilustração, sugerindo que a nação 

passava por um momento de organização para, posteriormente, seguir para o progresso. 

 E, em grande destaque, Tiradentes aparece na parte frontal da imagem, muito parecido 

com a criação de Villares. Não cabe cogitar se a imagem de Tiradentes foi inspirada em João 

Batista ou em Jesus Cristo. A única conclusão que pode ser obtida é que a representação de 

Décio Villares influenciou toda uma geração de artistas que representou a imagem de 

Tiradentes como herói republicano. 

O estudo das caricaturas como fonte histórica é importante para compreender a 

mentalidade de uma época. Seja pelos fatos cotidianos, político-sociais que a circunda ou seja 

pela criação de novas memórias em torno de heróis, personagens e temas. As imagens, seja 

por estátuas ou por pinturas, são importantes para a sedimentação de uma memória histórica, 

principalmente quando tal memória está em criação. Para Pierre Nora
113

, lugares de memória: 

 

 

“Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas aniversários, tratados, processos 

verbais, monumentos, santuários, associações, são marcos testemunhais de outra 

era, das ilusões de eternidade. Daí o aspecto nostálgico desses empreendimentos de 

piedade (...).Os lugares de memória vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notoriar atas, por que essas 

operações não são naturais.” 

 

 

A criação do passado heroico de alguém com quem um povo cria empatia gera a 

sensação de pertencimento a um grupo. O sentimento de pertencimento à República gera ao 

público leitor das caricaturas o que Antonio Arantes
114

 remete ser a cidadania, pois, 
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“(...) se refere ao sentimento de pertencer, compartilhar interesses, memórias e 

experiências com outrem, sentir-se parte de uma coletividade, possuir valores em 

comum e sentimentos profundos de identificação (...)” 

 

 

A ideia de um homem comum se tornar herói nacional é a formação de um elo de 

empatia entre o povo e seu herói. Um sistema de governo se torna legítimo juridicamente a 

partir de uma legislação que aponte essa legitimidade. Entretanto, a formação do imaginário 

sobre os heróis da República das Penas não cria a legitimidade jurídica.  
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4. A República, o Rio de Janeiro e as “Penas” da Política. 

 

 

 Com a ascensão da República das Penas, a população do Rio de Janeiro recebeu uma 

enxurrada de novos elementos simbólicos que representavam o novo sistema de governo. A 

necessidade de apagar o imaginário sedimentado pela própria imprensa ilustrada dos 

simbolismos monárquicos fez com que alguns semanários, em especial o Mequetrefe e a 

Revista Illustrada, dedicassem páginas de suas publicações a ilustrações que apresentaram à 

população da antiga corte os homens que governavam na recente capital da República. 

 A utilização da mulher como representação simbólica da República das Penas, 

principalmente a utilização do referencial francês da República para a formulação dessa 

imagem, não foi um contraponto à representação da monarquia. Pois, ambos os sistemas de 

governo foram representados, pela imprensa imagética do período, por mulheres.  

A necessidade de criar um panteão de heróis republicanos também foi tema recorrente 

entre as revistas que publicaram ilustrações de exaltação dos políticos da República. As 

imagens de Manoel Deodoro, Benjamin Constant, Rui Barbosa e outros contemporâneos que 

participaram diretamente ou indiretamente do Golpe de 1889 ou do primeiro governo 

republicano foram propostas para compor, junto com a imagem de Tiradentes, o imaginário 

popular dos novos heróis cívicos da República das Penas. 

O sistema monárquico nos últimos anos de sua vigência tentou construir uma história 

grandiosa do sistema de governo através de iconografias pregadas nas paredes de museus. 

Enclausurada em suas molduras, a estratégia utilizada pelos monarcas não obteve grande 

êxito. Por isso, houve pouca absorção da história iconográfica do Império por grande parte da 

população Brasileira. A República das Penas, por sua vez, encontrou uma estratégia de rápida 

reprodutividade, baixo custo, que possibilitasse aos cidadãos do país levar consigo, para onde 

quer que fossem, a história imagética da República. Portanto, as revistas de caricaturas, 

principalmente a Revista Illustrada e o Mequetrefe, que tinham amplitude no país, 

desempenharam o papel de grande meio circulante do imaginário da República das Penas. 

Para o sucesso na pulverização dos simbolismos republicanos pela imprensa, bastaria 

que algum grupo produtor simpatizasse com o ideal republicano. Também, alguns dos 

envolvidos no processo de legitimação do novo sistema de governo, se tivessem elos com os 

produtores dos meios da imprensa, conseguiriam a divulgação dos ideais. Provavelmente, 

essas foram as motivações para que houvesse um grande número de imagens na imprensa que 

enaltecessem a República. 
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Os assinantes dos semanários ou compradores avulsos, assim como os múltiplos 

leitores que estavam ao redor das caricaturas publicadas, receberam uma enxurrada de 

elementos simbólicos que referenciavam a República das Penas. As múltiplas experiências 

anteriores de leituras verbais e não verbais, provavelmente, aceleraram o processo de 

absorção das representações do novo sistema de governo. Assim, o sentido dos textos e 

ilustrações da Revista Illustrada e do Mequetrefe seriam compreendidos por seus leitores.  

Embora haja a percepção de que o Brasil oitocentista não era um país de muitos 

leitores, a grande quantidade de jornais e revistas que circularam no Rio de Janeiro na década 

de 1880 indica que a cidade concentrava um grande número de compradores desse meio de 

comunicação. Possivelmente, grande parte desse grupo também lia as publicações. Além 

disso, a linguagem imagética presente nas caricaturas que circulavam na imprensa ampliou a 

possibilidade de um maior número de leitores.  

O próprio meio circulante é formador do seu grupo de leitores. A Revista Illustrada, o 

Mequetrefe e, posteriormente, o Don Quixote, a cada publicação, proporcionaram referenciais 

que foram importantes na formação do seu público leitor. Entretanto, esses semanários não 

teriam o alcance que tiveram se não fossem as revistas que se dedicaram a publicar caricaturas 

que compuseram anteriormente a imprensa imperial do Rio de Janeiro. 

A Lanterna Mágica, a Semana Illustrada, O Zigue-Zigue, o Bazar Volante, O Besouro, 

O Charivary Nacional e outras revistas foram formadoras de uma tradição em publicações da 

arte caricatural na imprensa carioca oitocentista e tocaram em assuntos da vida cotidiana e da 

vida política do Brasil no decorrer do Império.  

A Revista Illustrada e o Mequetrefe, embora tivessem apoiado o projeto de 

propagação do imaginário imagético da República das Penas, não deixaram de criticar os 

problemas enfrentados pela população do Rio de Janeiro e a vida política no novo sistema de 

governo. Entretanto, o Mequetrefe foi publicado somente até 1892.  

O semanário Don Quixote, de Ângelo Agostini, proporciona ao historiador perceber o 

olhar do artista para o novo sistema de governo vigente. O caricaturista italiano, que assinou 

as ilustrações da Revista Illustrada entre 1876 e 1888, não acompanhou de perto o movimento 

do Golpe Republicano. Agostini voltou a viver em Paris por alguns anos após longo tempo 

morando no Brasil. Seu retorno ao país, no meio da década de 1890, fez com que o artista 

apresentasse para seus leitores a visão de alguém que conhecia muito a vida política do 

Império ao se deparar com a República. 
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 A leitura das páginas da Revista Illustrada, do Mequetrefe e do Don Quixote, nos 

primeiros anos da República das Penas, não abordou apenas os interesses de sedimentação no 

imaginário popular dos simbolismos republicanos e seus heróis. A própria tradição das 

revistas de caricaturas do Rio de Janeiro oitocentista, conforme apresentado no primeiro 

capítulo deste trabalho, é apresentar críticas aos problemas sociais e políticos do país. Por 

isso, neste último capítulo da tese, analisaremos de que maneira as revistas se apropriaram do 

repertório imagético da República das Penas para criticar a política republicana. 

 

 

4.1   Penas, papeis e urnas: a República das Penas e as eleições. 

 

 

A República das Penas teve início com um governo dito “provisório” que se alongou. 

