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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da análise do semanário satírico ilustrado O Polichinelo, publicado na 

cidade de São Paulo, em 1876. A partir do estudo da publicação em si, de seu corpo editorial, 

do traço e da temática de suas charges, bem como a contextualização do momento histórico 

retratado nelas, este texto busca situar as relações do periódico com o momento de grande 

agitação política em que vivia o Brasil, e em especial a então província de São Paulo. 

Naqueles dias do Segundo Reinado, a Abolição e a causa republicana eram movimentos que 

ganhavam força e se manifestavam através da imprensa. A caricatura e a charge nos 

periódicos ilustrados utilizavam o humor crítico para destilar suas opiniões a respeito desses 

temas; com O Polichinello, não seria diferente. Qual seria então o posicionamento do 

periódico? Que causas ele defendia? Os textos e, em especial, as charges contidas em suas 

páginas, dão as pistas para a compreensão das intenções e influências por trás do semanário e 

de como isso se manifestava em sua linguagem.  

Palavras-chave: Ilustração, Charge, História, Brasil-Império, Editorial, Imprensa. 



ABSTRACT 

 

This paper deals with the analysis of the satirical weekly O Polichinelo, published in the city 

of São Paulo, in 1876. From the study of the publication itself, its editorial staff, the style and 

the theme of its cartoons, as well as the context of the historical moment, this text seeks the 

relations between the weekly and that time of great political turmoil in Brazil, and, in 

particular, the province of São Paulo. In those days in the Second Empire, Abolition and 

Republican causes gained strength and became manifest through the press. The cartoon 

illustrated periodicals used the critical mood to spread opinions about these topics. O 

Polichinello, as an exponent from this press, would not be different. But what was the stance 

of the journal? What causes it defended? The articles and, in particular, the cartoons contained 

in its pages, give clues for understanding the intentions and influences behind the weekly and 

how it manifested in its language. 

Keywords: Illustration, Cartoon, Charge, History, Brazilian Empire, Editorial, Press. 
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Introdução  

Toda pesquisa nasce de uma inquietação intelectual. Um incômodo que começa como 

uma curiosidade, uma pergunta sem resposta que se transforma em uma irritação nas ideias. É 

verdade que não acontece o tempo todo. Vem quando estamos no banho, no meio de uma 

caminhada, na fila do banco, logo que acordamos ou pouco antes de dormir. Entretanto, a 

frequência vai tornando a lembrança desse incômodo cada vez mais constante, até o ponto que 

nos move à ação, à pesquisa, à descoberta. 

O meu incômodo começou em 2002, durante a redação do meu trabalho de graduação, 

no curso de Programação Visual. Minha proposta de trabalho era desenvolver uma série de 

ilustrações para o livro de João Cabral de Melo Neto Morte e Vida Severina. Tentei começar a 

pesquisa conceitual do trabalho com uma introdução à história da ilustração editorial no Brasil 

e me deparei, pela primeira vez, com a dificuldade de encontrar pesquisas a respeito do 

assunto. Os trabalhos escritos focavam-se em um determinado tema, obra ou ilustrador. Não 

havia um panorama cronologicamente organizado para que fosse possível saber como a 

ilustração produzida para a indústria gráfica havia se desenvolvido ao longo dos anos no 

Brasil. O que se tinha – e o que se tem ainda – são registros e análises pontuais de 

determinados artistas, publicações, e suas relações com certos movimentos artísticos, fatos 

históricos, ou fenômenos sócio-culturais. A informação disponível era pulverizada em vários 

trabalhos de diferentes áreas do conhecimento: havia pesquisas feitas por historiadores, 

designers, jornalistas, artistas plásticos.  

Acabei por fim fazendo um apanhado de citações e trabalhos acadêmicos sobre o 

passado da ilustração nacional para estabelecer uma linha cronológica e segui adiante.  Eu me 

formei, alguns anos se passaram e aquela inquietação intelectual foi se acomodando em um 

canto escuro em minha mente, para onde eu raramente olhava. 

Em 2009, já com uma carreira como ilustrador e designer gráfico, surgiu a 

oportunidade de dar aulas de design gráfico em um curso técnico noturno. A docência 

reacendeu o meu apetite pela pesquisa acadêmica. E aquela velha inquietação intelectual, 

quase esquecida, voltou aos meus pensamentos: toda a profissão tem uma história 
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razoavelmente definida, por que a área de ilustração editorial - uma profissão com mais de 

cem anos - não tinha? 

Finalmente, em 2010, decidi dar o salto. Retornei à Universidade Mackenzie, desta 

vez como mestrando em Educação, Arte e História da Cultura. Levava embaixo do braço um 

pré-projeto de pesquisa - de modestas duas folhas - sobre a História da Ilustração Editorial no 

Brasil. Estava disposto a finalmente retraçar o desenvolvimento da profissão de ilustrador 

profissional, a partir da instalação da imprensa no país até os dias atuais. É engraçado como 

chegamos ao Mestrado com muitas certezas, e é mais engraçado ainda como essas certezas se 

desmancham diante de nossos olhos pouco tempo depois.  

Expus minha proposta de trabalho, numa das aulas de metodologia, às professoras 

Mirian Celeste Martins, Regina Maria Tancredi e Maria Aparecida de Aquino, que 

rapidamente colocaram-me questões para as quais não havia me voltado até então: que tipo de 

ilustração editorial iria pesquisar? Quanto de material esperava encontrar e quanto dele 

poderia realmente pesquisar? Qual era o real enfoque da pesquisa? Eu não tinha respostas. 

Não tinha, de fato, um objeto de pesquisa, mas apenas uma vontade, uma curiosidade, uma 

inquietação. O termo “ilustração editorial” era muito amplo: envolvia livros, revistas, jornais, 

cartazes, periódicos em geral. Se levarmos isso à potência de mais de dois séculos de 

produção na imprensa no Brasil, não é difícil estimar a dimensão do meu pretenso objeto de 

pesquisa. Seria necessária uma vida inteira de pesquisa para varrer tudo, e eu só tinha dois 

anos. Era preciso lapidar aquela proposta de trabalho para que ela se tornasse uma dissertação 

de mestrado viável. Confesso que foi uma constatação um pouco decepcionante, a princípio. 

Mas acatei os conselhos dos professores, recorri a alguns livros e debrucei-me sobre a 

questão. 

Como era necessário afunilar a pesquisa, fiz algumas escolhas. A primeira delas foi 

tomar como foco os primeiros tempos da atividade no país. Foi uma decisão racional: optei 

por começar pelo começo, cavando um pouco mais na ponta naturalmente mais nebulosa do 

tema.  

De certo modo, os estudos sobre a ilustração editorial no Brasil avançam no tempo em 

uma medida diretamente proporcional à evolução do parque gráfico nacional. Há um vasto e 

detalhado registro sobre a atividade no país a partir do final da década de 1950 e os primeiros 

anos da década de 60 - não por coincidência, a mesma época em que artistas gráficos como 
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Aloísio Magalhães
1
 e Alexandre Wolner

2
 despontaram no cenário nacional, inaugurando 

oficialmente o que temos como a História do Design Gráfico nacional. Das décadas de 10 e 

20 do século XX, J. Carlos
3
 tornou-se tema de muitas pesquisas na área das Artes Visuais por 

seu papel de pioneirismo na integração entre imagem e texto escrito nos projetos gráficos, e 

pelo desenvolvimento de um estilo próprio de traço e de simplificação das formas então 

inédito na charge brasileira. Estas pesquisas, contudo, demandaram mais trabalho dos 

especialistas, não só pela possível dificuldade de preservação dos documentos, mas porque o 

parque gráfico brasileiro e as tiragens na época eram menores e a distribuição mais limitada.  

Voltando-se mais ainda no tempo, aos primórdios da imprensa ilustrada em um Brasil 

recém-liberto de Portugal, ainda monárquico e escravocrata, as dificuldades redobram: o 

parque gráfico daqueles tempos – embora em franca expansão – ainda era muito pequeno: os 

índices de analfabetismo eram majoritários; os meios de distribuição eram limitadíssimos, de 

modo que as publicações ficavam circunscritas aos grandes centros urbanos; o maquinário era 

caro e todo ele importado, e mesmo a mão de obra qualificada era restrita, em sua maior parte, 

a estrangeiros. Ainda assim, algumas publicações do século XIX se destacam: A “Semana 

Illustrada”, de Henrique Fleiüss, e a “Revista Illustrada”, de Ângelo Agostini, são objeto de 

inúmeras pesquisas no campo da História, do Jornalismo, da Comunicação e das Artes. 

Entretanto, é importante apontar que quanto mais recuamos no tempo, mais pontuais e 

dispersos ficam os estudos.  

A segunda escolha diz respeito ao tipo de ilustração. Como disse anteriormente, 

“ilustração editorial” – o desenho voltado a ilustrar um texto ou tema para publicação em 

jornais, revistas e livros – era ainda um termo vago demais para um trabalho, e o recorte no 

                                                            
1 Aloísio Magalhães (1927-1982) é um dos mais respeitados nomes no design gráfico brasileiro. Foi um dos 

pioneiros na introdução do design moderno nas artes gráficas nacionais e colaborou na fundação da primeira 

escola superior de design no país – a Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro – ESDI. 

 
2 Alexandre Wolner (1928) é outro grande pioneiro e patrocinador do Design Gráfico no Brasil. Ainda 

adolescente, estudou no Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo, onde ganhou bolsa 

para concluir seus estudos na famosa Escola de Ulm (Alemanha) – referência mundial no ensino em Design. 

Wolner é responsável pelo desenho de marcas tradicionais na indústria brasileira, como Itaú, Cofap, Eucatex, 

Metal Leve, Ultragaz, Klabin, entre outros. 

 
3 José Carlos de Brito e Cunha, ou simplesmente J. Carlos (1884-1950), é um dos maiores e mais produtivos 

expoentes da charge no Brasil das primeiras décadas do século XX, sendo também um dos pioneiros do traçado 

estilizado e minimalista no desenho humorístico nacional. Chargista, ilustrador, escultor, autor de teatro de 

revista e letrista de samba, J. Carlos também é reconhecido por sua participação ativa não só nas ilustrações mas 

também em todo o projeto gráfico das revistas em que trabalhava – o que, segundo autores como Rafael 

Cardoso, o coloca também como um dos precursores do design gráfico brasileiro. 
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tempo, por si só, não seria o bastante para afunilar a pesquisa satisfatoriamente. Não podemos 

subestimar o passado: se por um lado a produção do parque gráfico no Segundo Reinado 

ainda fosse mínima comparada a números atuais, por outro, pesquisas conduzidas por 

historiadores da imprensa e do design como Rafael Cardoso
4
 e Mário de Camargo

5
 apontam 

que, na segunda metade do século XIX, já havia nas grandes cidades do Brasil um parque 

gráfico dinâmico e bastante produtivo para a economia da época. Este parque abastecia a 

sociedade não somente de jornais e livros - destinados à minoria letrada - mas também de 

baralhos, selos, embalagens de rapé, chocolate, cigarros, remédios, rótulos de cerveja, etc.. 

Tudo isso era demanda de material impresso nas gráficas, e muitas delas se valiam do 

trabalho de ilustradores, gravuristas e litógrafos.  

Assim, seria ingenuidade supor que o universo de análise se tornaria diminuto apenas 

por se tratar de um período onde a imprensa no país ainda engatinhava. Por essa razão, decidi 

focar minha pesquisa nas charges de jornais de época. As charges revelam muito do tempo em 

que foram feitas: são pequenas janelas para o passado, nas quais temos, ao mesmo tempo, as 

circunstâncias, o humor e a visão crítica do homem da época. Através delas, também é 

possível situar o desenvolvimento do traço e das técnicas de reprodução de desenhos na 

imprensa.  

Nesse sentido, foi inevitável basear-me no A História da Caricatura no Brasil, de 

Herman Lima
6
. Com quase cinquenta anos de idade, é ainda a obra teórica mais completa 

realizada a respeito do tema.  

Acrescentei ao trabalho de Lima as pesquisas sobre a História da Caricatura no Brasil 

conduzidas por Pedro Corrêa do Lago
7
 e Renato Lemos

8
, além de estudos paralelos ao tema 

que foram fundamentais à compreensão do contexto, como os trabalhos sobre a História da 

Imprensa no Brasil de Werneck Sodré
9
, Ana Luiza Martins e Tânia Regina de Luca

10
, bem 

                                                            
4 CARDOSO, Rafael. O Design Brasileiro Antes do Design: Aspectos da história gráfica, 1870-1960. São 

Paulo: Cosac Naify, 2005. 
5CAMARGO, Mário de. Gráfica: Arte e Indústria no Brasil: 180 anos de História. 2. Ed. São Paulo: 

Bandeirantes, 2003. 
6 LIMA, Herman. A História da Caricatura no Brasil (vol. I, II, III e IV). Rio de Janeiro: José Olympio, 1963. 
7 LAGO, Pedro Corrêa do. Caricaturistas Brasileiros: 1836-2001. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2001. 
8 LEMOS, Renato (org). Uma História do Brasil Através da Caricatura – 1840-2006. 2. Ed. Rio de Janeiro: 

Bom Texto, 2006 
9 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4. Ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 
10 MARTINS, Ana Luiza; DE LUCA, Tânia Regina. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. 
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como pesquisas sobre o período histórico como o de José Murilo de Carvalho e Lúcia Maria 

Bastos Pereira das Neves
11

. 

Por fim, escolhi uma única publicação sobre a qual tratar. A incrível diversidade de 

breves e pequenas publicações independentes da época tornava o objeto de pesquisa muito 

extenso. Diversificar a pesquisa para vários jornais – mesmo que da mesma época, da mesma 

região ou sobre um mesmo tema – implicava o risco real de estender a pesquisa a algo muito 

maior do que um mestrado é capaz de abranger. No entanto, esta decisão levava diretamente a 

outra: que periódico escolher? 