Embora todo novo sistema de governo precise de uma constituição que proporcione a sua 

legitimidade, o primeiro objetivo político da República das Penas foi buscar compor um novo 

código penal. Assim, através do bico da pena dos membros do Governo Provisório, o poder 

coercitivo do novo código penal proporcionava penas a serem cumpridas pelos que não se 

adequassem às novas normas jurídicas do Estado. Nesse caso, a coerção se tornou mais 

emergencial do que a própria legitimação do novo sistema de governo. 

Como a maior parte do grupo político que esteve à frente da República também foi 

atuante na política imperial, é impossível pensar que esses homens tentaram apagar as 

características da política do Império. Eles propuseram uma república que reformasse as 

estruturas do império, mantendo algumas práticas, como, por exemplo, as forças oligárquicas. 

Constituída pelo bico da pena dos intelectuais que fizeram parte do seu corpo político, 

a República das Penas foi marcada pelas escritas ao bico da pena que ganharam repercussão 

nas folhas dos veículos de imprensa. A República, completamente emplumada pela 

intelectualidade que exalava, foi um sistema de governo que teve seu repertório simbólico 

construído pelos bicos das penas dos caricaturistas que apresentaram à população quem era 

seus novos políticos. E o bico da pena também construiu novos heróis e novos símbolos 

cívicos. 

Foi, portanto, através do bico da pena que a República Brasileira se emplumou. 

Embora exista a ideia de que a República Francesa serviu de grande influência para a 
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consolidação da nossa República das Penas, o bico da pena que tracejou a jornada republicana 

no Brasil foi também iluminado pelas luzes do Iluminismo da Philadelphia.  

 A influência estadunidense na formação do sistema republicano brasileiro esteve 

muito presente. A bandeira do clube republicano Lopes Trovão, a qual veremos no decorrer 

do capítulo, seguia o modelo da bandeira dos Estados Unidos. Além disso, o artigo primeiro 

da constituição de 1891 deixa claro a aproximação com a primeira República do continente 

americano ao propor que:  

 

 

A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 

1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas 

Províncias, em Estados Unidos do Brazil. 

 

 

 O País deixou de ser o Império do Brazil, conforme a constituição de 1824, e passou a 

se denominar Estados Unidos do Brazil, indicando em seu nome a influência das ideias da 

experiência republicana anterior dos Estados Unidos da América.  

 As transformações nas nomenclaturas do Estado Brasileiro não se restringiram apenas 

ao nome. A divisão administrativa também teve o seu nome alterado: “Art 2º - Cada uma das 

antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município Neutro constituirá o Distrito 

Federal, continuando a ser a Capital da União (...)”. 

Na prática, ao transformar as antigas Províncias em Estados, o Brasil deixa de ser um 

estado unitário e centralizado. Houve, portanto, a pulverização da gestão do Estado Nacional. 

A maioria dos Estados criados na República compreendia correlatamente os mesmos espaços 

geográficos e os mesmos nomes das províncias Imperiais. Se por um lado o Estado Unitário 

do Império concentrava o poder na Corte, com os Estados, por outro lado, a gestão local 

ganhou mais autonomia política e administrativa, o que possibilitou em pouco tempo o 

fortalecimento ainda maior das oligarquias locais. 

A capital do Império, embora houvesse a previsão da edificação de uma nova cidade 

para abriga-la, foi mantida como capital da República. Nesse caso, deixou de ser o Município 

Neutro e passou a constituir o Distrito Federal. Assim, o Rio de Janeiro não deixou de ser o 

foco do interesse político e da concentração das tensões políticas e sociais, pois era o cenário 

do teatro político do país. 

 A principal transformação ocorrida na implantação da República das Penas foi na 

divisão dos poderes do Estado. A Constituição do Brasil monárquico foi influenciado 

profundamente pela teoria da quadripartição dos poderes propostas por Benjamin Constant. 



 

187 
 

Conforme evidencia o artigo 10 da Constituição Imperial de 1824: “Art. 10. Os Poderes 

Politicos reconhecidos pela Constituição do Imperio do Brazil são quatro: o Poder 

Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial.” 

Montesquieu defendia a tese de que para haver maior harmonia em um estado 

monárquico, os poderes deveriam ser divididos entre o Executivo, o Legislativo e Judiciário. 

Contudo, para Benjamin Constant, a verdadeira harmonia um estado monárquico só ocorreria 

através de um Poder Moderador. 

Os membros da constituinte de 1890 procuraram seguir a linha de pensamento de 

Montesquieu, estabelecendo a divisão dos poderes do Estado em três. Conforme a Carta 

Constitucional: “Art 15 - São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário, harmônicos e independentes entre si” 

A leitura das Constituições de 1824 e de 1891 pode auxiliar a compreensão da linha de 

pensamento de Montesquieu e Benjamin Constant. A Constituinte de 1890 não acabou com o 

Poder Moderador apenas por ser um elemento simbólico que remetesse ao sistema de governo 

anterior. Para a organização do Sistema Republicano, o Poder Moderador seria algo inviável, 

pois desestabilizaria a harmonia entre os demais poderes do Estado. Segundo a Constituição 

de 1824: 

 

 

“Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é 

delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e 

seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a 

manutenção da Independencia, equilibrio, e harmonia dos mais Poderes 

Politicos.” 

 “Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador 

I. Nomeando os Senadores, na fórma do Art. 43. 

II. Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intervallos das 

Sessões, quando assim o pede o bem do Imperio. 

VI. Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado. 

VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154. 

VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por 

Sentença. 

IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a 

humanidade, e bem do Estado.” 

 

 

Por mais que os legisladores de 1890 alterassem a figura do Presidente no lugar da 

figura do Imperador, ao propor a Constituição de 1891, a prática do Poder Moderador 

inviabilizaria o processo democrático republicano, além de gerar desequilíbrio entre os 

demais poderes.  
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Além do cargo de Senador ter se tornado elegível, dispensando a indicação de um 

terceiro para o exercício da legislatura, a educação principesca, responsável pela formação 

intelectual de Pedro II
115

, visava à formação de um individuo capaz de exercer sua função 

moderadora sem exacerbação do poder consentido. No caso de um governante eleito para 

exercer a função por tempo determinado, a ampliação do poder de um individuo ao concentrar 

dois poderes do Estado poderia ocasionar uma poder ditatorial. Portanto, a exclusão do Poder 

Moderador da organização do Estado Brasileiro não foi apenas uma questão de corrente 

filosófica, mas sim uma estratégia de garantia de que não houvesse sobreposições de um 

poder do Estado sobre o outro no decorrer da Republica. 

Assim como no período Imperial, a República das Penas optou por estabelecer um 

sistema bicameral como mecanismo de funcionamento do Poder Legislativo. Assim como no 

período do Império, o cargo de Deputado no decorrer da República manteve sua investidura 

através de eleições. O exercício da função também se manteve por período definido. No 

entanto, na Constituição de 1824, o Senado era vitalício, e a investidura no cargo tinha que ser 

a partir da escolha de uma lista tripla encaminhada para o Imperador. A República procurou 

estabelecer a elegibilidade no Senado de forma mais direta, estabelecendo o período máximo 

para permanência no cargo por 9 anos. Além do tempo de mandato, uma das maiores 

alterações propostas pela República foi a representatividade dos Senadores. Conforme a 

Constituição de 1824: 

 

 

Art. 41. Cada Provincia dará tantos Senadores, quantos forem metade de seus 

respectivos Deputados, com a differença, que, quando o numero dos 

Deputados da Provincia fôr impar, o numero dos seus Senadores será metade 

do numero immediatamente menor, de maneira que a Provincia, que houver 

de dar onze Deputados, dará cinco Senadores.” 

“Art. 42. A Provincia, que tiver um só Deputado, elegerá todavia o seu 

Senador, não obstante a regra acima estabelecida.” 

 

 

Como o número de Deputados variava de acordo com a quantidade de votantes e o 

número de Senadores dependia do número de Deputados, a representação provincial dos 

Senadores, no período Imperial, dependia diretamente do número de votantes das suas 

províncias. Com isso as províncias que detinham maior potencial econômico conseguiam 

garantir uma maior quantidade de votantes.  
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Esses deputados dependiam diretamente das forças oligárquicas locais. Dessa forma, 

alguns grupos econômicos ganhavam muitos representantes nas casas legislativas, como foi o 

caso dos cafeicultores paulistas e fluminenses do Vale do Paraíba, os quais concentravam a 

maior parte da produção agrícola do Brasil nos últimos anos do Império. 