Para a minha sorte, a solução veio naturalmente. Foi por sugestão da minha 

orientadora, a professora e historiadora Maria Aparecida de Aquino, que tive contato pela 

primeira vez com o periódico O Polichinello. As 38 edições do jornal de 1876 estão 

preservadas no acervo do IEB – Instituto de Estudos Brasileiros, órgão da USP. Logo no 

primeiro contato, ainda com a reedição fac-similar lançada em 1981 pela Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, fiquei encantado com o humor, com a sagacidade e com a temática das 

caricaturas e com o texto do periódico. Posteriormente, eu viria a descobrir que tratavam, 

sobretudo, dos grandes debates na imprensa da época: a causa republicana, a reação contra a 

influência da Igreja Católica sobre o Estado e a luta pela abolição.  

Estranhamente, O Polichinello costuma ser mencionado sem muitos detalhes entre os 

analistas do assunto. Com exceção da excelente introdução da Professora, Arquivista e 

Historiadora Ana Maria de Almeida Camargo
12

 publicada na cópia fac-similar – que servirá 

em grande parte como guia de estudos neste trabalho – pouco foi dito até então sobre as 

charges e sobre a linha editorial do Polichinello. Na maioria dos textos sobre a História da 

Imprensa ilustrada do período, o jornal paulista é apenas mencionado. Provavelmente isso se 

deva ao fato de ter sido um jornal de vida breve, cujas ilustrações eram de autoria de um 

artista que não compartilhava do prestígio de um Ângelo Agostini
13

 ou de um Rafael Bordalo 

                                                            
11 CARVALHO, José Murilo de & NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira (org). Repensando o Brasil do 

Oitocentos: Cidadania, Política e Liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 

 
12 CAMARGO, Ana Maria de Almeida. O Polichinello in: O Polichinello: Edição Fac-Similar. São Paulo: 

Imprensa do Estado, 1981. 

 
13 É impossível falar sobre a charge e a caricatura no Segundo Reinado sem citar a figura que é considerada por 

muitos como o maior expoente da arte no período. Angelo Agostini (1843-1910) teve uma carreira meteórica em 

seus 46 anos de participação na imprensa, iniciada em São Paulo. Alcançaria sucesso e prestígio no Rio de 

Janeiro, com a publicação de sua autoria “A Revista Illustrada” – periódico humorístico de maior sucesso da 

época (Lago, 2001, p. 26) 
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Pinheiro
14

. Também é possível que isso seja consequência do local de sua publicação, longe 

dos holofotes da Corte, na São Paulo de uma época em que a cidade era reconhecida apenas – 

pelas palavras de Werneck Sodré (1999) – como um “burgo estudantil”. Estes fatores 

acabaram contribuindo para O Polichinello ter sido colocado no mesmo patamar generalizante 

de outros tantos pequenos jornais ilustrados de seu tempo, que não compartilharam do sucesso 

de seus contemporâneos mais pesquisados.  

No entanto, essa pesquisa nos permite refletir. Acreditando que O Polichinello é um 

jornal que sobreviveu à erosão do tempo e do esquecimento. É um registro vivo de sua época, 

tanto do pensamento quanto da técnica e da arte que o compunham. Por outro lado, ele é 

também, fundamentalmente, junto a outros como o Diabo Coxo
15

, o Cabrião
16

 e o Coaracy
17

, 

um remanescente da imprensa ilustrada publicada em São Paulo naqueles tempos. Como tal, é 

um dos poucos que registrou os acontecimentos sobre o ponto de vista do humor paulista – 

em especial, o paulistano. Por essas razões, sua importância como registro histórico por si só 

justificaria um estudo mais aprimorado. 

 

                                                                                                                                                                                          
 
14 Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) foi o grande gênio da caricatura em Portugal no século XIX, e teve 

importante participação na caricatura e na charge brasileira . Entre 1875 e 1879, Bordalo viveu no Rio de 

Janeiro, onde atuou como importante colaborador de muitos dos mais importantes periódicos da imprensa 

ilustrada, como “O Mosquito”, “O Besouro” e o “Psst!” (Lago, 2001, p. 40). 

 
15 O Diabo Coxo (1864-1865) foi o primeiro periódico ilustrado impresso em São Paulo. Era redigido por Luiz 

Gama e Sizenando Barreto Nabuco de Araújo, e representa a estreia de Angelo Agostini na Charge (Sodré, 1999, 

p. 204). 

 
16 O Cabrião (1866-1867) sucedeu “O Diabo Coxo” na imprensa ilustrada paulista, contando com a mesma 

equipe, incluindo Angelo Agostini. Provocou polêmica na sociedade paulistana da época. Infelizmente, tal como 

seu antecessor, têve vida curta (Sodré, 1999, p. 204, 205). 

 
17 O Coaracy (1875-1876) foi um jornal ilustrado contemporâneo ao “Polichinello”. Com charges de Eduardo 

Langlois, o periódico frequentemente dialogava com O Polichinello no período em que dividiram espaço na 

imprensa paulista (Gallotta, 2006). 
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Capítulo 1: A Imprensa e o Meio 

Não é possível analisar a charge em meados do século XIX no Brasil, sem entender 

antes a imprensa da época e o contexto social e político em que ela atuava. Naquele momento, 

a Imprensa era ainda uma instituição relativamente nova no país. É sabido que a primeira 

tipografia a chegar oficialmente ao Brasil veio em ocasião da fuga da família real de Lisboa, 

em 1808 (CAMARGO, 2003). Até então, quase tudo de impresso que chegava a terras 

brasileiras era importado da Europa em navios portugueses, muitas vezes, via contrabando 

(SODRÉ, 1999). Portugal mantinha uma censura severa sobre as publicações, tanto em 

Portugal quanto no Brasil, e a instalação de gráficas na Colônia era terminantemente proibida 

(SODRÉ, 1999).  

De todo modo, contudo, é certo que já havia uma demanda regular por material 

impresso no Brasil: sabe-se que muito dos impressos em Portugal, e em outras partes da 

Europa, era lido regularmente na colônia, pelo menos, desde o século XVIII; ainda no 

governo de Pombal (1750-1777) os 15 periódicos regulares na Metrópole chegavam às 

maiores cidades das províncias ultramarinas, e desde 1778, a Gazeta de Lisboa circulava na 

América Portuguesa (MARTINS; DE LUCA, 2008).  

É a partir de 1808 que essa situação começa a mudar. A vinda da Família Real para o 

Brasil e o estabelecimento do governo da Coroa na Colônia durante a ameaça napoleônica, 

trouxeram transformações profundas às regras que restringiam a palavra impressa no Brasil. 

Antes era interesse manter a Colônia em absoluta dependência: não podia haver concorrência 

comercial com outros povos que não a Metrópole, nem infraestrutura para o desenvolvimento 

de um sistema financeiro mais complexo, tampouco quaisquer meios de distribuição de 

informação e comunicação que pudessem dificultar a vigilância dos órgãos fiscalizadores 

reais. Com a estadia da Família Real e de toda a corte no Brasil, invertia-se o jogo: as 

estruturas que eram indesejáveis tornaram-se urgentes. Era preciso abrir os portos, construir 

bancos, escolas, correios, estruturas de lazer, cultura e arte. Tudo isso, basicamente, para 

garantir à Corte um padrão de vida similar ao que levavam em Portugal. Neste contexto, a 

vinda da Imprensa para o país tornou-se inevitável. Nas palavras de Mário de Camargo: 
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O Rio de Janeiro era uma cidade de menos de 100 mil habitantes, a maioria 

escravos, que sofria os efeitos do declínio da mineração do ouro quando a Família 

Real chegou. Agora capital do império português, passou a receber rapidamente as 

instituições indispensáveis: academia de arte, academias militares, escola médica, 

teatro, biblioteca, etc. A demanda de materiais gráficos acompanharia esse movimento 

(CAMARGO, 2003, p. 19). 

A partir de então, a imprensa escrita no Brasil deu início a uma trajetória 

surpreendente, tanto em termos de expansão, quanto de demanda. Se a princípio a Imprensa 

Régia – órgão impressor oficial instaurado pelo governo joanino desde 1808 – deteve o 

monopólio sobre a mídia impressa, em 1821 dezenas de folhetins independentes já eram 

impressos e circulavam nas capitais das províncias. Até 1830, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, 

São Paulo e Rio Grande do Sul já contariam com suas próprias oficinas tipográficas. A 

expansão continuou por todo o século XIX, tanto na presença das tipografias pelo país, quanto 

no número de títulos, nas tiragens e no próprio público leitor. E só se fez intensificar a partir 

da segunda metade do século, à medida que as cidades cresciam, o comércio dentro dessas 

cidades se disseminava e uma tímida demanda de trabalho assalariado começava a surgir. 

Com o desenvolvimento do comércio, o “povo”, ou seja, essa massa sempre 

crescente e informe de pessoas, começava a representar um público consumidor em 

constante expansão. Para ele, foram escritos livros, abertas lojas, elaboradas receitas 

medicinais, confeccionadas roupas e chapéus na tentativa de trazer, para a atividade da 

compra e venda de produtos, estratos sociais que até então haviam sido deixados de 

lado, devido ao seu pequeno poder aquisitivo, em favor de uma seleta elite 

endinheirada (EL FAR, 2004, p. 39). 

O parque gráfico não tardou a seguir essa tendência. Alessandra El Far (2004) localiza 

nas últimas décadas do século XIX a difusão de uma literatura que finalmente voltava-se a 

esse “povo”. É necessário apontar, contudo, que o termo “popular”, utilizado pela autora e 

que poderia muito bem se aplicar a essa literatura, tem aqui uma conotação mais complexa: 

Quando um editor afirmava sua intenção de divulgar obras ao gosto do 

“povo”, ele não estava se referindo às camadas pobres e de baixa renda. Seu desejo 

era, acima de tudo, extrapolar as fronteiras econômicas e sociais, que antes limitavam 

a compra de livros aos grupos endinheirados, a fim de expandir tal possibilidade a 

toda e qualquer pessoa livre das amarras do analfabetismo. Nesse sentido, as obras 

populares não eram aquelas direcionadas a um público específico, e sim as que 

recebiam um tratamento editorial interessado em baixar o seu custo de produção e 

dinamizar seu consumo (Ibidem, p. 12). 

Esse pensamento acabou por ampliar não só o leque de consumo, mas também a 

demanda pela mídia impressa. Embora o trabalho de El Far tenha como foco a publicação de 

livros, é fato que essa suposta “popularização” atingiu a palavra impressa como um todo. Em 
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1876 – ano de publicação do Polichinello – todas as principais cidades do país já rodavam 

seus periódicos. Na então província de São Paulo, vários jornais circulavam na capital e em 

grande parte das cidades beneficiadas pelo ciclo do café. Santos, Jundiaí, Campinas e demais 

centros urbanos no interior, adjacentes aos grandes produtores cafeeiros, já contavam com 

pelo menos um periódico regular. 

A disseminação da palavra impressa num Brasil recém-liberto da metrópole, com a 

grande maioria da população analfabeta, muito dela ainda escrava, pode parecer um fenômeno 

contraditório. Em referência ao primeiro censo realizado no país em 1872, Boris Fausto 

(2008) aponta os níveis precários da Educação no período: 

Os primeiros dados gerais sobre instrução mostram enormes carências nessa 

área. Em 1872, entre os escravos, o índice de analfabetos atingia 99,9% e entre a 

população livre aproximadamente 80%, subindo para mais de 86% quando 

consideramos só as mulheres. Mesmo descontando-se o fato de que os percentuais se 

referem à população total, sem excluir crianças nos primeiros anos de vida, eles são 

bastante elevados (FAUSTO, 2008, p. 237). 

Em contrapartida, a mesma pesquisa estimava o número surpreendente de 8 mil 

pessoas com educação superior no país – dado que apenas atestava a desigualdade social 

gritante naquela população. Pelas palavras de Fausto (2008, p. 237), “um abismo separava, 

pois, a elite letrada da grande massa de analfabetos e gente com educação rudimentar”
 
. 

Contudo, a despeito dos enormes índices de analfabetismo da época e das dificuldades 

de acesso e circulação de material impresso, não se pode subestimar a influência desta 

Imprensa na História. Como bem colocam Ana Luíza Martins e Tânia Regina de Luca: 

A alfabetização era escassa, mas o rótulo de “elitismo” para a imprensa que 

surgia deve ser visto com cautela. Mesmo no Brasil escravista. Havia cruzamentos e 

intersecções entre as expressões orais e escritas, entre as culturas letradas e iletradas. E 

a leitura, como nos tempos então recentes do Antigo Regime, não se limitava a uma 

atitude individual e privada, mas ostentava contornos coletivos. Nesse sentido, a 

circulação do debate político ultrapassava o público estritamente leitor, embora sua 

produção impressa fosse monopolizada por um conjunto restrito de redatores 

heterogêneos (MARTINS; De LUCA, 2008, p. 39). 

Os “cruzamentos e intersecções” citados fazem referência à leitura em voz alta nos 

locais públicos, ao debate das notícias nos cafés, à boataria que ocasionalmente se espalhava a 

partir dessas práticas. A notícia não se restringia ao público leitor: ela “vazava” e se espalhava 

por meio da oralidade.  
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Desde seus primeiros dias a imprensa teve participação ativa na vida política do país. 

Publicações científicas e revistas de variedades dividiam espaço com os jornais de opinião. 

Por vezes tolerados, por vezes perseguidos pela censura e pela polícia, os folhetins 

atravessaram o primeiro reinado e o período regencial manifestando opiniões. A grande 

maioria desses periódicos, tanto pró quanto contra os interesses da Corte, eram folhetins 

simples, de vida curta e escrita panfletária. Eram feitos para orientar e, principalmente, para 

persuadir. 

A maioria dos homens de letras dessa geração, independentemente do 

posicionamento político, escrevia no chamado estilo panfletário, que expressou uma 

das fases mais criativas e vigorosas dos debates políticos mundiais e da imprensa 

brasileira em particular, só vindo a desaparecer na segunda metade do século XX. O 

estilo panfletário (difícil de ser redigido com qualidade e hoje em franco desuso na 

imprensa) alcançava eficácia por várias características retóricas interligadas, como: 

capacidade de convencer e atacar, espírito mordaz e crítico, linguagem literária, sátira, 

requerendo ao mesmo tempo densidade doutrinária e ideológica e agilidade para 

expressar, em situações específicas e circunstanciais, uma visão de mundo geral e 

definida (MARTINS; De LUCA, 2008, p. 37). 