A República procurou sanar a alta concentração do poder do Senado na representação 

de determinados grupos econômicos, alterando o sistema representativo dessa casa legislativa. 

Para os membros da constituinte de 1890, não caberia mais a representação por número de 

votantes. O único parâmetro seria o número fixo de senadores para cada Estado: 

 

 

“Art 30 - O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis nos termos do art. 26 e maiores 

de 35 anos, em número de três Senadores por Estado e três pelo Distrito Federal, 

eleitos pelo mesmo modo por que o forem os Deputados. 

Art 31 - O mandato do Senador durará nove anos, renovando-se o Senado pelo terço 

trienalmente.” 

 
 

A periodicidade para a eleição dos Senadores, Deputados, Presidente e outros cargos 

de gestão da República demonstra que as eleições faziam parte da vida cotidiano dos 

alistáveis. Para votar e ser votado, o indivíduo deveria seguir os seguintes parâmetros 

estabelecidos pela Constituição de 1891: 

 

 

“Art 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da 

lei. 
§ 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos 

Estados: 
1º) os mendigos; 
2º) os analfabetos; 
3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior; 
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades 

de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que 

importe a renúncia da liberdade Individual. 
§ 2º - São inelegíveis os cidadãos não alistáveis” 

 
 

Portanto, a leitura foi um ponto fundamental para o alistamento nas eleições que 

ocorreram na vigência da Constituição de 1891. Por isso, a imprensa não deixou de 

contemplar o tema em suas páginas. A Revista Illustrada, o Mequetrefe e o Don Quixote 

produziram diversas caricaturas sobre a temática. Como o processo eleitoral foi preponderante 

para a edificação da República das Penas, aprofundaremos nossa análise na representação do 

mesmo nas três revistas mencionadas acima. 
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Conforme as regras estabelecidas pela Constituição, a eleição presidencial deveria 

ocorrer de forma direta. No entanto, os dispositivos transitórios geraram uma disputa indireta 

entre Manoel Deodoro e Prudente de Moraes. Esse processo eleitoral foi ilustrado pelo 

Mequetrefe em 1891. 

 

 

(IMAGEM 4.1) 

(FBN – O Mequetrefe – 1891 -  N 151 – p. 4) 

  

 A caricatura da imagem 4.1 representa o processo eleitoral de 1891 em uma sequência 

de duas imagens. Na parte esquerda, com a legenda “Fieis ao cumprimento de um dever de 

gratidão, os illustres representantes do Pais...fizeram surgir da urna o legitimo presidente da 

Republica Brasileira”, os membros da Assembleia Constituinte em fila com cédulas em mãos 

a serem depositadas em uma grande urna.  

Os membros da constituinte são representados utilizando ternos e sobretudos, 

remetendo-os a moda europeia. Além disso, pode ser percebido que há dois formatos de 

chapéus representados na imagem: a Cartola, associada aos políticos do Império; e o chapéu 

Coco, que indica o posicionamento republicano. Provavelmente, o artista ilustrou os votantes 
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utilizando os dois modelos de chapéus para indicar que alguns políticos republicanos também 

participaram da política no Império. 

 Na sequência, o artista ilustra a representação da República, com suas vestes típicas e 

o gorro frígio, a qual retira de dentro da urna o vitorioso no processo eleitoral. Manoel 

Deodoro da Fonseca, presidente durante o Governo Provisório, dessa vez legitimado pelo 

voto de seus pares como Presidente eleito. Representado com suas roupas militares, o General 

tem o seu braço direito erguido pela República, ratificando assim a vitória. 

 A Revista Illustrada também não deixou de representar o processo eleitoral de 1891. O 

semanário dedicou a página central da edição número 615 para representar, em uma só 

imagem, a narrativa das eleições para presidência e vice-presidência da República das Penas. 
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(IMAGEM 4.2) 

(FBN – Revista Illustrada – 1891 -  N 615 – p. 4) 
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 A caricatura produzida por Pereira Netto representa o plenário da Assembleia 

Constituinte. Na parte superior, ao centro da imagem, há um busto da república preso na 

parede com bandeiras na parte inferior da. Provavelmente, o objetivo de ter o busto da 

República na parte central da ilustração seja de passar a ideia de que naquela posição a 

República poderia observar todos os acontecimentos do plenário. 

 Na parte superior do desenho, há uma galeria, na parte esquerda, são representados 

chefes de estado com Coroas. Pereira Netto remeteu nessa parte da imagem o período do 

Império. Um passado legitimado pela Constituição de 1824. Na porta, ao lado da galeria, o 

caricaturista desenhou navios na Baía de Guanabara, ainda com mastros e sem aparente uso 

de motores a vapor, indicando que naquele setor da imagem estavam representadas ideias 

arcaicas. 

 Em contraposição, na parte direita da imagem, o artista desenhou homens de terno, 

com vestes mais parecidas com as roupas usadas pelos políticos republicanos. Pereira Netto, 

desenhou na porta da direita uma locomotiva à vapor, indicando que aquele era o caminho do 

progresso. O artista provavelmente considerava que esse caminho poderia passar por qualquer 

obstáculo, tendo em vista que os trilhos da Locomotiva Republicana foram construídos sobre 

uma ponte. 

Ao centro da composição, o artista desenhou, sobre um púlpito, a Constituição de 

1891 aberta e sobre ela, duas urnas. Saiam Manoel Deodoro e Floriano Peixoto, 

respectivamente eleitos, dentro do processo eleitoral, como Presidente e vice-presidente do 

Brasil. Ambos seguram nas mãos uma cédula que representa o cargo que iriam assumir na 

governança da República das Penas.  

Além disso, há diversas camélias depositadas ao redor da Constituição. As flores que 

eram, no Rio de Janeiro oitocentista, consideradas como um símbolo da liberdade, indicam 

que, para o caricaturista, a Constituição de 1891, assim como os representantes do Poder 

Executivo, também garantiriam a liberdade do Brasil. Ao redor deles, há um grupo de homens 

que representa os membros da assembleia e que através do voto, legitimou a escolha dos 

ocupantes do Executivo.  

Em destaque, na parte frontal da imagem, Pereira Netto desenhou um grupo de 

mulheres que assistia a tudo de perto. Elas representam os Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina e Pará. No 

decorrer do século XIX, a Revista Illustrada representou as províncias como mulheres com 

vestimentas idênticas às das representantes dos Estados. Não é possível afirmar o motivo do 
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artista não ter utilizado, como antítese das províncias, homens como representantes dos 

Estados. Provavelmente, o artista utilizou a ideia da República ser constituída pela união 

indissolúvel dos Estados, que formara naquele momento, através daquela Constituição, a 

República dos Estados Unidos do Brazil; ou apenas pelo fato do nome e da territorialidade das 

Províncias e dos Estados terem permanecidos os mesmos. 

Em março de 1894, A Revista Illustrada representou o resultado das urnas após a 

eleição presidencial. A eleição de Prudente de Moraes não contou com a participação dos 

Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Embora a Imprensa estivesse tomada 

por opiniões Federalistas e Anti-Federalistas, Pereira Netto tratou da sucessão presidencial de 

maneira sóbria. 
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(IMAGEM 4.3) 

(FBN – Revista Illustrada – 1894 -  N 667 – p. 4) 
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 No lado esquerdo da imagem, vemos Floriano Peixoto, vice-presidente de Manoel 

Deodoro, que assumiu o poder legislativo após a deposição do seu antecessor. Na parte direita 

da imagem, foi desenhado o busto de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, 

que inaugurou a Oligarquia da República das Penas. Entre a cabeça dos dois presidentes, o 

artista desenhou o Brasão da República.  

Ainda analisando a imagem, o que mais chama atenção nela é a composição de um 

buquê de flores entre os dois presidentes. O arranjo é repleto de Manacás, flor símbolo do 

Estado do Paraná; Brincos de Princesa, flores típicas das regiões altas das serras Sul Rio-

Grandenses; e a orquídea Laélia Porpurata, símbolo de Santa Catarina. Esses Estados se 

articularam contra o governo de Floriano Peixoto, o qual apoiou Julio Prestes de Castilho na 

tentativa de dominar o poder político no Rio Grande do Sul, além de participar das tensões 

enfrentadas no decorrer das Revoltas da Armada que tentou pleitear uma nova eleição após a 

deposição de Manoel Deodoro. 

 Em 1898, Manoel Ferraz de Campos Sales, que um ano antes havia renunciado ao 

cargo de Presidente do Estado de São Paulo, ganhou as eleições para suceder Prudente de 

Moraes. A Revista Illustrada representou com grandiosidade a chegada de Campos Sales no 

Rio de Janeiro. 

 A caricatura da imagem 4.4 representa o presidente recém eleito chegando ao Rio de 

Janeiro pelo do porto da cidade. A imagem é composta, ao lado, pelo Pão de Açúcar ao fundo, 

com uma grande embarcação no centro da imagem, cercada por barcos menores. Campos 

Sales foi representado exageradamente maior do que homens e mulheres que saúdam a sua 

chegada das ruas e das sacadas dos sobrados, presenteando-o com ramos de camélias. Alguns 

homens seguram Cartolas e outros utilizam Chapéus Coco, sugerindo que a escolha do 

presidente agradaria aos posicionamentos políticos do país. 

 Segurando em sua mão esquerda, Campos Sales carrega uma mala em formato de 

papeis enrolados com a inscrição: “Projetos Financeiros, Governo e Administração, Política 

Republicana”. Através dessa ilustração, o artista propôs que, com a eleição de Sales, novas 

medidas financeiras proporcionariam uma melhor governança do Estado Republicano, além 

de ser também um indicativo de que a postura política do país se alteraria, o que realmente 

ocorreu, principalmente por Campos Sales ter sido o primeiro presidente brasileiro a fazer 

uma visita oficial a um país estrangeiro, sendo recebido em Buenos Aires. 
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(IMAGEM 4.4) 

(FBN – Revista Illustrada – 1894 -  N 739 – p. 5) 
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 Ângelo Agostini, a frente da revista Don Quixote, trouxe seu traço marcante para 

representar as eleições presidenciais de 1902. A predileção do artista pela eleição do 

candidato Rodrigues Alves foi ressaltada quando Agostini lhe dedicou a primeira capa da 

edição de 28 de setembro de 1891. 

 

 

(IMAGEM 4.5) 

(FBN – Don Quixote – 1901 -  N 739 – p. 5) 
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A imagem 4.6 representa o busto do Presidente eleito, Rodrigues Alves. Agostini, 

nessa imagem, procurou representar a figura do governante mais próximo possível de uma 

fotografia. Não é possível determinar ao certo qual foi a finalidade do artista em produzir essa 

imagem. Porém, não pode ser descartada a hipótese de ser uma maneira de divulgação da 

imagem do novo presidente, pois a fotografia tinha no período uma produtividade cara e a 

litografia ainda era utilizada pela imprensa como uma das principais formas de produzir 

fotorreportagem, como ressalta Joaquim Marçal Andrade
116

. 

 

(IMAGEM 4.6)      (IMAGEM 4.7) 

(FBN – Don Quixote – 1902 – N- 161)   (FBN – Don Quixote – 1902 – N- 149) 

 

O artista criou, na caricatura da imagem 4.7, o resultado do processo eleitoral. 

Agostini desenhou um pódio de premiação usando como plataforma três urnas de tamanhos 

distintos. Em terceiro lugar, com um tamanho bem pequeno, está representado o candidato 

Ubaldino do Amaral, aliado do grupo político de Prudente de Moraes. Em segundo lugar, na 

parte esquerda da imagem, foi representado o candidato Quintino Bocaiuva. Na parte central 

da imagem, em destaque, foi desenhada a figura de Rodrigues Alves, eleito com o presidente 

no decorrer desse processo eleitoral. 

                                                             
116
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4.2   A Municipalidade da Capital Federal: um tinteiro, muitas penas e uma folha de papel 

chamada Rio de Janeiro. 

 

 

 A Lei orgânica 85 de 20 de setembro de 1892, sancionada por Floriano Peixoto, 

estabeleceu o Rio de Janeiro como Município Neutro. O legislativo do município seria 

composto por intendentes eleitos nos distritos da cidade. O poder executivo, nesse caso, ficou 

destinado à gestão de um prefeito. Sobre a composição da câmara da cidade:  
 

 

“Art. 7º O conselho municipal compor-se-ha de tantos membros (intendentes) 

quantos forem os districtos municipaes (um por districto), e de mais tantos, 

que serão os mais votados em todos os districtos, quantos correspondam a um 

por quatro districtos. 

§ 1º Para a primeira eleição cada uma das 21 actuaes parochias do Districto 

Federal será considerada um districto municipal, e, além dos respectivos 

intendentes, farão parte do primeiro conselho municipal os seis cidadãos mais 

votados em todos os districtos” 

 

 

 Os intendentes não tinham muita autonomia política. Governavam através de um 

mandato de três anos e tinham as suas decisões julgadas pelo Senado. Embora a elegibilidade 

para a intendência tivesse inúmeras restrições, as eleições para a composição do primeiro 

grupo de 27 membros do poder legislativo da cidade do Rio de Janeiro foi muito concorrida. 

Por isso, foi um tema que ganhou repercussão na imprensa da cidade, em especial na Revista 

Illustrada.  

Pereira Netto, na caricatura da imagem 4.8, iniciou a narrativa com a legenda: 

“Preparem-se Smrs. eleitores e a postos, que amanhã é o dia de se exercer soberania do 

voto.”. Na primeira ilustração, o artista desenhou a imagem de um homem que, representa o 

eleitorado se preparando para o processo eleitoral. O caricaturista desenhou um homem que 

veste calça, camisa, sapatos e se prepara para dar um nó em sua gravata borboleta, está em 

frente a uma cômoda com uma bacia e uma jarra sobre ela. O personagem era alguém dotado 

das práticas do asseio. Além disso, há um espelho, redondo, preso na parede pelo qual o 

homem parece se admirando.  

O artista ilustrou o personagem vaidoso, possivelmente, como uma forma de crítica 

para indicar a vaidade em torno do corpo político que se propusera a ser eleito nesse processo. 

Além disso, a cama, ao fundo, com um grande mosquiteiro, ajuda a compor o cenário e indica 

que o homem faz parte de um grupo economicamente favorecido. 
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(IMAGEM 4.8) 

(FBN – Revista Illustrada – 1892 – N- 651, p.1) 
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 Na segunda parte da imagem, Pereira Neto desenhou uma panela com a inscrição 

“Eleição Municipal”, colocada sobre uma fogueira. Com a legenda: “O caldeirão já está no 

fogo e efervendo. Em falta de beef, que tal sahirá esta moqueca, amanhã?”, o caricaturista 

indicava que as eleições estariam em um clima acalorado. No caso da analogia com a 

moqueca, não se pode afirmar se a intenção era relacionar a quantidade dos ingredientes que 

compunham o prato com o grande número de intendentes. O último quadro da imagem indica 

que a legenda do segundo quadro servia para satirizar a proposta do deputado paulista Alfredo 

Ellis de imunização dos rebanhos, algo que estava em discussão no Senado, indicando que a 

casa legislativa não se preocuparia com as eleições da Intendência. 