A imprensa institucionalizada, industrializada, financiada por grandes grupos 

empresariais, viria a aparecer apenas no segundo reinado, com o surgimento e consolidação 

dos grandes jornais (MARTINS; De LUCA, 2008). Até então, a pequena imprensa de caráter 

panfletário e combativo, vinculado a interesses de indivíduos ou grupos políticos, marcou 

presença espalhando opiniões e exaltando ânimos. A Revolução Pernambucana de 1817, o 

retorno da Família Real em 1821, a luta pela Independência, as crises do primeiro reinado e as 

insurreições durante o período regencial foram fomentadas – em ambos os lados do conflito – 

por jornais oficiais ou clandestinos patrocinados pelo Estado, por partidos, pequenos grupos 

ou movimentos políticos organizados.  

Essa agitação política na Imprensa, contudo, não deve ser confundida com liberdade 

de expressão: até o segundo reinado, o Brasil convivera com a censura, primeiro por parte da 

Metrópole, posteriormente por iniciativa do governo regencial (SODRÉ, 1999). O país só 

viria a conhecer efetivamente a liberdade de imprensa com a ascensão de D. Pedro II ao trono. 

Do ponto de vista da liberdade de imprensa, o Reinado de Pedro II é 

incomparável tanto com a situação dos países vizinhos quanto com a registrada na Era 

Republicana, circunstância em muito decorrente da postura tolerante do monarca 

frente às críticas escritas e ao deboche das caricaturas que na ausência das fotografias 

eram a principal forma de ilustração. Especialmente notável a esse respeito é o fato de 

que os jornais que pregavam a mudança da forma de governo nunca foram reprimidos 

por isso, ao contrário do que ocorreria com as publicações monarquistas, após a 
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Proclamação da República. A situação era diferente nas províncias, principalmente 

naquelas onde ocorreram conflitos armados, mas na capital, mesmo durante a Guerra 

do Paraguai, não houve cerceamento à imprensa (IMPRENSA Brasileira – dois 

séculos de história, 2011, p. 5). 

De fato, seu governo seria marcado, entre outras coisas, pela contradição entre um 

claro processo de abertura à liberdade de Imprensa e um projeto quase simultâneo de 

centralização de poder. O Segundo Reinado seguiria sob uma tutela firme de D. Pedro II, 

representada legalmente através do poder moderador, como compreende Thomas Skidmore: 

O termo Poder Moderador [...] referia-se à posição do monarca como o ponto 

de equilíbrio do governo. Era a seu convite que governos eram formados ou 

dissolvidos. Era ele quem escolhia quem deveria ser senador entre os três indicados de 

cada província. E era por intermédio da Coroa que o apadrinhamento nacional, o 

sangue vital dos políticos, fluía (SKIDMORE, 2003, p. 73). 

É verdade que esse processo de liberdade de imprensa se daria praticamente da estaca 

zero. A ascensão dos grandes jornais de posicionamento político mais “brando”, juntamente à 

derrota sumária das rebeliões durante o período regencial, haviam contribuído para aquilo que 

Werneck Sodré (1999) classificou como um “regresso conservador” na imprensa no país. O 

movimento e o partido liberal, ansiosos por reformas políticas mais substanciais nas estruturas 

de poder, haviam sido subjugados pelo ímpeto conservador, representado pelo partido e pelas 

camadas sociais que tinham interesse pela manutenção do Estado centralizador. Num primeiro 

momento no Segundo Reinado, isso mantivera o debate político em segundo plano na rotina 

dos periódicos. No entanto, havia agora uma série de novos fatores culturais e econômicos 

que viriam a reforçar o desenvolvimento da palavra impressa e fariam com que os entraves à 

liberdade de Imprensa não pudessem se sustentar por muito tempo: 

Logo nos anos subsequentes, a palavra e a imagem impressas conheceram 

outro lugar, ganharam força e expressão, com escritos de toda ordem que se 

propagaram por múltiplas experiências periódicas, produzidas por agentes sociais 

diversos, que atuaram em favor do desejado cenário civilizatório do Império. [...] 

Acentuou-se o projeto de inserção do Brasil na cultura ocidental, reforçado pela 

descendência europeia do monarca e pela ligação de nossas elites com o mundo das 

artes e da ciência, conforme disseminados pela França ou Inglaterra, países que 

inspiravam a pretendida agenda de uma sociedade de Corte (MARTINS; De LUCA, 

2008, p. 46). 

 Esse ideal civilizatório cultuado nas elites brasileiras, citado por Ana Luiza Martins e 

Tânia Regina de Luca, parece ter sido fomentado pela própria figura do Imperador. Segundo 

Tomas Skidmore (2003, p. 74) “Pedro II tornou-se cada vez mais um ponto de referência 
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política para a elite, que usava sua retidão e pulso firme para distanciar seu próprio país das 

instáveis repúblicas hispano-americanas”. Não foi uma imagem criada ao acaso: 

Pedro II fortaleceu sua imagem de urbanidade civilizada e retidão ao adquirir 

o hábito de presidir sessões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o principal 

órgão erudito do Brasil de então. Ele se interessava especialmente pela herança 

indígena brasileira e chegou a aprender guarani (inclusive conversação), a língua 

indígena mais amplamente falada. Ele também subsidiava escritores e intelectuais 

brasileiros para pesquisar em arquivos europeus os tratados que teriam definido as 

fronteiras do Brasil (SKIDMORE, 2003, p.74). 

Em um país onde o Estado se mantinha sob controle do Imperador, se a imprensa 

desfrutava de certa liberdade, certamente essa liberdade se sustentava sobre a concessão 

imperial. Supreendentemente, D. Pedro II recusou-se a lançar mão de sua autoridade para 

coibir qualquer tipo de crítica a seu governo nos órgãos de imprensa. As razões que o levaram 

a sustentar essa posição mesmo às vésperas da República parecem ter raízes no próprio ideal 

civilizatório creditado ao monarca, citados anteriormente por Ana Luiza Martins e Tânia 

Regina de Luca (2008). A censura ostensiva e a perseguição aos órgãos de imprensa pareciam 

agora ações incompatíveis com aquilo que tinha como ideal de Estado “progressista” e 

“civilizado”. Não que esses limites não tenham sido ocasionalmente desrespeitados – longe da 

Corte, nas províncias, governantes e aristocratas escravistas teriam seus próprios meios para 

reagir à oposição escrita – mas agora, ao contrário do que acontecera no primeiro reinado ou 

no período regencial, a truculência contra a Imprensa passou a ser evitada.  

Aliado à liberdade de imprensa, outros fatores viriam a reacender os ânimos e trazer 

de volta aos periódicos o debate acalorado das questões do Estado e da Sociedade brasileiras. 

Os primeiros sinais de mudança, embora ainda imperceptíveis, apareceram a partir de 1830, 

com a supremacia do café brasileiro no mercado internacional e a ascensão da economia 

cafeeira, e se intensificaram ao longo da segunda metade do século XIX, primeiramente no 

interior fluminense, e posteriormente em São Paulo (FAUSTO, 2008).  

O capital cafeeiro teve um impacto direto sobre o desenvolvimento dos centros 

urbanos ao seu redor: passou a financiar a construção de ferrovias, o desenvolvimento do 

Porto de Santos, a navegação a vapor, as comunicações (telégrafo, cabos submarinos), o 

comércio, a organização bancária e, finalmente, a indústria (PRADO Jr., 2006) . 

Na década de 1850, o Brasil entra na era das ferrovias e das telecomunicações. 

Entre a primeira ferrovia – cerca de 15km, ligando Porto da Estrela a Raiz da Serra, 

inaugurada em 1854 [...] e o final do Império, em 1889, foram construídos cerca de 
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9.000km de estradas de ferro, a maior quilometragem da América do Sul.  Apesar de 

entrecortado, esse sistema facilitou a distribuição dos jornais nas regiões de maior 

população e mais intensa atividade econômica, ao mesmo tempo em que as linhas 

telegráficas paralelas aos trilhos e operadas pelas empresas ferroviárias 

proporcionavam maior rapidez no fluxo de informações destinadas às redações 

(IMPRENSA Brasileira – dois séculos de história, 2011, p. 6). 

Ironicamente, o desenvolvimento do sistema financeiro, do comércio, da malha de 

transportes e dos sistemas de comunicação, levou as cidades ao crescimento e à emancipação 

do domínio rural. Com a independência econômica das cidades, acentuaram-se cada vez mais 

as divergências com a cultura cafeeira. 

Outro fator que parece ter sido o estopim na reação pública e na imprensa que 

começou a acontecer a partir da segunda metade da década de 1860 foi a Guerra do Paraguai. 

Segundo Werneck Sodré (1999), o conflito fora criticado “aqui e acolá” desde o seu início, e 

arrebanhou mais e mais críticos ao longo de seus seis anos. Mesmo a vitória não foi capaz de 

obscurecer os prejuízos causados pela guerra: as milhares de baixas (estima-se que mais de 50 

mil brasileiros tenham perecido em batalha), o Estado endividado, a Economia em crise. Pelo 

contrário, o fim da guerra expôs as chagas na sociedade brasileira. No início da guerra, o 

contingente do exército brasileiro era muito pequeno e os pelotões na Bacia do Prata mal 

resistiram às primeiras investidas contra o exército paraguaio: 

Até então, o Império contara com um reduzido corpo profissional de oficiais e 

encontrara muitas dificuldades para ampliar os seus efetivos. Não havia serviço militar 

obrigatório, e sim um sorteio muito restrito, para servir no Exército. Os componentes 

da Guarda Nacional, que eram a grande maioria da população branca, estavam isentos 

desse serviço. Até a Guerra do Paraguai, a milícia gaúcha dera conta das campanhas 

militares do Brasil no Prata, mas ela se revelou incapaz de enfrentar um exército 

moderno como o paraguaio (FAUSTO, 2008, p. 214). 

O Estado brasileiro recorreu então ao alistamento compulsório (RODRIGUES, 2009). 

Mendigos, criminosos, desempregados, homens livres e pobres nas cidades, eram recrutados à 

força. Proprietários de escravos, no entanto, podiam por lei mandar seus negros em seu lugar 

para a guerra.  

O governo prometia bons preços e títulos nobiliárquicos para aqueles senhores 

que apresentassem mais libertos. Rapidamente, muitos cidadãos compreenderam que 

podiam ser substituídos, assim como seus filhos, pelo elemento servil – 

preferencialmente o mau escravo, o velho e a escória das fazendas. Eram escravos 

vendidos em leilões e pagos com crédito do Estado, em apólices que rendiam 

vantagens aos seus senhores (RODRIGUES, 2009, p. 15). 
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Assim se compunham as fileiras dos “Voluntários da Pátria” para combater os 

paraguaios. Foi este exército – composto, em grande parte, por escravos – que obteve a vitória 

no Paraguai. E o retorno destes sobreviventes – que ocupavam agora uma posição social 

contraditória de párias e heróis – gerou, no mínimo, desconforto.  

As desapropriações de escravos para as fileiras, cada vez em número maior, 

apesar de bem pagas – talvez as alforrias tenham representado a maior despesa da 

guerra – traziam inconvenientes, pois a substituição era difícil, no trabalho das 

lavouras, quando não eram impossíveis. Outro efeito, que passava despercebido no 

momento, estava no estímulo implícito que o processo conferia à extinção do 

escravismo: esse efeito tornou-se evidente logo depois de finda a guerra (SODRÉ, 

1999, p. 201, 202). 

Ângelo Agostini – ícone da caricatura da época – publicaria uma charge na Vida 

Fluminense, de 11 de maio de 1870, que explica bem a situação. Na legenda lia-se: “Cheio de 

glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado 

um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um 

tronco! Horrível Realidade!”.  
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Somou-se ao impasse dos libertos o escândalo causado pela sanha corrupta de 

oportunistas dentro do governo, pelas indenizações de guerra: 

O governo, então, procurou recompensar seus servidores, atender a sorte das 

viúvas e órfãos, cumprir as promessas feitas aos Voluntários da Pátria. Era preciso 

mostrar-se grato e justo, retomar a paz. No entanto, com a necessidade de atender aos 

pedidos de amigos políticos, os ministros propuseram ao Imperador nomes de 

cidadãos que não haviam prestado serviço algum à pátria, em detrimento dos ex-

combatentes que deveriam ser protegidos pela lei. [...] Assim, as injustiças 

avolumaram-se nas secretarias de guerra, nos arquivos militares, nos gabinetes de 

presidentes de províncias (RODRIGUES, 2009, p. 17). 

A Guerra do Paraguai escancarou as misérias sociais do país, os desmandos e a 

corrupção dentro da administração imperial, a desumanidade do regime escravocrata. Com 

isso, deu também um novo impulso no movimento abolicionista e ao ideal republicano. Estas 

duas forças, por sua vez, encontrariam na imprensa um aliado poderoso. 

Figura 1: De Volta do Paraguai. Vida Fluminense, 11 jul. 1870. 

apud SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: Memórias e Imagens.  

Rio de Janeiro: Edições Biblioteca Nacional, 2003. 
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É a partir da década de 1870 que esses movimentos na imprensa começam a tomar 

vulto. Os jornais republicanos proliferavam pelo país: além da capital, Piauí, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo contavam 

com várias publicações do gênero, muitas vezes chegando ao interior das províncias. Esses 

jornais se aproveitavam da multiplicação de prelos que vinha se estendendo desde a metade 

do século. Segundo Werneck Sodré (1999), só entre 1870 e 1872 surgiram no país mais de 

vinte jornais republicanos. Foi no ano de 1870 que começou a circular na Corte o jornal A 

República, órgão do Partido Republicano Brasileiro e do Clube Republicano, onde foi 

publicado pela primeira vez o Manifesto Republicano, redigido por Quintino Bocaiúva.  

Tanto o movimento republicano como o abolicionista faria campanha por meio dos 

periódicos. Contudo, seguiriam por caminhos paralelos:  

Estrategicamente, embora não desfraldada como bandeira do Partido 

Republicano, a luta pela emancipação e/ou libertação do cativo foi assumida 

paralelamente, caminhando pari passu àquela republicana. A imprensa foi sua porta-

voz mais expressiva, veiculando o jornalismo abolicionista, marco da história da 

imprensa no país (MARTINS; De LUCA, 2008, p. 74). 