 Fazer parte do corpo de intendentes da municipalidade do Rio de Janeiro era algo 

desejado por inúmeros cidadãos do município neutro. No entanto, enquadrar-se como 

candidato à intendência, além de ser eleitor, o proponente da candidatura deveria atender a 

inúmeros requisitos. Conforme indica a Lei de 1892: 

 

 

Art. 4º Não poderão ser votados para membros do governo municipal: 

1º Os que não forem eleitores municipaes; 

2º Os que não tiverem, pelo menos, seis mezes de residencia no municipio; 

3º As autoridades judiciarias, os commandantes de força naval e de districto 

militar; os commandantes de força policial, os chefes, delegados e 

subdelegados de policia, que exercerem seus cargos dentro de seis mezes 

anteriores á eleição; 

4º Os que tiverem litigio com a Municipalidade; 

5º Os empreiteiros de obras municipaes; 

6º Os directores, sub-directores, officiaes-maiores, chefes de secção e 

quaesquer outros funccionarios que dirijam ou administrem repartições 

municipaes, federaes ou suas dependencias 

7º Os engenheiros de obras emprehendidas no municipio por conta ou em 

virtude de contracto com o governo municipal ou federal; 

8º Os membros do governo municipal que tiverem servido no ultimo anno; 

9º Os ascendentes ou descendentes, directos ou collateraes, consanguineos ou 

affins, do prefeito do districto, até ao 2º gráo; 

10. Os aposentados em cargos municipaes; 

11. Os que estiverem directa ou indirectamente interessados em qualquer 

contracto oneroso com a Municipalidade, por si ou como fiadores. 

Esta incompatibilidade não attinge os possuidores de acções de sociedades 

anonymas que tenham contracto com a Municipalidade, salvo si forem 

gerentes ou fizerem parte da directoria das mesmas sociedades. 

 

 

 Para as eleições de 1894, ocorreu a diminuição do número de cadeiras da Indendência 

para quinze, isso ocorreu em virtude do Decreto 1910 de 18 de dezembro de 1894. A cidade 

do Rio de Janeiro passou a ser dividida em apenas três distritos, que teriam cinco 

representantes cada. Essa questão acabou chamando a atenção da imprensa do Rio de Janeiro.  
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(IMAGEM 4.9) 

(FBN – Revista Illustrada – 1894 – N- 672 p- 7) 
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Pereira Netto produziu na Revista Illustrada uma caricatura que em apenas dois 

quadros satirizou as 2369 opções para serem votadas. No primeiro quadro, o artista ilustrou 

Francisco Furquim Werneck de Almeida, prefeito nomeado pelo presidente Prudente de 

Moraes. Furquim é desenhado com a cabeça desproporcional ao corpo, o que sugere um efeito 

cômico na composição do quadro. Werneck, após passar pela cortina na porta que possui o 

brasão da cidade do Rio de Janeiro, chega à Intendência que foi representada por uma mulher 

gorda, usando um longo vestido sentada em uma cadeira. A mulher encostada em um 

travesseiro, como se estivesse descansando, proporciona a ideia da espera da Intendência pelo 

novo chefe do Executivo. 

 A coroa em forma de fortificação sobre a cabeça da Intendência do Rio de Janeiro foi 

recorrente nas representações da cidade do Rio de Janeiro nos primeiros anos da República 

das Penas. Não é viável afirmar quem primeiramente utilizou a fortificação como referência à 

municipalidade, Possivelmente, o referencial utilizado para a composição dessa representação 

tenha sido a escultura em bronze, de 1883, esculpida por Louis-Ernest Barrias, em 

homenagem aos soldados que defenderam a cidade de Paris na guerra Franco-Prussiana. Na 

composição do monumento exposto no bairro de La Défanse, a cidade de Paris é representada 

por Barrias, uma mulher utilizando a coroa em forma de fortificação, conforme as imagens 

4.10 e 4.11. 

 

 

(IMAGEM 4.10)    (IMAGEM 4.11) 

(Acervo Pessoal)    (Acervo Pessoal) 



 

205 
 

 No segundo quadro da imagem 4.9, Pereira Netto ilustrou os candidatos para o cargo 

de intendente chegando ao plenário da Intendência. Ao fundo, passando pela cortina com o 

brasão do Rio de Janeiro, há uma fila de homens chegando a uma sala, a qual tem uma urna 

desenhada em seu centro. A imagem indica que os candidatos que ali chegavam estavam a 

espera da apuração eleitoral, pois em frente a multidão ansiosa estão alinhadas as quinze 

cadeiras a serem ocupadas pelos intendentes.  

O artista introduziu na imagem, às gargalhadas, o personagem Zé Caipora, criado por 

Ângelo Agostini, para nesse momento ser o observador do cotidiano das eleições na Revista 

Illustrada. O artista utilizou a imagem do personagem da revista para expor a sua opinião 

sobre a relação entre candidatos e vagas nas eleições de 1894 para o legislativo da 

Intendência. 

 O resultado das urnas da intendência da prefeitura de Furquim Werneck foi composto 

pelo presidente Xavier da Silveira e pelos intendentes Rodrigues Alves, Honório Gurgel, Sá 

Freire, Julio Campos, Dias Nogueira, Antunes de Campos, Silva e Souza, Cesario Machado, 

Luiz Alves, Heredia de Sá, Vieira Fazenda, Domingos Ferreira, Coronel Magalhães e pelo 

professor Gabizo. Embora os cariocas conhecessem os nomes dos seus intendentes, a Revista 

Illustrada proporcionou ao seu público leitor conhecer os rostos de seus representantes na 

edição 682. 

 A ilustração dos intendentes eleitos no Rio de Janeiro, produzida por Pereira Netto, 

teve uma dupla função. Se por um lado o artista deu visibilidade ao corpo político, tornando-

os conhecidos para os leitores do Rio de Janeiro e de outros Estados, por outro lado, essa 

estratégia também possibilita a criação de um referencial imagético para que o leitor 

compreendesse possíveis críticas a algum desses intendentes, representando-os em caricaturas 

futuras, em cenas sérias ou jocosas. 
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(IMAGEM 4.12) 

(FBN – Revista Illustrada – 1895 – N- 682 p- 7) 
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 Portanto, a imagem não pode ser considerada como um indicativo do posicionamento 

político de Pereira Netto, pois a mesma pena que desenha os rostos para simplesmente serem 

conhecidos também pode ilustrar em situações constrangedoras. Além disso, os leitores 

podem usar como referência para a produção de caricaturas as imagens de Pereira Netto para 

identificar os mesmos personagens desenhados por outro caricaturista, como por exemplo, a 

caricatura da imagem 4.13, produzida por Ângelo Agostini em O Mequetrefe. 

 

 

(IMAGEM 4.13) 

(FBN – Don Quixote – 1896 – N- 63 p- 4) 

 

 

 Ângelo Agostini também utilizou a escultura francesa de Louis-Ernest Barrias como 

referencial para a construção da imagem da cidade do Rio de Janeiro. A municipalidade está 

no gabinete do intendente Gabizo, entregando-lhe a ele um par de sapatos aparentemente em 

péssimo estado de conservação, cobrando do intendente a não pavimentação da rua de São 

Pedro. O intendente, aparentemente assustado, observa o calçado, sentado atrás de sua mesa 

com uma resma de folhas, representando o desenvolvimento do seu trabalho. O leitor, nesse 

caso, pode identificar quem era a pessoa que dialoga com a municipalidade pela leitura da 
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legenda da imagem ou pelo referencial anterior de outra imagem, que nesse exemplo foi 

produzida por Pereira Netto. 

 Ângelo Agostini desde sua primeira chegada ao Brasil, produziu caricaturas que 

duramente criticavam os políticos Império. O artista em sua segunda estadia no país não 

poupou os representantes políticos da República das Penas. Em 1897, ele produziu caricaturas 

que nada elogiavam os políticos do Rio de Janeiro na esfera Federal e Municipal. 

Com a proximidade das eleições de 1897, para os cargos eletivos do Senadores, 

Deputados e Intendentes, o artista utilizou como estratégia ilustrar um diálogo entre a 

Municipalidade e a República, presente na caricatura da imagem 4.14. Agostini focou na 

sátira  aos membros do Partido Republicano envolvidos no processo eleitoral. 

 Ângelo Agostini preferiu não fazer uma crítica direta a um determinado político. Por 

isso, a imagem destaca a figura de duas mulheres. Com clássicas vestes de uma romana, 

utilizando em sua cabeça um gorro frígio, símbolo do pensamento republicano, Agostini 

representou a república brasileira segurando, a sua frente, um cexto retangular com as 

inscrições “Eleições Deputados Senadores”.  

Dentro da caixa, foram desenhados diversos homens pequeninos utilizando cocares de 

índios. Como o Brasil, no decorrer do século XIX foi por diversas vezes representado pela 

figura do índio, provavelmente, o artista utilizou tais figuras dos indígenas para indicar que 

eram os Senadores e os Deputados por serem os representantes políticos dos diversos estados 

do país.  