 Nem todos os jornais republicanos defendiam a abolição da escravatura. De fato, 

grande parte do movimento republicano – em especial o paulista, cujo partido era, segundo 

José Murilo de Carvalho (2002), o mais organizado do país – era representado por membros 

da elite cafeeira e, por consequência, grandes proprietários de escravos. O interesse dos 

cafeicultores pela República pode parecer contraditório, a princípio. No entanto, ele segue 

uma lógica: 

A província [São Paulo] passara por grande surto de expansão do café e 

sentia-se asfixiada pela centralização monárquica. Para esses homens, a república 

ideal era sem dúvida a do modelo americano. Convinha-lhes a definição individualista 

do pacto social. Ela evitava o apelo à ampla participação popular tanto na implantação 

como no governo da República. Mais ainda, ao definir o público como a soma dos 

interesses individuais, ela lhes fornecia a justificativa para a defesa de seus interesses 

particulares (CARVALHO, 2002, p. 24). 

A República, desse modo, dava aos cafeicultores o suporte de um modelo político e 

social que vinha de encontro aos seus anseios: maior liberdade à iniciativa privada e, 

fundamentalmente, maior liberdade legislativa e fiscal às províncias. Esta última, enfim, era 

uma questão central ao capital cafeeiro. A burocracia centralizadora do governo imperial era 

vista como um entrave à expansão comercial do café: 
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Ao mesmo tempo, entre grupos da base social diversa, como essa burguesia e 

a classe média urbana, surgia uma convicção nova. Ela consistia na descrença de que 

as reformas descentralizadoras ou da representação política pudessem ocorrer nos 

quadros da monarquia (FAUSTO, 2008, p. 183). 

A partir de então, o ideal republicano passou a arrebanhar mais e mais adeptos, tanto 

entre a elite cafeeira quanto entre a classe média nas cidades. 

A questão da Abolição, por sua vez, parece ter se intensificado a partir de 1871, com a 

Lei do Ventre Livre
18

. A lei, de iniciativa do próprio governo imperial, despertou polêmica 

entre as classes dominantes e elevou os ânimos entre os abolicionistas. 

A explicação mais razoável é de que a iniciativa resultou de uma opção 

pessoal do imperador e de seus conselheiros. Embora não estivessem ocorrendo 

insurreições de escravos, considerava-se nos círculos dirigentes, logo após a Guerra do 

Paraguai, que o Brasil sofria de uma fraqueza básica em sua frente interna, pois não 

podia contar com a lealdade de uma grande parcela da população (FAUSTO, 2008, p. 

218). 

Ainda segundo Boris Fausto (2008), o movimento abolicionista ganharia força a partir 

da década de 1880, com a aparição de associações, jornais e o avanço da propaganda. 

Contudo, parece certo que ainda na década de 1870 já havia uma intensa mobilização 

abolicionista no Brasil, representada por órgãos na imprensa da época. Isso pode ser atestado 

até mesmo na caricatura, por trabalhos como o do chargista Angelo Agostini (figura 1). 

De todo modo, o fato é que tanto o movimento republicano como o abolicionista, teve 

grande impacto na imprensa do segundo reinado, e ambos foram representados por uma 

miríade de jornais combativos escritos em sua grande maioria pelos protagonistas envolvidos 

diretamente na luta, tanto pela República, como pelo fim do cativeiro. Joaquim Nabuco, 

Joaquim Serra, José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, Castro Alves, Quintino 

Bocaiúva, Silva Jardim, Saldanha Marinho e Rui Barbosa estão entre os nomes dos que 

colaboraram nesses periódicos, quando não eram donos dos próprios. 

 Não é coincidência que este jornalismo – de crescente confronto com o governo 

imperial e o Estado escravocrata – tenha sido justamente o ambiente onde a caricatura e a 

charge floresceram. Foi este o primeiro boom da imprensa ilustrada no Brasil. 

                                                            
18 A chamada Lei do Ventre Livre declarava livres os filhos de mulher escrava nascidos após a promulgação, os 

quais ficariam em poder dos senhores de suas mães até a idade de oito anos. A partir dessa idade, os senhores 

podiam optar entre receber do Estado uma indenização ou utilizar os serviços do menor até completar 21 anos 

(FAUSTO, 2008). 
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Capítulo 2: A Gênese da Charge no Brasil 

É de 14 de dezembro de 1837 que data a primeira charge impressa no país (LIMA, 

1963). A obra, de autoria de Manoel de Araújo Porto-Alegre, impressa na oficina de Victor 

Larée, era vendida sozinha
19

 e satirizava Justiniano José da Rocha, jornalista alinhado aos 

interesses da Corte e político influente na época. Naquela ocasião, Justiniano havia sido 

contratado por um elevadíssimo salário para ser o editor do Correio Oficial, e era justamente 

sobre isso que tratava a caricatura. Ela mostrava Justiniano prostrado, quase numa postura 

teatral, recebendo um saco de dinheiro (LUSTOSA, 2009). Assim fora anunciada, no Jornal 

do Commercio:  

Saiu à luz o primeiro número de uma NOVA INVENÇÃO ARTÍSTICA, 

gravada sôbre magnífico papel, representando uma admirável cena brasileira, e 

vendida pelo módico preço de 160 réis cada número, na Loja de livros e gravuras de 

Mongie, Rua do Ouvidor n° 87. A bela invenção de caricaturas tão apreciada na 

Europa, aparece hoje pela primeira vez em nosso país, e sem dúvida receberá do 

público aquêles sinais de estima que êle tributa às coisas úteis, necessárias e 

agradáveis (Apud LIMA, 1963, p. 71). 

A última observação parece ter profetizado o que viria a seguir, porque no dia seguinte 

um novo anúncio no Jornal do Commercio divulgaria a publicação da caricatura n° 2, 

acrescentando:  

O favorável e generoso acolhimento com que recebeu o público o primeiro 

número deste nosso periódico de gravuras, havendo-se esgotado já toda a primeira 

edição, anima aos artistas que se acham encarregados de tão necessária, útil e 

patriótica empresa, a continuarem sua publicação, que doravante será composta com o 

maior desvelo e perfeição (Ibidem, p. 71).  

                                                            
19  Charges e caricaturas só começariam a integrar a diagramação dos jornais no Brasil a partir de 1844 

(Lima,1963, p.90). 
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O anúncio parecia antever a rápida aceitação que a caricatura teria no gosto brasileiro. 

A charge de Manoel de Araújo Porto-Alegre (figura 2) feita, não por coincidência, pouco 

tempo após o seu retorno de Paris, refletia a voga com que a arte havia se pronunciado na 

Europa. No velho mundo, a caricatura já era uma arte antiga e era utilizada esporadicamente 

com fins políticos desde o século XVIII. Em meados do século XIX, a caricatura começou a 

ganhar evidência nas mãos de artistas renomados como Honoré Daumier
20

, considerado por 

muitos o “Michelângelo da caricatura”. No Brasil, a sociedade da Corte ansiava pelas 

novidades desses países, que para eles representavam (e eram, de fato) o referencial de 

produção cultural e artística da época. Circunstancialmente, isso poderia explicar o rápido 

sucesso que a caricatura obteve aqui ao longo da segunda metade do século XIX. Mas a 

questão é mais complexa.  

                                                            
20 Honoré Daumier (1808-1879) foi pintor, desenhista, ilustrador, litógrafo, escultor e caricaturista político 

francês, crítico ferrenho do governo de Luis Filipe e da corrupção no sistema legislativo, judiciário e burocrático 

do Estado Burguês. Segundo Giulio Carlo Argan (2008, p. 64), Daumier foi o primeiro a fundar a arte sobre um 

interesse político. Também segundo Argan, foi ele, Daumier, o pioneiro no uso do desenho litografado num 

meio de comunicação de massa – a imprensa – como veículo de influência sobre o comportamento social. O 

impacto das caricaturas engajadas do artista francês contribuiu para a disseminação da arte na mídia impressa 

pelo mundo. 

Figura 2: Caricatura de Manoel de Araújo Porto-Alegre, 1837. 
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Antes mesmo que Araújo Porto Alegre produzisse a primeira caricatura impressa, em 

1837, caricaturas manuscritas já circulavam no Brasil, especialmente na capital (LIMA, 

1963). É fato que o próprio Porto Alegre, um ano antes, desenhara todo um álbum de 

caricaturas manuscritas para o poema satírico de Domingos José Gonçalves Magalhães 

“Comédia Infernal”, que infelizmente nunca veio a ser impresso (LAGO, 2001). Há relatos da 

circulação de caricaturas e charges manuscritas em 1826, sobre o caso de D. Pedro I com a 

Marquesa de Santos, e de caricaturas entre textos manuscritos de apoio à revolução 

nacionalista de 1817, em Pernambuco (LIMA, 1963). Na cultura popular, o desenho caricato 

artesanal de figuras públicas já figurava como elemento satírico decorativo no Carnaval, na 

Malhação do Judas, no Bumba-Meu-Boi. Quando as primeiras caricaturas impressas 

apareceram em nossa cultura, a linguagem já não era desconhecida. Remontava a tradições 

muito antigas ligadas ao folclore – especialmente ao folclore europeu – e que chegaram ao 

Brasil via Portugal.  

Apesar de tentador, seria ingenuidade concluir que a charge no Brasil, estreada pela 

caricatura de Porto Alegre, tratasse apenas de uma cópia – em termos de linguagem – das 

charges de Daumier. Desde então já havia na caricatura brasileira algo característico. Pelas 

palavras de Herman Lima (1963, p. 75) “além das inequívocas ligações com a caricatura 

francesa, a Charge brasileira parecia herdar também um pouco do caráter e da truculência de 

sua congênere lusitana”. 

No entanto, a caricatura e a charge no Brasil não alcançariam a importância que 

tiveram nas três últimas décadas do século XIX, sem o suporte de uma série de fatores que 

contribuíram para a sua rápida popularidade.  

Em primeiro lugar, o sucesso da caricatura não seria possível sem um parque gráfico. 

Não é a toa que a maioria das caricaturas manuscritas que se tem notícia do início do Brasil 

Império se perdeu: não havia cópias – ou talvez houvesse, mas poucas dentro das limitações 

físicas do desenhista. Por melhor que fosse o desenho, jamais se espalharia com a mesma 

eficácia de um impresso.  

A vinda das primeiras técnicas de reprodução de desenhos no Brasil data de 1809, por 

iniciativa da Impressão Régia. Com a vinda da família real, a demanda por materiais como 

livros de geometria e álgebra, bem como a decorrente necessidade da propaganda e da 
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publicidade, exigiu técnicas de reprodução de imagens que a tipografia
21

 sozinha não podia 

suprir, então desenhistas e gravadores – a maioria vindos de fora, outros formados aqui – se 

uniram aos tipógrafos na folha de pagamento do órgão impressor oficial do governo joanino. 

Após 1808, surgem, ligados à imagem gravada, a Impressão Régia, que se 

especializou em trabalhos de talho-doce; o Arquivo Militar, com sua oficina de 

Litografia; e o Collégio das Fábricas, do qual faziam parte a Fábrica de Cartas de 

Jogar e a Estamparia de Chitas, um centro de gravuras. E chegam os primeiros 

gravadores oficiais, para trabalhar nas oficinas da Impressão Régia e do Arquivo da 

Academia Militar. Romão Eloy de Almeida, Braz Sinibaldi, José Joaquim Marques 

são alguns deles.  Aportou também no Rio de Janeiro João Caetano Rivara, gravador 

nomeado da Casa de Gravura do Real Museu e Jardim Botânico de Lisboa 

(CAMARGO, 2003, p. 21). 

Um novo e importante passo para o desenvolvimento de uma imprensa ilustrada 

aconteceu em 1817, quando D. João VI trouxe à Colônia o litógrafo francês Arnaud Pallière 

para trabalhar e ensinar a técnica da Litografia. A litografia (do grego, “impressão por pedra”) 

ou litogravura, foi inventada em 1796 por Aloys Senefelder e veio a se popularizar ao longo 

do século XIX por sua praticidade e versatilidade para a reprodução de ilustrações. A técnica 

consiste no método de impressão em que o desenho da imagem que se quer reproduzir é feito 

a conté ou lápis litográfico de base gordurosa diretamente sobre uma superfície lisa de pedra 

calcária. Feito o desenho, a superfície da pedra recebe uma camada acidulante de solução de 

ácido nítrico com goma arábica. Após esse processo, o desenho é removido com aguarrás e a 

pedra é umedecida e finalmente entintada. A tinta, desse modo, só se fixa na superfície nas 

áreas antes desenhadas, e a pedra torna-se então a matriz para a impressão de diversas cópias 

em papel ou outros suportes. Ao contrário dos demais processos de reprodução de desenhos 

da época, como a xilogravura (gravura em madeira) e a gravura em metal, em que era 

necessário talhar o desenho na matriz em alto ou baixo relevo, a litografia dava aos 

gravadores maior liberdade criativa e velocidade operacional ao permitir o desenho simples 

diretamente sobre a matriz.  

Segundo Mário de Camargo (2003), em 1821 começam a aparecer nos jornais os 

primeiros anúncios de litógrafos oferecendo seus serviços. Herman Lima (1963), por outro 

                                                            
21 Embora a impressão xilográfica – aquela em que a matriz da página é toda talhada em uma única placa de 

madeira – já fosse bem popular e se tenha conhecimento de várias pesquisas com sistemas de mecanização de 

impressão conduzidas quase uma década antes na Holanda, França, Itália e na própria Alemanha, considera-se 

que foi apenas em 1450, com Johan Gutenberg, que se reuniram os complexos sistemas necessários para criar a 

tipografia: o sistema mecanizado de impressão, composto por tipos móveis (letras separadas em pequenos 

suportes de metal ou madeira), que são arranjados numa matriz para compor a página a ser impressa (Meggs, 

2009). 
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lado, coloca como 1826 a data de abertura da primeira oficina litográfica no país – de 

propriedade do professor-litógrafo João Steinman – que veio então a substituir a seção de 

gravura em aço e cobre do Arquivo Militar para a confecção de mapas. De todo modo, no 

decorrer da década de 1820 parece ter havido uma popularização notável da técnica dentro do 

mercado gráfico brasileiro. Naturalmente, não só à cartografia se dedicavam os litógrafos. 