 Na parte esquerda da imagem, a outra mulher desenhada pelo artista é a  representação 

da Capital Federal. Ela, assim como a República, segura um cesto em suas mãos, só que nesse 

caso o formato é oval com a inscrição “Eleição Intendentes”. A figura feminina com vestes 

maltrapilhas, representando a cidade do Rio de Janeiro, foi desenhada com olhar de desanimo 

segurando o cesto repleto de bacorinhos. 

A comparação feita pelo artista entre os intendentes e os pequenos porcos indica a 

insatisfação de Agostini sobre a atuação do legislativo da cidade para a resolução dos graves 

problemas sanitários enfrentados pela população, pois a imagem do porco era relacionada aos 

que conseguiam conviver com as imundícies. Assim, o caricaturista apresentou a ideia de que 

os intendentes da cidade não se importavam em conviver com os problemas da insalubridade 

enfrentada pelos moradores da cidade. 
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(IMAGEM 4.14) 

(FBN – Don Quixote – 1897 – N- 78 p- 7) 
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 No diálogo estabelecido na legenda da imagem, Ângelo Agostini deixa clara sua 

opinião sobre o poder legislativo Federal e Municipal. Se para a representação da República 

das Penas “Realmente não valia a pena, são todos da mesma raça que os outros”, ou seja, 

embora houvesse eleições, as práticas políticas continuariam as mesmas. Sobre o 

posicionamento acerca da Intendência, Agostini usou a representação da Cidade do Rio de 

Janeiro para complementar seu pensamento: “O mesmo digo eu!... E o peior é que temos de 

sustental-os e engordal-os à nossa custa!...”. Portanto, além de considerar as eleições para a 

Intendência um momento de poucas mudanças na postura dos políticos para com a cidade, o 

artista entendia o cargo de intendente como uma oportunidade para “engordar” a carreira 

política.  

 Os problemas estruturais enfrentados pela prefeitura do Rio de Janeiro foram 

apontados pelo artista quando a cidade se preparava para receber a visitação da Esquadra 

Argentina em 1896. Agostini não perdeu a oportunidade de apontar o problema da cidade e ao 

mesmo tempo exaltar as suas belezas naturais na imagem 4.15. 
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(Imagem 4.15) 

(FBN – Don Quixote – 1896 – N- 71 p- 1) 
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 Na parte superior da imagem, observando o que ocorria no cenário do Rio de Janeiro, 

Agostini desenhou os personagens Don Quixote e Sancho Pança. A ideia do caricaturista era 

indicar que ele observaria atentamente todos os acontecimentos na cidade em torno da 

visitação dos marinheiros argentinos.  

 O marinheiro argentino, ilustrado de costas, contempla a exuberância da cidade do Rio 

de Janeiro. Ao fundo, estão as palmeiras imperiais do Jardim Botânico da cidade e o 

Corcovado. Como uma dona de casa preocupada com as condições do seu lar, a representação 

da municipalidade, pede para que o marinheiro não repare nos problemas da cidade. As 

roupas maltrapilhas indicam a condição da cidade. Além disso, o fato de estar descalça sugere 

pobreza, sofrimento e a falta de calçamentos na cidade. 

 Na parte esquerda da imagem, há uma casa em péssimo estado de conservação. Com a 

inscrição Rio de Janeiro, Agostini reforça a ideia de que a cidade como um todo estava em 

condições deploráveis para a vida de sua população. Na parte de trás da casa, o artista 

desenhou um chiqueiro com a inscrição Prefeitura. O artista comparou mais uma vez os 

intendentes que faziam parte do antro político da cidade com porcos que eram dados as 

imundices. 

 As representações feitas por Agostini comparando os Intendentes do Rio de Janeiro 

com porcos também são tema de caricatura feita sobre a política sanitária para a cidade em 

1902. O objetivo do caricaturista na imagem 4.16 não é indicar ser desnecessária a 

organização dos esgotos e coleta de lixo da cidade. Para o artista, o problema é a oneração da 

municipalidade ao traçarem projetos que não saíam do papel. 



 

213 
 

 

(IMAGEM 4.16) 

(FBN – Don Quixote – 1902 – N150-  p-1 ) 
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 Sentada sobre um trono, em um plano superior aos demais personagens da imagem, a 

mulher usando roupas maltrapilhas e sapatos extremamente gastos é a representação da 

municipalidade do Rio de Janeiro. Ângelo Agostini desenhou a cidade cabisbaixa, com 

fisionomia entristecida, estabelecendo um diálogo com seres zoomórficos, os intendentes, que 

se configuram como homens com cabeças de porcos: 

 

 

- Pobre cidade, em que estado te achas! Immunda e sem vintem, nem os teus 

empregados pagas! Não ha remedio. A vísta disto, é preciso que nos dês ao 

menos 500 contos para estudar o teu saneamento. 

-Mas isso ja foi estudado, ha quatro annos, por uma comissão presidida pelo 

Sr Manoel Victorino. 

- Não importa, estuda-se outra vez. O que queremos é limpar-te a bolsa.  
 

 

 Para a compreensão da imagem híbrida criada sobre os intendentes, a caricatura da 

imagem 4.16, é um referencial importante. Se quando pequenos, a cidade alimentava e 

engordava os porcos intendentes, quando grandes, querem cada vez mais se apropriar dos 

recursos da cidade. Agostini defendia a ideia de que a proposta de um novo plano de 

saneamento para a cidade pelos intendentes seria mais uma vez um projeto com alto custo de 

desenvolvimento e que não sairia do papel. Por isso, para o caricaturista, o real objetivo era 

sanear, ou seja, “limpar” a “bolsa” da cidade em benefício próprio. 

 A cabeça de porco como elemento simbólico não foi criação de Ângelo Agostini. Esse 

termo surgiu no Rio de Janeiro, graças ao apelido dado a um dos maiores cortiços da história 

da cidade mencionada. Localizado na região central da cidade, o cortiço concentrava 

inúmeras famílias que viviam em péssimas condições sanitárias em uma enorme construção 

dividida por todos.  

 A moradia coletiva ganhou fama na imprensa da cidade do Rio de Janeiro quando o 

prefeito escolhido pelo presidente Floriano Peixoto, Barata Ribeiro, em 26 de janeiro de 1893, 

expediu um decreto para a demolir. Diversos meios de imprensa se dedicaram à cobertura do 

evento. Conforme Sidney Chalhoub
117

:  

 

 

“A destruição do Cabeça de Porco marcou o fim de uma era, pois dramatizou, 

como nenhum outro evento, o processo em andamento de erradicação dos 

cortiços cariocas. Nos dias que se seguiram, o prefeito da Capital Federal foi 

calorosamente aclamado pela imprensa – ao varrer do mapa aquela ‘sujeira’, 

ele havia prestado à cidade ‘serviços inolvidáveis’." 
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Conforme Richard de Paula
118

: 

 

 

“Os jornais apresentam como boas as intenções do governo. Com a 

demolição seriam realizadas importantes obras de melhorias, que iriam 

beneficiar a todos e tornariam a cidade mais salubre e agradável. É o que 

procuram deixar claro. Porém, deixam transparecer nas entrelinhas o ganho 

político que o prefeito vai obter com a demolição do Cabeça de Porco, o 

pouco caso com o destino a ser dado aos moradores, assim como os 

interesses econômicos dos envolvidos na reforma daquela área."” 

 

 

 A Revista Illustrada também participou da cobertura da derrubada do cortiço. Nessa 

ocasião, Pereira Netto produziu uma ilustração simples que traduziu o que acontecia na 

cidade. 
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(IMAGEM 4.17) 

(FBN – Revista Illustrada – 1893 – N- 656 p- 1) 
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 Pereira Netto desenhou a cabeça de um porco sobre um prato, servindo de comida para 

uma barata. A caricatura sugere que a derrubada da Cabeça de Porco teria sido uma excelente 

oportunidade para alimentar a imagem política do prefeito Barata Ribeiro como alguém que 

defendia um novo plano diretor para o centro da cidade do Rio de Janeiro, no qual os cortiços 

não poderiam atrapalhar o progresso da cidade. O poema transcrito na legenda da caricatura 

também representa a mesma ideia: 

 

 

“Cabeça de porco 

Era de ferro a cabeça, 

De tal poder infinito 

Que - se bem nos pareça, 

Devia ser de granito. 

No seu bojo secular 

De forças devastadoras, 

Viviam sempre a bailar 

Punhaes e metralhadoras. 

Por isso viveo tranquilla 

Dos poderes temerosos, 

Como um louco cão de fila 

Humilhando poderosos. 

Mas eis que um dia a barata, 

Deo-lhe na telha de almoçal-a, 

E assim foi, - sem patarata, 

Roendo, até devoral-á!” 

 

 

 Na imagem 4.17, a cabeça de porco decapitada representa a queda do cortiço por 

iniciativa do prefeito Barata Ribeiro. Poderia ter sido o marco inicial para uma política 

pública em que ambientes insalubres não seriam mais aceitos pela administração da 

municipalidade.  

Contudo, a caricatura de Pereira Netto serviu de referência para Ângelo Agostini 

produzir diversas representações comparando os intendentes da cidade aos porcos. As 

representações também indicam que os membros do legislativo da municipalidade não se 

preocupavam com a insalubridade da cidade ou obtinham benefícios com a manutenção das 

inúmeras “cabeças de porco”.  

Os intendentes zoomórficos da imagem 4.16 sugerem que os homens com cabeças de 

porco, que muito planejavam políticas sanitaristas para o Rio de Janeiro,  pouco aplicavam 

pois provavelmente tinham receio de que seus interesses fossem expostos. Ou seja, o artista 

sugere que poderiam ser donos de imóveis que serviam de casas de cômodo na região central 

da cidade. 
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 Embora a Constituição de 1891 estabelecesse que o Brasil fosse um país laico, 

algumas vezes os caricaturistas produziam imagens que teciam analogias entre o mundo 

político e as santidades da religião Católica. Um exemplo dessa relação foi a caricatura 

produzida por Pereira Netto no período em que Floriano Peixoto escolhia quem seria o 

primeiro nomeado para assumir o cargo de prefeito do Rio de Janeiro. 

 

 

(IMAGEM 4.18) 

(FBN – Revista Illustrada – 1892 – N- 653 p- 7) 

 

 

 Um leitor, com poucos referenciais sobre o catolicismo, provavelmente, ao ter o 

primeiro contato com a caricatura da imagem 4.17, associaria a figura do homem, vestido com 

trajes que retomam o período romano com Floriano Peixoto, indicando o processo político de 

escolha do prefeito. Em certo ponto, a transmissão da ideia principal nessa narrativa seria 

compreendida, pois o presidente em exercício, segurando em sua mão uma lanterna, 

efetivamente no ano de 1892, estava procurando por um nome para indicar como o primeiro 

prefeito da Capital Federal. 
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 Contudo, a proposta de Pereira Netto foi associar a busca pelo prefeito com a figura de 

Diógenes de Sínope. Discípulo de Antístenes, viveu na Grécia no século IV a.C., foi 

conhecido pelo seu cinismo. O filósofo grego, vivia dentro de um barril e saia com uma 

lanterna nas mãos em busca de um homem que conseguisse viver sem luxo, riqueza ou 

conforto. 

 A relação estabelecida entre o presidente Floriano Peixoto e Diógenes de Sínope 

indica que naquele momento seria uma tarefa árdua encontrar algum homem que conseguisse 

se encaixar como governante da municipalidade do Rio de Janeiro. Com a comparação, 

Pereira Netto ao mesmo tempo apontou o cinismo por parte do presidente e a falta de boas 

intenções dos que almejavam o cargo de prefeito da cidade. 

 Ângelo Agostini utilizou referenciais das santidades Católicas para a produção de 

caricaturas. Em Don Quixote, por exemplo, o artista usou uma representação de São 

Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, dialogando com a representação da 

municipalidade para tecer críticas contra as políticas públicas de saneamento não 

desenvolvidas pela Intendência. 
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(IMAGEM 4.19) 

(FBN – Don Quixote – 1897 – N-79 p- 1) 
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 A caricatura da imagem 4.19 foi dividida por Ângelo Agostini em dois planos. Ao 

fundo, o artista desenhou  os personagens Don Quixote e Sancho Pança sob a sombra de uma 

árvore. Enquanto Don Quixote usa um leque para espantar o calor, o escudeiro assiste atento 

ao diálogo dos personagens em primeiro plano. 

 Do lado esquerdo da imagem, a mulher utilizando roupas sujas, maltrapilhas e sapatos 

gastos representa a municipalidade do Rio de Janeiro, pois em sua cabeça, carrega a coroa em 

forma de fortificação. Além disso, tem a inscrição do nome da cidade na parte baixa do 

vestido. Em frente à mulher, sentado sobre um tronco de árvore, o caricaturista ilustrou a 

representação de São Sebastião, padroeiro da Capital Federal. A santidade católica está 

visivelmente cansada, fumando um cigarro. Ângelo Agostini desde a sua primeira produção 

de caricaturas no Brasil, quando fundou o Diabo Coxo, não procurava ter muito respeito com 

as questões clericais. Por isso optou por uma representação de São Sebastião sem as flechas 

cravadas em seu corpo e sem estar amarrado ao tronco. 

 O diálogo entre a cidade e o seu padroeiro traduziu para o leitor a linha de pensamento 

do artista sobre os problemas das políticas públicas enfrentadas no Rio de Janeiro. Para 

Ângelo Agostini, não bastava tratar do saneamento da cidade. Precisava, antes de tudo, cuidar 

do saneamento moral da municipalidade, ou seja, os votantes deveriam escolher os 

intendentes que estariam responsáveis pelas políticas públicas da cidade. 

 Pereira Netto e Ângelo Agostini desenharam a atuação dos políticos da República das 

Penas na esfera Federal e na municipalidade do Rio de Janeiro. A proposta dos artistas foi 

indicar que o Rio de Janeiro era uma cidade além de um simples palco do teatro político. 

O Senado, a Câmara dos Deputados, o Itamaraty e, posteriormente o Catete eram 

grandes tinteiros. Logo, os homens da Política das Penas eram as próprias penas que 

descansavam em seus respectivos tinteiros. Portanto, a cidade do Rio de Janeiro era um 

grande papel onde foram desenhados os projetos de um Brasil da República das Penas.  
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Considerações Finais 

 

 

Estudar a imprensa do Rio de Janeiro oitocentista, em especial a imprensa ilustrada, 

com suas revistas repletas de críticas em forma de caricaturas, colunas agressivas aos 

membros do meio político, nunca se esquecendo do humor como ferramenta de comunicação, 

gera reflexões sobre a relação entre os artistas que compuseram o meio noticioso e o público 

consumidor. 

O caricaturista é um cronista que usa a linguagem imagética para perpetuar sua visão 

de mundo no cotidiano dos leitores. Por isso, consideramos a caricatura como uma arte do 

atual. Os cenários políticos e sociais são os principais alvos da representação caricatural. A 

arte caricatural é produzida para um público alvo e tem como objetivo, através da imagem, 

disseminar um ideal político-social. 

Desde a década de 1840, houve diversas publicações que difundiram caricaturas na 

cidade do Rio de Janeiro. Para melhor compreender o potencial alcance da arte caricatural na 

população do Rio de Janeiro Republicano, é preciso conhecer as revistas que, no decorrer do 

período imperial, popularizaram a imagem na imprensa. As revistas de caricaturistas, 

publicadas nas décadas de 1840 e 1850, tiveram poucas edições. Entre 1855 e 1856, o Brasil 

Illustrado publicava caricaturas que diziam respeito aos costumes da vida dos cariocas. Em 

1859, houve a publicação de o Charivari, de curta duração. 

Inúmeras revistas ilustradas foram publicadas no Rio de Janeiro, na segunda metade 

do século XIX, como: Bazar Volante, O Arlequim, a Vida Fluminense, O Mosquito, O 

Mequetrefe, dentre outras. 

A historiografia que analisa as imagens afirma que não existe um método único e 

correto para a leitura de imagens. Consideramos que a imagem, assim como os textos verbais, 

tem como objetivo transmitir determinada ideia ao leitor. Quando analisamos uma imagem, 

precisamos também pensar na sua reprodutividade, que é influenciada sensivelmente pela 

necessidade econômica do artista. 