Ofereciam serviços de criação, impressão e reprodução de ilustrações e símbolos complexos 

onde quer que fossem necessários: rótulos, embalagens, documentos oficiais, plantas 

urbanísticas, mapas, partituras, álbuns, cartazes, livros ilustrados e, finalmente, jornais. Ainda 

sobre o assunto, Lívia Lázaro Rezende coloca: 

A partir do final da década de 1820, litógrafos de diversas nacionalidades 

começaram a fixar suas oficinas e a desenhar boa parte da história gráfica no Brasil. 

Nesse momento, praticamente inexistia a oferta de especialistas. Ao mesmo tempo, a 

demanda crescia, principalmente em relação à produção de efêmeros e impressos 

comerciais. O panorama não mudou muito nas décadas seguintes, uma vez que as 

instituições públicas de ensino técnico e artístico não conseguiam suprir o mercado 

num ritmo compatível (REZENDE, 2005, p. 36-37) 

A instalação e disseminação das oficinas litográficas no país teve importância 

fundamental no desenvolvimento da caricatura impressa. A litografia dava aos artistas o 

acesso à reprodução rápida, contínua e quase ilimitada de seus desenhos, ao passo em que 

permitia uma liberdade criativa praticamente idêntica àquela do desenho feito diretamente 

sobre o papel. A maioria esmagadora das caricaturas publicadas no país no século XIX, 

incluindo a primeira impressão de Araújo Porto Alegre, foi realizada em litogravura.  

Paralelamente à difusão das litografias seguia o desenvolvimento da própria imprensa: 

a disseminação dos prelos, o aumento progressivo de títulos e tiragens, e o desenvolvimento 

da demanda, preparava o terreno para as charges – especialmente para aquelas que 

começaram a vir impressas junto aos periódicos, a partir da década de 1840. 

Outro fator importante a ser considerado é o momento político que o país atravessava 

quando surgiu a caricatura. Mesmo com a boa receptividade das charges avulsas vendidas a 

partir de 1837, é somente na década de 1870 que a arte alcança efetivamente o seu boom 

criativo e ganha destaque na imprensa brasileira. Não é acaso que a época coincida com o 

momento de grande agitação política que vivia o Brasil na segunda metade do século. Muitos 

periódicos satíricos ilustrados publicavam em suas capas o provérbio em latim eternizado por 
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Voltaire
22

: Ridendo castigat mores (pelo riso corrigem-se os costumes). De fato, foi o que 

ocorreu no mass media daqueles tempos. A caricatura revelou-se um veículo eficiente para a 

imprensa de confronto ao governo imperial, que ansiava levantar o debate sobre as grandes 

questões da sociedade da época. A sátira teve papel fundamental ao atrair a opinião do 

público leitor para essas questões e alimentar a mobilização popular que, num primeiro 

momento, pressionaria o governo imperial à abolição da escravatura, e posteriormente 

apoiaria o golpe militar que levaria à República. 

Luiz Guilherme Sodré Teixeira (2001) aponta um outro elemento relevante para a 

compreensão do fenômeno da disseminação da charge no Rio de Janeiro do século XIX: 

Além de pouco confortável, também não era muito variada a vida cotidiana e 

cultural no Rio de Janeiro; fora o hipódromo – que mais tarde a burguesia da Belle 

Époque transforma em derby –, da estrada de ferro para o Corcovado, de teatros como 

o Alcazar ou São João e o “sarau com torradas e chá preto às dez da noite”, eram 

escassas as opções de lazer na cidade. A cultura, por sua vez, era uma atividade 

aristocrática, européia em suas origens, transplantada para os trópicos pelas missões 

artísticas que aqui chegavam. Cultura, de resto, que permanece folhetinesca e 

patrimonialista não só nesse período, como também por toda a República Velha, 

visando menos à aquisição de saber que à obtenção de diploma. (TEIXEIRA, 2001, p. 

7) 

Posto isto, Teixeira coloca a própria falta de opções de entretenimento como um fator 

responsável pela atração e pelo interesse que as charges rapidamente despertaram no gosto 

popular. Nesse caso, a charge e a caricatura ofereceriam ao público uma fruição muito mais 

acessível, descompromissada e irreverente, comparada àquela cultuada pelas elites nos 

teatros, nos salões, nas livrarias e nos cafés: 

Quem sabe não tenham sido essas mesmas condições adversas ao lazer que 

proporcionaram a proliferação de tantas Revistas Ilustradas como fonte de 

entretenimento entre a escassa camada letrada da população? Certamente, era através 

de suas charges que circulava a “opinião” dos mais cultos a respeito de fatos e 

personagens da política imperial, sem a verborrágica e maçante sisudez dos jornais de 

então (Ibidem, p. 7). 

De todo modo, é certo que a charge de Manoel de Araújo Porto-Alegre parece ter 

aberto uma porta que não se fechou mais. Em fins de 1844, o próprio Porto-Alegre lançaria a 

                                                            
22 Voltaire, pseudónimo de François-Marie Arouet (1694-1778), foi poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo e 

historiador francês. Conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, da liberdade 

religiosa e do livre comércio, é um dos pensadores mais representativos do Iluminismo – movimento cultural de 

reação aos abusos da Igreja e do Estado, que pregava a valorização do Homem e o poder da Razão. O 

Iluminismo marcou o século XVIII e influenciou revoluções pelo mundo, como o processo de Independência dos 

Estados Unidos e a Revolução Francesa (MAUROIS, 1975). 
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Lanterna Mágica
23

, “iniciando-se, assim, o ciclo das publicações ilustradas com desenhos 

humorísticos” (LIMA, 1963, p. 90). Os primeiros números da Lanterna ainda não exibiam as 

caricaturas no corpo da revista: a litogravura vinha em folha suplementar junto às edições. Em 

seguida, A Marmota Fluminense
24

 (1849-1857) começou também a publicar caricaturas 

anexas aos seus números (Ibidem). Em 1855, o Brasil Illustrado
25

 deu início à publicação 

regular de ilustrações incorporadas ao próprio corpo da revista: em suas belas e primorosas 

impressões, retratos litografados de paisagens do Brasil dividiam espaço com desenhos 

satíricos de Sebastien Auguste Sisson
26

 sobre os costumes do Rio (Ibidem).  

Apesar das frequentes aparições, a charge e a caricatura até então limitava-se a 

publicações de vida curta e edições instáveis – a Marmota Fluminense, por exemplo, teve a 

publicação interrompida e mudou de nome por duas ocasiões durante sua existência.  

É somente a partir de 1860 que esta situação começa a mudar. Em dezembro daquele 

ano seria lançado no Rio de Janeiro a Semana Illustrada – o primeiro periódico ilustrado 

humorístico a ter publicação regular e a perdurar no mercado editorial da Corte (LIMA, 1963; 

LAGO, 2001). A publicação era editada, ilustrada e litografada por Henrique Fleiüss: artista 

alemão de nascimento, homem ligado ao Império e sócio do Imperial Instituto Artístico – um 

dos mais importantes ateliês litográficos do país.  

                                                            
23 A Lanterna Mágica foi lançada por Manuel de Araújo Porto-Alegre no Rio de Janeiro em fins de 1844 e teve 

apenas onze edições. Segundo Herman Lima, era um periódico ilustrado que fazia comédia de costumes, 

pontuado aqui e ali pela sátira política. Foi o primeiro a trazer regularmente caricaturas impressas junto ao corpo 

do impresso. 

 
24 A Marmota Fluminense foi lançada a 7 de setembro de 1849 sob o título de Marmota da Côrte, passando a 

responder pelo seu título final a partir de maio de 1852. Em junho de 1857 passou a se chamar simplesmente A 

Marmota, sendo distribuída até o final daquele ano. Era uma revista de variedades que a princípio publicava 

ilustrações de figurinos litografados em Paris. A partir de setembro de 1852, os figurinos começaram a dividir 

espaço com vinhetas caricaturais fazendo alusão a passos de dança na moda em Paris. A partir de então as 

vinhetas começam a fazer sátira de costumes, evoluindo para a caricatura polítitca (LIMA, 1963). 

 
25 O Brasil Illustrado foi outra revista de variedades que a principio publicava ilustrações mais “sérias” – retratos 

de paisagens – que acabou aderindo a publicação de caricaturas. De autoria de Sebastien Auguste Sisson, 

circulou de 1855 a 1856 (Ibidem). 

 
26 Sébastien Auguste Sisson, conhecido também como Sebastião Augusto Sisson ou S. A. Sisson, (1824 - 1893), 

foi um desenhista, litógrafo e caricaturista da Corte no período. Francês natural da região da Alsácia, aprendera o 

ofício em seu país-natal com Joseph-Rose Lemercier (1803-1887), um dos mais célebres impressores-litógrafos 

da Paris de meados do século. Sisson chegou ao Brasil em 1852 e logo estabeleceu ateliê no centro do Rio de 

Janeiro, trabalhando para importantes revistas e jornais da época. Além de seu trabalho artístico, Sisson também 

é conhecido por seu trabalho como biógrafo e pesquisador. Na Galeria dos Brasileiros Ilustres, ele une o texto 

biográfico com seu talento como retratista e litógrafo para publicar em fascículos a obra que reunia as biografias 

dos brasileiros mais notórios de seu tempo (MENEZES, 2008). 
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Fleiüss conseguiu fazer da Semana um sucesso editorial para a época: o periódico foi 

publicado sem interrupções até 1876, alcançou grande popularidade e chegou a ter como 

colaboradores Joaquim Nabuco e Machado de Assis. Após o décimo número, Fleiüss dividiria 

a batuta dos desenhos com uma miríade de chargistas incluindo H. Aranha, Flumen Jr., A, 

Seelinger e Aurélio de Figueiredo que ilustravam regularmente o jornal (SODRÉ, 1999).  

 

 

Além da competência editorial e da excelência na litografia nas ilustrações (como 

litógrafo experiente, Fleiüss idealizava os desenhos para tirar o máximo proveito da técnica), 

Figura 3: Semana Illustrada, Ano 1, nº 102, 1861 

Modelo de capa do periódico. 
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a Semana Illustrada também trouxe algumas novidades à charge brasileira: foi uma das 

precursoras – possivelmente a primeira comprovadamente bem-sucedida – no uso de um 

personagem fixo para “apresentar” as notícias. Fleiüss criou o Dr. Semana, uma espécie de 

alter ego que sempre aparecia na primeira página para comentar as notícias da semana junto a 

seu inseparável “moleque”. Este último era uma figura especialmente interessante para a 

sociedade escravocrata da época: um jovem negro, alfabetizado, astuto, que sempre dialogava 

com o Dr. Semana. Segundo Werneck Sodré (1999) o personagem pode ter sido inspirado em 

Pedro, o jovem escravo atrevido e intrigante da comédia de José de Alencar O Demônio 

Familiar
27

. A partir de novembro de 1861, a dupla seria acompanhada de um terceiro 

personagem: a Dona Negrinha, mulher do moleque (GUIMARÃES, 2009).
 

O uso de 

personagens emblemáticos para representar a visão do artista nas charges viria a se tornar uma 

prática corrente nos jornais ilustrados do período.  

Outra ideia original de Fleiüss, levantada por Luiz Guilherme Sodré Teixeira (2001) 

parece ter sido a representação do índio como símbolo da nacionalidade brasileira nas 

charges. Possivelmente influenciado pelo romantismo e pelo Guarani, de José de Alencar – 

publicado em folhetim três anos antes do primeiro número da Semana, em 1857 – Fleiüss 

começou a representar em suas ilustrações o conceito visual do índio idealizado, ingênuo, 

inocente, puro e virtuoso, como ícone do povo e da nação brasileira. 

Esse índio criado por Fleiüss – branco, feições européias, inocente, jovial e 

ingênuo, robusto e bem nutrido, com penas e cocares como jamais as usaram nossos 

silvícolas reais – será imitado por todos os chargistas desse final de Monarquia, 

inclusive pelo próprio [Angelo] Agostini, que também desenha sua própria versão 

idiossincrática de índio como representação simbólica do país (TEIXEIRA, 2001, p. 

8). 

Alguns autores, no entanto, acusam a Semana Illustrada de conivência com a 

Monarquia. Por conta das relações de Henrique Fleiüss com a Corte, a Semana parece ter se 

esquivado das críticas ao Império. Segundo Nelson Werneck Sodré: 

                                                            
27 A peça de José de Alencar, de 1857, trata de uma série de desencontros amorosos dentro de uma família, em 

que o menino escravo Pedro tem papel central. Ele reside na casa de Eduardo, solteiro, médico, filho mais velho 

de D. Maria, viúva. Também moram na casa a irmã de Eduardo, Henriqueta – moça em idade de casar – e o 

irmão mais novo, Jorge. Atento aos acontecimentos na casa e aos desencontros românticos de seus amos, e 

sobretudo motivado pelo desejo de se tornar cocheiro, o jovem e astuto Pedro – o demônio familiar do título – 

começa a manipular seus senhores, entregando cartas, poesias e flores às pessoas erradas para favorecer seus 

próprios interesses: se Eduardo e Henriqueta se casassem com pessoas ricas, poderiam fazer de Pedro o cocheiro 

que ele tanto desejava ser. 
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Amigo da casa imperial, que sempre prestigiou, como aos governos em geral, 

Fleiüss, grande desenhista e litógrafo, não era humorista nem crítico (SODRÉ, 1999, 

p. 205). 

 Pedro Corrêa do Lago, por sua vez, relata que a charge do periódico “era respeitosa e 

reverente com a monarquia, raramente desenhando a figura do Imperador” (LAGO, 2001, p. 

24). Já Herman Lima, em seu trabalho, questiona o talento de Fleiüss: 

Entretanto, não é menos certo que, embora de grandes méritos como 

desenhista e litógrafo, Henrique Fleiüss se ressentia, como caricaturista, de certa 

incapacidade para a graça espontânea e o espírito satírico, especificadamente 

requeridos para o gênero (LIMA, 1963, p. 96). 

Lucia Maria Paschoal Guimarães, por outro lado, vem em defesa da Semana 

Illustrada. Seu texto busca rever o papel do periódico na Imprensa da época. Segundo ela: 

O respeito e as deferências dispensadas aos membros da Casa Imperial, 

porém, não devem ser confundidas com subserviência ao governo. Muito menos 

qualificados de falta de espírito crítico, como faz crer Nelson Werneck Sodré. Pelo 

contrário. O lápis ágil e de ponta afiada de Fleiüss estava sempre a postos, pronto para 

condenar a atuação dos políticos, o desmazelo das autoridades, bem como escarnecer 

dos maus costumes da população de uma forma geral (GUIMARÃES, 2009, p. 165-

166). 

Para a autora, Fleiüss e seus colaboradores compartilhavam a ideia de que a sátira 

“compreendia também o exercício de uma função cívica e de caráter educativo, no sentido de 

orientar o cidadão quanto às suas ações no espaço público” (Ibidem, p. 166). 

Contudo, é verdade que o declínio nas vendas do periódico e seu decorrente 

fechamento, em 1876, coincidem cronologicamente com a ascensão dos jornais ilustrados de 

sátira mais incisiva.  O tom das críticas da Revista Illustrada parece ter se tornado 

incompatível com o clima de agitação política em que o país começava a entrar. Os tempos 

eram outros: as vozes contra o regime escravocrata se intensificavam, o movimento 

republicano ganhava força, o final vitorioso, porém trágico, da Guerra do Paraguai agravava a 

insatisfação com o governo imperial. A demanda nas grandes cidades parecia apontar para os 

jornais que refletissem esse clima.  

O tom de crítica nos órgãos de imprensa se acentuou. Os periódicos ilustrados 

seguiram a tendência e proliferaram, tanto em tiragem quanto em número de títulos, em 

especial, na Corte. Alguns títulos se encerravam em poucos números; outros, porém, 

logravam maior sucesso.  
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Lançado em 7 de janeiro de 1868, o Vida Fluminense figurou na imprensa carioca até 

1875. Era um periódico ilustrado que apresentava-se ao leitor, logo na capa, como uma “folha 

joco-séria ilustrada”. Dedicava quatro páginas regulares, em cada edição, a caricaturas 

políticas, sátiras anticlericais e charges que criticavam a monarquia, a guerra no Paraguai e o 

regime escravocrata. 

Em setembro de 1869 é lançado também O Mosquito, que já de início intitulava-se 

como “Jornal caricato e crítico”. Segundo Herman Lima (1963, p. 102) “estendeu-se até 1877, 

sempre em grande evidência na imprensa do tempo”. Também se valia de charges primorosas 

para fazer sátira à política e aos costumes no Rio de Janeiro. 

Ao contrário da Semana Ilustrada, esses jornais que surgiam não limitavam suas 

charges à sátira de costumes, nem tampouco hesitavam em criticar através de um humor 

regateiro e insubordinado, o governo imperial, a Igreja, os políticos ou mesmo o próprio 

Imperador. Toda uma geração de chargistas marcou presença nesses periódicos: Luigi 

Borgomainerio
28

, Cândido Aragonez de Faria
29

, Rafael Bordalo Pinheiro. É também nesses 

periódicos que começaria carreira no Rio de Janeiro o maior expoente da caricatura no 

Segundo Reinado: Angelo Agostini (1843-1910).  

Italiano nascido em Piemonte, Agostini morou em Paris e em outras cidades da 

Europa, onde desenvolveu seus estudos nas Artes. Chegou ao Brasil ainda na juventude, no 

final da década de 1850, e firmou residência inicialmente em São Paulo. Ali, em 1864, iniciou 

sua carreira na imprensa ilustrada. Colaborou como chargista e litógrafo no primeiro jornal 

ilustrado paulistano: o Diabo Coxo, redigido por Luiz Gama e Sizenando Barreto Nabuco de 

Araújo
30

. O jornal teve vida breve, não resistindo a dificuldades financeiras e sendo encerrado 

                                                            
28 Natural da região da Lombardia, na Itália, o pintor e litógrafo Luigi Borgomainerio (1836-1876) foi um dos 

mais talentosos caricaturistas dessa geração atuante na imprensa ilustrada no Rio de Janeiro. Chegou ao Brasil 

em 1874, já como caricaturista experiente e reconhecido por seus trabalhos na Europa. Foi colaborador na Vida 

Fluminense e na sua sucessora, a Figaro, até sua morte prematura em março de 1876, vítima da febre amarela 

(LIMA, 1963). 

 
29 Cândido Aragonez de Faria, ou simplesmente Faria (1849 – 1911) foi co-fundador do Mosquito e colaborou 

no Mequetrefe.Viveu em Porto Alegre de 1876 a 1879, onde participou do periódico ilustrado local - o Figaro -

além de colaborar em vários órgãos da imprensa gaúcha. Segundo Pedro Corrêa do Lago (2001, p. 38) “dos 

grandes artistas da caricatura no Brasil atuantes nas décadas de 1860 a 1890, Candido Aragonez de Faria foi o 

único brasileiro nato cuja qualidade artística podia sustentar uma comparação com Agostini, Bordalo, Fleiuss, 

ou ainda com John Mill e Borgomainerio, também célebres em seu tempo”. 

  
30 Sizenando Barreto Nabuco de Araújo (1842-1892) era irmão de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo – 

ou apenas Joaquim Nabuco (1849-1910) – membro fundador da Academia Brasileira de Letras e um dos maiores 



42 

 

pouco mais de um ano depois (SODRÉ, 1999). Em meados de 1866, contudo, a equipe do 

Diabo Coxo retoma o projeto de uma revista ilustrada paulistana, dessa vez sob o título de O 

Cabrião. Valendo-se de dois personagens – aquele que dava nome ao periódico, o Cabrião, e 

seu inseparável amigo Pipelet, suas charges: 

Conduziam os leitores a cabrionar de uma maneira lúdica e crítica os costumes 

paulistas, as festas de entrudo, às referências sempre irônicas à Guerra do Paraguai, o 

recrutamento arbitrário dos “Voluntários da Pátria”, aos políticos do Império, à 

corrupção, etc. (GALLOTA, 2007, p. 8). 

 

                                                                                                                                                                                          
articuladores do movimento Abolicionista no Brasil. Ao que tudo indica, Sizenando, assim como seu irmão, 

eram participantes ativos no movimento abolicionista. 

Figura 4: O Cabrião, ano 1, nº 1, 1866. 

O personagem Cabrião era presença constante na capa do periódico, apresentando, comentando e atuando nas 

situações satirizadas nas charges. 
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Assim como o Diabo Coxo, O Cabrião também não durou muito. Deixou de ser 

publicado ainda 1867. As razões de seu fechamento, bem como de seu predecessor, são 

controversas. Segundo Marcelo Balaban, tudo indica que o Cabrião “era uma presença que 

incomodava” (BALABAN, 2009, p. 152). As críticas levantadas pelo jornal não passaram 

despercebidas por seus alvos, em especial, pelo governo da província. É sabido que em 

setembro de 1867, poucas semanas antes do encerramento do Cabrião, Henrique Schroeder, 

proprietário da litografia que imprimia o semanário, foi convocado à delegacia para prestar 

depoimento sobre o jornal (Ibidem, p. 182-183). Pelas evidências, é provável que o periódico 

tenha fechado as portas por conta da pressão das autoridades locais.  

Contudo, pouco mais de dois anos de charges em São Paulo foram o bastante para 

mostrar ao público a riqueza do traço e a sátira afiada de Agostini. Desde então, o 

caricaturista já deixava claro em sua arte o seu engajamento social, seu posicionamento 

republicano e, sobretudo, abolicionista. Poucos meses antes do fechamento do Cabrião, em 

julho de 1867, Angelo Agostini mudou-se para o Rio de Janeiro. No mesmo ano de 1867, 

quase imediatamente após a sua chegada à Corte, já começava a fazer participações em 

periódicos ilustrados locais, a princípio colaborando no Arlequim
31

, e posteriormente fazendo 

alguns trabalhos no Mosquito e no Vida Fluminense.  

É no Vida Fluminense que Agostini publicaria aquilo que “seria considerado a 

primeira história em quadrinhos de longa duração publicada no Brasil” (BALABAN, 2009, p. 

187) e seu primeiro grande sucesso no Rio: As Aventuras de Nhô Quim
32

. Como nos 

quadrinhos, os desenhos vinham dispostos na página em uma sequência acompanhada de 

texto; a sequência de imagens, junto às legendas, narravam sempre uma história. As histórias 

em As Aventuras de Nhô Quim giravam em torno das peripécias e desventuras de um 

personagem central – Nhô Quim – em sua vinda à Corte. Ele é filho de um grande fazendeiro 

mineiro, caipira, rico e ingênuo, em meio ao ambiente da Corte, onde a todo momento alguém 

tenta enganá-lo e explora-lo.  

                                                            
31 O Arlequim é a primeira versão do periódico que em janeiro de 1868 se tornaria o Vida Fluminense. A 

mudança de nome veio em função do aumento das tiragens e da implementação de um novo projeto gráfico que 

incluiu um aumento no formato e no número de páginas (BALABAN, 2009). 

 
32 “As Aventuras de Nhô Quim” podem ser conferidas, junto a outra história de Angelo Agostini “As Aventuras 

de Zé Caipora”, numa coletânea lançada recentemente: CARDOSO, Athos Eichler. As Aventuras de Nhô Quim 

e Zé Caipora – Os primeiros quadrinhos brasileiros, 1869-1883. Brasília: Senado Federal / Conselho Editorial, 

2002. 
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Pela ótica de Marcelo Balaban, Agostini fazia através de As Aventuras de Nhô Quim 

uma sátira de teor bem menos ácido e bem mais descontraído que no Cabrião. Havia sim uma 

crítica política que permeava as histórias, no entanto: 

Trata-se de uma folha bem menos agressiva [o Vida Fluminense], no sentido 

de produzir um tipo de humor mais alusivo, menos direto. O que leva à conclusão de 

que Agostini, quando passou a ser um dos responsáveis pela revista, optou por uma 

forma mais ambígua, um tipo de sarcasmo que não batesse de frente, o que teria a 

força de atrair leitores distintos. As Aventuras de Nhô Quim era antes de tudo um 

divertimento. Brincando, trazia cenas da cidade, que aparecia em cada capítulo de 

modo bastante particular (BALABAN, 2009, p. 187, 188) 

 As Aventuras de Nhô Quim parecem ter alcançado bastante prestígio na época, tendo 

sido até mesmo transformada em peça teatral (Ibidem). 

É também na Vida Fluminense que o engajado Agostini começaria a acompanhar mais 

de perto a Guerra do Paraguai. Suas charges no período valorizam figuras do Exército, ao 

mesmo tempo em que apontam os horrores da guerra, criticam o recrutamento compulsório e 

denunciam a questão da reinserção na sociedade dos veteranos recém-libertos, heróis de 

guerra marginalizados pela condição de sua cor numa sociedade escravocrata. No Mosquito, 

Agostini remodela muito do estilo visual da revista, cria um novo personagem – o mosquito, 

que agora assume uma representação humana; e afia sua crítica ao governo, à igreja e aos 

escravistas.  

Todavia, o sucesso adquirido por Angelo Agostini até então não se compara àquele 

que viria de sua mais prestigiada realização editorial. Em 1° de janeiro de 1876, é fundada A 

Revista Illustrada (figura 5), revista que contaria, predominantemente, com a arte de Agostini. 

É nela que ele finalmente amadurece seu traço e sua linguagem formal: 

Apesar de manter o traço acadêmico que marcava sua obra até ali, ele chega 

ao limite da linguagem e do estilo que escolhera. De capas a cartazes, passando por 

histórias em quadrinhos, reconstituições de crimes, documentação do cotidiano da 

cidade, alegorias, crítica cultural, retratos, caricaturas, charges, etc., praticamente não 

houve campo da expressão gráfica desenhada de então em que o artista não se 

manifestasse (OLIVEIRA, 2006, p. 103). 
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Segundo Luiz Guilherme Sodré Teixeira (2001, p. 11) “Agostini é o primeiro chargista 

a se alinhar com um projeto consistente de mudança estrutural de sociedade, dotando a charge 

de função crítica e conteúdo ideológico, tendo como objeto de sua sátira os impasses 

institucionais do regime, a precariedade da saúde pública e o abandono geral da cidade”. É na 

Revista Illustrada, enfim, que Agostini passa a manifestar de forma mais aberta e coesa o seu 

ativismo político. Pelas palavras de Gilberto Maringoni de Oliveira (2006, p. 103): “meteu-se 

Figura 5: Revista Illustrada, ano 12, 1887. 
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em polêmicas várias, atacou, foi atacado, tornou-se personagem da vida social e defendeu seu 

ponto de vista, tendo sua publicação como trincheira”.  

A postura de Agostini tinha uma identidade muito forte com o momento político pelo 

qual o Brasil passava naqueles tempos. Ela refletia e retroalimentava a opinião pública que se 

agitava, especialmente na Corte, em função do crescente descontentamento com a 

administração imperial, com a guerra e com o atraso do país – este último simbolizado, em 

muito, pelas instituições da monarquia e da economia escravocrata. Não é por acaso que, 

pouco tempo após a estreia da Revista Illustrada na imprensa fluminense, a Semana Illustrada 

tenha fechado as portas. Sob críticas cada vez mais intensas dos próprios jornais ilustrados ao 

seu redor (em especial, pelo próprio Agostini) aquele modelo contido de sátira do periódico 

de Henrique Fleiüss finalmente sucumbira ao clamor dos novos tempos. Também não é à toa 

que a Revista Illustrada, por sua vez, tenha logrado tamanho sucesso, sendo publicada quase 

sem interrupções até 1898, uma década depois do afastamento do próprio Angelo Agostini, 

pouco após a Abolição. 