Anúncios em revistas de caricaturas não devem ser vistos apenas como algo que possa 

ter influenciado o surgimento de determinadas ideias em ilustrações, mas devem ser vistos, 

acima de tudo, como uma estratégia econômica de manter as revistas em circulação, pois o 

caricaturista, assim como o poeta, tem o poder de deixar em seu texto verbal ou não verbal 

ideias interditas. 
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A década de 1870 foi, sem dúvida, o período com maior número de publicações de 

semanários dedicados à arte caricatural. A imprensa caricatural oitocentista do Rio de Janeiro 

é importante para o historiador buscar fontes e se debruçar sobre questões acerca da vida 

política, dos hábitos cotidianos, dos problemas sociais e das técnicas artísticas utilizadas nesse 

meio noticioso. Nenhuma revista ou caricatura deve ser analisada separadamente do seu 

contexto.  

O mercado produtor da década de 1880 foi, portanto, o formador do grupo de leitores-

consumidores dos primeiros anos da República. Por isso, compreender os hábitos de leitura e 

consumo de meios noticiosos do período viabiliza a percepção da intencionalidade das 

caricaturas presentes nas revistas O Mequetrefe, Revista Illustrada e Don Quixote no decorrer 

da era da República das Penas. 

Perceberemos ainda que nem sempre a intenção da imagem é fruto da vontade do 

artista, podendo ser algo proposto pelos outros membros do grupo produtor. Assim como nem 

todos os leitores dos meios noticiosos são necessariamente as pessoas que compraram as 

edições.  

 Os compradores das revistas são os que compram diferentes edições que circulam na 

cidade. A maioria desses também é leitor. Contudo, nem todos que compram as revistas as 

leem. Portanto, o universo dos leitores não depende de quem comprou a edição. Todos que 

tiveram acesso à sua leitura são leitores que podem ser contemporâneos da publicação ou não. 

Os assinantes dos semanários ou compradores avulsos, assim como os múltiplos 

leitores, receberam uma enxurrada de elementos simbólicos que referenciaram a República 

das Penas. As múltiplas experiências anteriores de leituras verbais e não verbais aceleraram o 

processo de absorção das representações do novo sistema de governo. Assim, o sentido dos 

textos e ilustrações da Revista Illustrada e do Mequetrefe seriam compreendidos por seus 

leitores.  

A grande quantidade de jornais em circulação na cidade do Rio de Janeiro no período 

é refletida na quantidade de consumidores na cidade. A relação de consumo entre os leitores e 

leitores-consumidores pode ser compreendida pelo âmbito comercial, com a relação entre o 

preço e o poder aquisitivo do consumidor. Porém, a aderência à linha de pensamento do 

periódico é importante para a fidelização do consumidor. 

Para o sucesso na pulverização dos simbolismos republicanos pela imprensa, bastaria 

que algum grupo produtor simpatizasse pelo ideal republicano. Também, alguns dos 

envolvidos no processo de legitimação do novo sistema de governo, se tivessem elos com os 
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produtores dos meios da imprensa, conseguiriam a divulgação dos ideais. Provavelmente, 

essas foram as motivações para que houvesse um grande número de imagens na imprensa que 

elogiaram a República. 

Embora haja a percepção de que o Brasil oitocentista não era um país de muitos 

leitores, a grande quantidade de jornais e revistas que circularam no Rio de Janeiro na década 

de 1880 indica que a cidade concentrava um grande número de compradores desse meio de 

comunicação. Provavelmente, grande parte desse grupo também lia as publicações. Além 

disso, a linguagem imagética presente nas caricaturas que circulavam na imprensa ampliou a 

possibilidade de maior número de leitores.  

A Lanterna Mágica, a Semana Illustrada, O Zigue-Zigue, o Bazar Volante, O Besouro, 

O Charivary Nacional e outras revistas foram formadoras de uma tradição em publicações da 

arte caricatural na imprensa carioca oitocentista e tocaram em assuntos da vida cotidiana e da 

vida política do Brasil no decorrer do Império. Portanto, não é viável analisar as produções de 

caricaturas, no decorrer da primeira década da República das Penas, sem antes compreender o 

referencial imagético que seus leitores tiveram durante os anos do Império. 

A Revista Illustrada e o Mequetrefe, embora tivessem apoiado o projeto de 

propagação do imaginário imagético da República das Penas, não deixaram de criticar os 

problemas enfrentados pela população do Rio de Janeiro e a vida política no novo sistema de 

governo.  

O semanário Don Quixote, de Ângelo Agostini, proporciona ao historiador perceber o 

olhar do artista para o novo sistema de governo vigente. O caricaturista italiano que assinou as 

ilustrações da Revista Illustrada entre 1876 e 1888, não acompanhou de perto o movimento do 

Golpe Republicano. Agostini, após a sua juventude em Paris, retornou a viver na cidade por 

alguns anos após longo tempo morando no Brasil. Seu retorno ao Brasil no meio da década de 

1890 fez com que o artista apontasse para seus leitores a visão de alguém que conhecia muito 

a vida política no Império se deparando com a República.  

O sistema monárquico, nos últimos anos de sua vigência, tentou construir uma história 

grandiosa do sistema de governo através de iconografias pregadas nas paredes de museus. 

Enclausurada em suas molduras, a estratégia utilizada pelos monarcas, não obteve grande 

êxito. Por isso, houve pouca reverberação da história iconográfica do Império na grande parte 

da população Brasileira. A República das Penas, por sua vez, encontrou uma estratégia de 

rápida reprodutividade, baixo custo, que possibilitasse aos cidadãos do país levar consigo para 

onde quer que fossem a história imagética da República.  
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Os textos imagéticos que tiveram como objetivo a legitimação dos agentes políticos 

como heróis da República não tiveram meros contempladores. Os artistas não tecem textos 

em formato de narrativa sequencial. São imagens estáticas que exigem do leitor o exercício de 

compor a continuidade do ato heroico. Dessa forma, além de leitores, esses também se tornam 

coautores ao desenvolverem a continuidade da imagem através de sua leitura.  

Com a ascensão da República das Penas, a população do Rio de Janeiro recebeu uma 

enxurrada de novos elementos simbólicos que representavam o novo sistema de governo. A 

necessidade de apagar o imaginário sedimentado pela própria imprensa ilustrada sobre os 

simbolismos monárquicos fez com que alguns semanários, em especial o Mequetrefe e a 

Revista Illustrada, dedicassem páginas de suas publicações a ilustrações que apresentaram à 

população da antiga corte os homens que governavam na recente capital da República. 

 A utilização da mulher como representação simbólica da República das Penas, 

principalmente a utilização do referencial francês da República para a formulação dessa 

imagem, não foi um contraponto à representação da monarquia. Pois, ambos os sistemas de 

governo foram representados por mulheres pela imprensa imagética do período oitocentista.  

A necessidade de criar um panteão de heróis republicanos também foi tema recorrente 

entre as revistas que publicaram ilustrações de exaltação. As imagens de Manoel Deodoro, 

Benjamin Constant, Rui Barbosa e outros contemporâneos que participaram diretamente ou 

indiretamente do Golpe de 1889 ou do primeiro governo republicano foram propostas para 

compor, junto com a imagem de Tiradentes, o imaginário popular dos novos heróis cívicos da 

República das Penas. 

Portanto, podemos afirmar que a República das Penas foi marcada pelas escritas ao 

bico da pena e ganha repercussão nas folhas dos veículos de imprensa. A República, 

completamente emplumada pela intelectualidade que a exalava, foi a República que teve seu 

repertório simbólico construído pelos bicos das penas dos caricaturistas que apresentaram à 

população quem eram seus novos políticos. Por isso, os caricaturistas da Revista Illustrada, do 

Mequetrefe e do Don Quixote percebiam a cidade como um grande papel. O Senado, a 

Câmara dos Deputados e a Intendência Municipal foram grandes tinteiros e os políticos, as 

penas que delinearam a República do Brasil nos seus primeiros anos. 
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Constituição Imperial de 1824 
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