Curiosamente, no mesmo ano de 1876, em que Angelo Agostini lança seu antológico 

periódico no Rio de Janeiro, alguns de seus ex-colegas dos tempos de Cabrião fazem em São 

Paulo uma nova incursão na imprensa ilustrada. É lançado O Polichinello. 
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Capítulo 3: O Polichinello 

Em 16 de abril de 1876 começava a circular na província de São Paulo o primeiro 

número do jornal ilustrado O Polichinello
33

. Assim se apresentava o semanário ao seu 

público: 

Apparece o Polichinello, preenchendo uma lacuna sensível no jornalismo de 

S. Paulo, e com o firme propósito de cumprir cabalmente o seu programma. 

Será o que deve ser. 

Em um período de gestação social, em que por uma lei de lógica fatal, o 

symptoma principal e mais energicamente característico é a decomposição da velha 

ordem das cousas – dão-se naturalmente esses phenomenos que contrastam 

singularmente entre si, e cuja manifestação provoca da parte de todos o applauso 

enthusiastico ou a desaprovadora censura. 

Pejados vemos os nossos orgams de imprensa de graves conceitos, de 

animadores applausos e de formidáveis explosões de severidade, segundo o objecto de 

sua dissertação sejam factos de alcance político e social, commettimentos do espírito 

de progresso ou faltas commettidas contra aquillo que, segundo a verdade acceita ou 

as convenções adoptadas entra na ordem dos factos constituintes do nosso viver social. 

Entretanto, há entre elles outros a que uma crítica ainda que severa nunca será 

efficaz: esses factos são de si mesmo desasados ou ridículos; para elles: - a satyra; seu 

único correctivo: - a gargalhada. 

Cuidem os collegas da alta imprensa de seus doentes – nós curaremos os 

nossos, que são aquelles a quem não approveitarão a sua terapêutica – e si os nossos 

medicamentos não lhes forem eficazes, então abriremos os nossos estojos e amputados 

serão todos os membros gangrenados e imprestáveis. 

Podemos contudo asseverar que, como operadores, seremos limpos – e em 

nosso salão de anatomia haverá sempre desinfectantes que não deixarão impregnar-se 

de miasmas a athmosphera em que nós e os nossos leitores temos que respirar. 

Depois deste discurso, o Polichinello crê achar-se dispensado de explicar a 

razão porque aparece hoje trajado como qualquer, e sério de semblante como o 

primeiro que se prese de o ser. 

Mas nem sempre é de bom gosto trajar casaca e luva de pellica. 

                                                            
33 O POLICHINELLO, ano 01, 16 abr. 1876. 
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Para o futuro número o Polichinello, sem mais cerimônias, apparecerá vestido 

com o uniforme de seu uzo. E então rir-se-há e os leitores talvez o imitem (O 

POLICHINELLO, ano 01, 16 abr. 1876, p. 2). 

O texto apresenta o jornal e já diz “a que veio”. É interessante analisar as entrelinhas 

no texto: muito dele antevê a postura que o jornal teria ao longo de sua trajetória. A 

introdução deixa claro: “Será o que deve ser”. Fica implícita na frase a independência do 

jornal. Ao afirmar que será o que deve ser, O Polichinello deixa claro ao seu público que não 

hesitará em fazer sua sátira crítica sobre os acontecimentos, nem tampouco hesitará em atingir 

aqueles que mereçam ser dignos da sátira e da crítica. A frase, por si só, simboliza uma 

garantia a seus leitores – a da independência – e um aviso claro a seus possíveis censores: que 

se preparem. 

A sintonia com o momento histórico também acaba transparecendo nas linhas do 

terceiro parágrafo: Sobre que “velha ordem das cousas” estaria o jornal se referindo? A 

insatisfação com o governo imperial, crescente naqueles tempos, a mobilização da imprensa 

de oposição cada vez mais abrangente nas províncias e o crescimento do movimento 

republicano e abolicionista, já deixavam sinais que a velha ordem monarquista e escravocrata 

estava entrando em decadência. Desse modo, a percepção do jornal sobre essa “decomposição 

da velha ordem das cousas” reflete, em primeiro lugar, sua posição em relação àquele 

ambiente político – fica claro aqui de que lado estava O Polichinello. Em seguida, reflete 

também a opinião sensível daquele momento; a História consagraria a premonição 

subentendida no texto: de fato, aquela velha ordem já estava em franco processo de 

decomposição. 

É simbólica, também, a seguinte passagem: 

Entretanto, há entre elles outros a que uma crítica ainda que severa nunca será 

efficaz: esses factos são de si mesmo desasados ou ridículos; para elles: - a satyra; seu 

único correctivo: - a gargalhada (Ibidem, p. 2). 

Novamente, nos voltamos à lógica por trás da frase: Ridendo castigat mores (pelo riso 

corrigem-se os costumes). A sátira atribuía à crítica uma leveza e popularidade que a tornava 

quase inatingível por parte dos criticados. É essa a percepção confirmada no texto. O 

Polichinello, nesse momento de sua apresentação, assume que fará uso da sátira como 

instrumento de crítica política e social. Por fim, o texto conclui: 
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Depois deste discurso, o Polichinello crê achar-se dispensado de explicar a 

razão porque aparece hoje trajado como qualquer, e sério de semblante como o 

primeiro que se prese de o ser (Ibidem, p. 2). 

Aqui, o jornal se refere à imagem da capa. Ao contrário do que poderia se esperar, a 

edição de número 1 do Polichinello, em 16 de abril de 1876, não exibe uma caricatura em sua 

primeira página. Pelo contrário, a ilustração de capa é um sóbrio retrato do Marquês de 

Herval
34

. 

 

Por que não há uma charge ou caricatura na capa? Teria sido uma estratégia para fugir 

de alguma possível censura ocasional? Algum problema técnico? Um meio de angariar mais 

leitores? O próprio jornal recusa-se a explicar, ou acredita que o texto de apresentação por si 

só já explicasse essas razões. De todo modo, deixa o recado: “Para o futuro número o 

                                                            
34 Marquês de Herval é o título real concedido ao General Manuel Luís Osório (1808-1879). Gaúcho de Nossa 

Senhora da Conceição do Arroio, Osório teve uma carreira militar memorável, participando ativamente em 

muitos dos mais importantes conflitos armados do Brasil no século XIX. Osório conquistara o título 

nobiliárquico na Guerra do Paraguai (1864-1870), onde teve importante atuação na campanha brasileira 

(MAGALHÃES, 1978).  

Figura 6: O Polichinello, ano 01, 16 abr. 1876, capa 
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Polichinello, sem mais cerimônias, aparecerá vestido com o uniforme de seu uso”. Ou seja, se 

não havia charges naquela capa, as próximas teriam. O prometido foi cumprido. 

O nome do jornal, por si só, já revelava muito de seu caráter. Derivava da expressão 

“segredo de polichinelo”, que já naqueles tempos tinha o significado de segredo que já era 

sabido por todo mundo, que só se mantinha como mistério para quem era muito ingênuo. Por 

outro lado, também remetia à figura da personagem que encabeçava o título na capa das 

edições, e vez e outra fazia aparições rápidas apresentando ou observando as situações 

representadas nas charges. O personagem Polichinelo faz sua primeira aparição triunfal logo 

na primeira edição. Não na capa, onde poderia se esperar (o personagem só começou a 

aparecer entre as letras do título a partir do número 3), mas ilustrando as páginas centrais do 

jornal. 

 

A presença do personagem obedece ao que se tornou quase um padrão nos periódicos 

humorísticos ilustrados da época: como vimos anteriormente, havia o Dr. Semana e seu 

Moleque, da “Semana Illustrada”; a figura do Cabrião com sua inconfundível calça xadrez, o 

bem vestido diabo coxo, com um dos pés em forma de casco. A figura do personagem servia 

Figura 7: O Polichinello, ano 01, 16 abr. 1876, p. 4-5. 
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para representar o ponto de vista do jornal – muitas vezes, do próprio chargista – a respeito 

dos acontecimentos. 

O Polichinello, por sua vez, tinha como personagem a figura que dava nome ao 

periódico. O Polichinelo – junto a outras figuras famosas na cultura brasileira, como o Pierrot 

e a Colombina – tem origem na commedia dell'arte. A commedia dell'arte foi uma forma de 

teatro popular improvisado, que despontou na Itália em fins do século XVI e rapidamente 

difundiu-se pela Europa. Não se sabe ao certo sua origem, mas há quem a localize nas práticas 

teatrais da Idade Média, ou mesmo nas antigas festas em homenagem a Baco, realizadas em 

Atella, na península itálica meridional (MOISÉS, 2004). Em suas peças, os atores 

improvisavam as falas seguindo um roteiro meramente orientador: 

Decerto, com o passar do tempo, levariam para o tablado, levariam para o 

tablado um repertório de soluções e expedientes mais ou menos memorizados, a que 

acrescentavam pormenores de momento, ao sabor do acaso, e jogos acrobáticos 

adequados à ocasião. O cômico residiria precisamente na surpresa determinada pela 

fala e pela mímica de índole galhofeira (MOISÉS, 2004, p. 82). 

Independente da peça a ser interpretada, a commedia dell'arte tinha sempre os mesmos 

personagens fixos. Esses personagens seguiam arquétipos dados pela sua aparência e 

comportamento: 

Consolidada sua personalidade, transformavam-se em autênticos tipos, 

assumindo modalidades imutáveis ou padronizadas de comportamento, como o 

amoroso, o velho ingênuo, o soldado fanfarrão, o pedante, os criados astutos, etc., 

intimamente associadas ao nome que ostentavam: Arlequim, Scapin, Scaramouche, 

Colombina, Briguela, Isabela, Pantalon (Ibidem, p. 82). 

 Os personagens também eram caracterizados pelo uso de roupas populares e usavam 

máscaras de feições caricatas. Pela ótica do historiador francês Georges Minois (2003), as 

máscaras da commedia dell'arte contribuíram para consolidar a própria caricatura no 

imaginário popular. 

O Polichinelo, por sua vez, é uma versão em português da figura do Pulecenella, 

oriunda da commedia dell'arte de Nápoles do século XVI. O Pulecenella era a versão 

napolitana do Arlequim. Na commedia dell'arte, ambos ocupavam o papel do criado 

trapalhão, ágil e malandro, que colocava os patrões em situações hilárias. Segundo Muniz 

Sodré e Raquel Paiva (2002), o Arlequim e o Polichinelo dariam origem, no Circo, na figura 

do palhaço.  
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O uso da identidade de uma figura burlesca não era novidade na imprensa ilustrada 

brasileira: outro periódico ilustrado no Rio de Janeiro, o Arlequim – título que dera origem ao 

Vida Fluminense – já havia se utilizado de outra figura da commedia dell'arte. Essa referência 

frequente com que a caricatura resgatava esses personagens burlescos parece vir ao encontro 

da opinião de Georges Minois: mesmo três séculos depois, longe da Europa, havia ainda uma 

ligação cultural muito íntima entre a caricatura e as caracterizações da commedia dell'arte. 

Sendo assim, a apropriação da figura do Polichinelo pelo periódico paulista não parece, de 

forma alguma, inadequada. O Polichinello seria um observador curioso e satírico no cenário 

que era a São Paulo daqueles tempos.  

A primeira charge a apresentar o personagem Polichinelo ao público (figura 7, p. 48), 

contudo, o faz de maneira peculiar. Não há nela necessariamente um tema central, um fato 

sobre o qual se queria tratar ou satirizar. Em uma paisagem natural ricamente detalhada no 

traço, com uma cidade ao fundo, surge num salto a figura do Polichinelo. Ele carrega numa 

mão a pena e na outra o lápis, simbolizando o texto e o desenho. Por fim, na legenda sob a 

ilustração, lê-se: “Eis-me aqui!!!” O personagem apresenta-se num grito de alerta e numa 

postura de ataque, armado da pena, do lápis e do humor. Contudo, a quem ou ao que vinha 

combater? Estando o Polichinello alinhado ao pensamento dos demais semanários 

humorísticos, seria provável sua inclinação ao ideal republicano e abolicionista, contrários aos 

poderes vigentes. Sua sátira, naturalmente, estaria se colocando em oposição a esses poderes. 

Por esse ponto de vista, não é de se estranhar que O Polichinello apresentasse o seu 

personagem dessa forma. 

Por outro lado, a paisagem que se apresenta na cena compõe outro mistério. Por que a 

floresta, e não a cidade? Por que a cidade – que aqui poderia estar representando a própria São 

Paulo – aparece apenas como uma sugestão no horizonte?  

As respostas a essas questões remontam a movimentos artísticos e literários correntes 

naqueles tempos. O romantismo brasileiro, tanto na pintura quanto na literatura, buscava na 

figura idealizada do índio a compreensão da própria identidade nacional. Essa ideia parece ter 

se tornado bastante popular na cultura da época. Além de Henrique Fleiüss, Angelo Agostini 

também personificara o Brasil na figura de um índio ou de uma índia em muitas de suas 
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charges. Era um recurso comum quando se queria conferir um rosto à nacionalidade, e que 

passou a ser bastante utilizado por influência do movimento indianista na Literatura
35

. 

Os literatos eram parte importante desse processo de construção da nação, que 

objetivava de um lado a consolidação da instituição monárquica e de outro a difusão 

de uma Civilização, cujo principal objetivo era o de fazer com que os indivíduos de 

locais distantes do Império se sentissem como parte de um mesmo corpo, através da 

adesão à ordem monárquica. Além disso havia a dura tarefa de se fazer aceitar como 

nação não só aos olhos europeus como também aos próprios olhos, tentando criar para 

si próprio o sentimento de nacionalidade através da exaltação das especificidades 

culturais brasileiras (AMARAL, 2004, p. 2).  

Não só a figura do índio, mas também de seu habitat, faziam parte da construção desse 

ideário romântico da identidade brasileira. A floresta era campo de batalha e o lar desse índio 

heroico e virtuoso, e ao passo que lhe servia de cenário, também representava sua própria 

identidade. Paralelamente, a paisagem natural ilustrada na primeira charge do Polichinello 

está ali evocando esses valores românticos. O cenário, dessa forma, se apresenta na charge 

como uma alegoria da própria identidade brasileira. Se o personagem estava ali para a luta, a 

floresta estaria representando aquilo por que ele se dispunha a lutar. 

O Polichinello chegava para dividir com o outro periódico paulista O Coaracy (1875-

1876) a tarefa de fazer humor ilustrado na São Paulo daqueles tempos. Não surgiu sem ser 

notado. Segundo Ana Maria de Almeida Camargo (1981), um mês antes de sua publicação, 

teve sua estreia comentada pelo Correio Paulistano e pela Província de São Paulo. Seu 

aparecimento foi assim saudado pelo colega Coaracy:  

Appareceu no domingo de Paschoa o primeiro numero do Polichinello, jornal 

ilustrado, redigido por hábeis penas, e um dos mais inspirados lápis que tem vindo a 

esta capital. 

Os grandes quadrados desta terra foram abundantes em elogios ao novo 

colega. 

O Coaracy, se associa a elles, e dá um apertado abraço no seu novo 

companheiro de viagem. 

                                                            

35 O indianismo representa uma das características mais marcantes do Romantismo na literatura brasileira. Ele é 

marcado pela exaltação da natureza e pela criação do herói nacional na figura do índio, de onde surgiu a 

denominação "geração indianista". O índio como protagonista heroico surge na década de 1850, com os poemas 

épicos “Os Timbiras”, de Gonçalves Dias e “A confederação dos Tamoios”, de Gonçalves de Magalhães. Em 

1857, José de Alencar publica a obra em prosa que seria o símbolo do Indianismo: “O Guarani” (AMARAL, 

2004). 
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Ventos propícios lhe favoreçam a escabrosa jornada que encetou, com tão 

merecidos applausos (O COARACY, 1876, apud CAMARGO, 1981, p. 13). 

Infelizmente, a exemplo de seus antecessores Diabo Coxo, o Cabrião e tantos outros 

jornais ilustrados de sua geração, O Polichinello teve vida curta: não passou do n° 38. 

Todavia, a efemeridade aqui não pode ser confundida com irrelevância. Durante sua breve 

existência, o Polichinello foi um observador crítico da vida social e política, não só da cidade 

de São Paulo, como também da província – não eram incomuns os artigos e as charges 

contando as notícias do interior. Assim como suas publicações colegas na Corte, seu 

testemunho irreverente é um registro histórico inestimável da São Paulo daqueles tempos. 

A relevância do conteúdo nas páginas do periódico, por sua vez, pode explicar, pelo 

menos em parte, a sua preservação. O mais completo acervo existente pertence à biblioteca do 

Instituto de Estudos Brasileiros na Universidade de São Paulo. Contudo, outras coleções, 

completas ou quase completas, podem ser encontradas na Biblioteca Nacional Mário de 

Andrade, no acervo da Faculdade de Direito da USP, e até mesmo à venda na internet. Em 

1980, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo publicou uma versão em fac-simile da 

coleção a partir dos exemplares mais bem conservados sob domínio de órgãos ligados ao 

governo. Em 2011, o Arquivo Público do Estado de São Paulo disponibilizou 36 das 38 

edições em arquivo digital para download
36

. Se em vida o Polichinello durou pouco, a 

posteridade parece estar tratando-o com generosidade. O cuidado que a preservação histórica 

tem dedicado a este periódico parece ser um bom indicativo de sua importância. 

                                                            
36 O POLICHINELLO. São Paulo: Arquivo Púlblico do Estado de São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/jornais.php?pg=0&pesq2=1&nomet=80&ano=>. Acessado em 10 mai. 

2012. 
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3.1. O Jornal 

O Polichinello manteve-se relativamente fiel ao seu projeto gráfico ao longo de suas 

38 edições. Era vendido em formato in-folio
37

, com 8 páginas: a capa, a página dupla do meio 

(páginas 4 e 5) e a última página continham sempre ilustrações litografadas, enquanto as 

demais páginas acomodavam os textos dispostos em duas colunas por página. 

 

A capa continha quase sempre uma charge, com exceção dos números 1 e 32 – onde a 

ilustração limita-se ao retrato de uma personalidade – e do número 35 – que abriu um 

parênteses para fazer uma breve menção ao célebre crime da Rua da Quitanda no Rio de 

Janeiro, exibindo o retrato de Antônio Alexandre Pereira e João Capistrano da Cunha
38

.  

As páginas centrais eram um local de destaque no periódico. Exibiam uma litografia 

em página dupla que representava também, quase sempre, uma charge. As ilustrações 

                                                            
37 In-fólio é o termo dado ao modo de impressão no qual uma folha é impressa e depois dobrada ao meio, de 

modo que os cadernos tenham quatro páginas, duas de cada lado. 

 
38 O crime na Rua da Quitanda e seu decorrente julgamento geraram polêmica dividiram opiniões em janeiro de 

1876. Antônio Alexandre Pereira era um estudante da Politécnica que, depois de deflorar a jovem Júlia Pereira e 

ser absolvido nos tribunais cariocas, foi morto a tiros pelo irmão da vítima, João Capistrano da Cunha, em plena 

rua da Quitanda, no centro do Rio de Janeiro (EL FAR, 2012). 

 

Figura 8: diagrama da estrutura editorial do Polichinello, de acordo com a ordem de leitura. Começando pela 

capa, acima e à esquerda; páginas 2 e 3 com textos distribuídos em duas colunas por página; a charge central, 

ocupando as páginas 4 e 5; mais duas páginas de texto em duas colunas cada (6 e 7), e finalmente a última 

página, com o retrato litografado. 
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centrais, juntamente aos retratos publicados na última página de cada edição, eram geralmente 

mais elaboradas e detalhadas que as imagens da capa – o que talvez reflita o hábito das 

publicações da época de disponibilizarem para venda cópias avulsas de algumas de suas 

ilustrações. Ana Maria de Almeida Camargo (1981) relata que há registro de quatro delas no 

Polichinello: o retrato do Conselheiro Crispiniano
39

, “O Christo e o Papa”
40

, o retrato do 

Brigadeiro F. A. de Oliveira
41

, e “O novo Noé transformando a „bicharia‟ segundo o systema 

de Darwin”
42

. As peculiaridades das charges são um dos temas centrais desse trabalho e terão 

um capítulo dedicado só a elas. 

A ilustração da última página, por outro lado, não tratava de charge ou de caricatura, 

mas merece esclarecimentos. Sem exceções, cada edição do Polichinello dedicava a página 8 

ao retrato de uma personalidade.  

                                                            
39 O POLICHINELLO, ano 01, 27 ago. 1876, p. 4-5. 
40 O POLICHINELLO, ano 01, 03 set. 1876, p. 4-5. 
41 Ibidem, p. 4-5. 
42 O POLICHINELLO, ano 01, 10 set. 1876, p. 4-5. 
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Uma miríade de políticos, militares, doutores, personalidades históricas e até mesmo 

padres (a despeito da postura anticlerical do jornal) passaram por suas páginas. De fato, 

chama atenção a diversidade das figuras públicas que tiveram seus bustos litografados no 

semanário. As homenagens não se limitavam aos retratos; na maioria das vezes, elas eram 

complementadas um texto biográfico que vinha inserido entre as matérias da edição. A tabela 

a seguir relaciona os homenageados no Polichinello: 

 

Figura 9: O Polichinello, ano 01, 16 jul. 1876, p. 8. 
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EDIÇÃO NOME BIOGRAFIA 
TIPO DE 

BIOGRAFIA 

1 Marquês do Herval (capa)  /Senador D. A. Feijó sim longo 

2 Paula Souza sim breve 

3 Conselheiro Martim Francisco R. Andrada sim breve 

4 Antônio Carlos de Andrada e Silva sim longo 

5 José Bonifácio sim longo 

6 Senador Eusébio não   

7 General Arouche não   

8 João Soares (um poeta paulista) sim breve 

9 Libero Badaró sim longo 

10 Francisco Álvares Machado e Vasconcelos sim breve 

11 Dr. Carlos Rath (Carlos Frederico José) sim breve 

12 Conselheiro Amaral Gurgel sim longo 

13 Dr. Aureliano Candido Tavares Bastos sim breve 

14 Joaquim Xavier da Silveira não   

15 Dr. Antônio Francisco de Paula Souza sim longo 

16 Joaquim Elias da Silva sim breve 

17 Dr. Gabriel José Rodriges dos Santos sim muito longo 

18 Padre Ildefonso Xavier Ferreira não   

19 Barão de Iguape não   

20 Dr. João Crispiniano Soares não   

21 Brigadeiro F. A. Oliveira não   

22 Conselheiro Manoel Dias de Toledo não 
 

23 Conselheiro Joaquim Otávio Nebias sim longo 

24 Conselheiro Joaquim Floriano de Toledo sim longo 

25 Tiradentes sim longo 

26 Brigadeiro Bernardo Gavião sim longo 

27 Brigadeiro Machado de Oliveira sim longo 

28 Brigadeiro Rafael Tobias sim longo 

29 Major Francisco Félix de Castro sim longo 

30 Barão de Piracicaba sim longo 

31 Pe. Mamede José Gomes da Silva sim longo 

32 Barão de Jundiahy não 
 

33 Pe. Fortunato Gonçalves Pereira de Andrade sim longo 

34 Senador José Manoel da Fonseca sim longo 

35 Antônio Alexandrino dos Passos Ourique sim longo 

36 Dr. Pedro Taques de Almeida Alvim não   

37 Major Caetano da Costa Araújo e Mello sim longo 

38 Dr. Henrique Porchat de Assis sim longo 

 

 

Tabela 1: Personalidades homenageadas no Polichinello 
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Além dos retratados e seus nomes, a tabela distingue quais deles tiveram suas 

biografias publicadas e, se houve, quanto do espaço do jornal foi dedicado às mesmas. As 

biografias breves se referem àquelas que ocupam espaço inferior a meia coluna na página. As 

longas – maioria no periódico – ocupam espaço maior: variam entre pouco mais de meia 

coluna a uma coluna e meia. A única biografia classificada como “Muito Longo” é aquela 

dedicada a Gabriel José Rodriges dos Santos, que começa a ser publicada a 6 de agosto de 

1876. Ela atravessa três edições e termina apenas na edição de número 19, em 20 de agosto. 

Infelizmente, seria impossível registrar aqui uma biografia detalhada de cada uma das 

pessoas que teve seu retrato litografado no Polichinello. No entanto, a compreensão de quem 

eram essas pessoas pode fornecer informações importantes sobre o posicionamento ideológico 

e político do jornal. Por essa razão, segue um breve relatório sobre a identidade de algumas 

das figuras homenageadas. A decisão sobre que personalidade retratar levou em consideração 

a notoriedade e a influência histórica dos retratados. A seleção também objetivou respeitar, da 

melhor forma possível, a heterogeneidade das figuras representadas: militares, engenheiros, 

políticos, estudantes notáveis e professores da faculdade de direito, e até mesmo figuras já 

naquela época históricas, tiveram seus retratos publicados no Polichinello. As biografias 

selecionadas aqui apresentam ao menos um representante de cada um desses grupos. 

Marquês do Herval (1808-1879): É o título real concedido ao General Manuel Luís 

Osório. Seu retrato solitário ilustra a capa da primeira edição do Polichinello. Gaúcho de 

Nossa Senhora da Conceição do Arroio, Osório teria uma carreira militar memorável, 

participando ativamente em muitos dos mais importantes conflitos armados do Brasil no 

século XIX. Foi veterano da Guerra de Independência (1822-1824) e da Guerra dos Farrapos 

(1835-1845). Já coronel, participou da Guerra do Prata (1851-1852) e em 1865 ingressou no 

conflito no Paraguai (1864-1870). Lá, Osório fez-se herói de guerra, participando no comando 

das mais importantes batalhas do conflito. É por conta de seus feitos no Paraguai que recebe, 

em 1868, o título de Marquês de Herval (MAGALHÃES, 1978). Manuel Luís Osório era 

monarquista ferrenho, o que causa certo estranhamento ao ver sua imagem retratada de forma 

tão respeitosa no Polichinello. Contudo, é fato que por muitos anos a figura do Marquês de 

Herval fora diretamente associada à vitória no Paraguai, sendo substituída pela do Duque de 

Caxias apenas na década de 1920, possivelmente por conta das ligações do General com a 

monarquia. Em 1876, Osório ainda desfrutava os louros pelo fim da guerra, o que pode 

justificar a homenagem. 
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Senador Diogo Antônio Feijó (1784-1843): O Padre Diogo Antônio Feijó é a 

primeira figura a ser retratada na última página do Polichinello. Além do retrato, o jornal 

dispensou-lhe uma respeitosa biografia em suas colunas. Feijó foi padre, professor e político 

de grande importância na História do país. É considerado um dos fundadores do Partido 

Liberal e foi deputado, ministro da justiça e senador. Seria realmente conhecido na História, 

porém, por seu governo como Regente do Império, durante o conturbado período que 

atravessou o Brasil entre a volta de D. Pedro I a Portugal e a Maioridade de D. Pedro II. Sabe-

se que o Padre Feijó era um dos religiosos envolvidos na Maçonaria paulista (FRANCISCO, 

2010). Feijó foi também um dos líderes da Revolta Liberal de 1842 – movimento de reação às 

políticas centralizadoras do Império e à ascensão dos Conservadores no governo de D. Pedro 

II. 

Francisco de Paula Sousa e Melo (1791-1854): Paulista de Itu e advogado 

autodidata, Paula Souza iniciou sua carreira política ainda no Brasil Colônia: fora eleito 

deputado às Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa de 

1821/1822, em Lisboa, mas não chegou a tomar assento devido à problemas de saúde. Após a 

independência, foi Deputado, Senador e Presidente do Conselho de Estado, sempre ligado ao 

Partido Liberal (HISTÓRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
 
, 2012). 

Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1775-1844), Antônio Carlos 

Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1773-1845) e José Bonifácio de Andrada e Silva 

(1763-1838): Não por acaso, os três aparecem em sequência, respectivamente nas edições 3, 4 

e 5 do Polichinello. Os irmãos Andrada tiveram importante participação na vida política do 

país. Filhos de uma tradicional família aristocrática portuguesa residente em Santos, os três 

graduaram-se em Coimbra. Em retorno ao país, ingressaram na vida pública na Corte. Os três, 

em especial José Bonifácio, tiveram participação ativa no processo de independência do 

Brasil e na instauração do regime monárquico no Estado recém-liberto. Foram membros da 

Assembleia Constituinte de 1823 e, em meio aos debates pela nova Constituição, romperam 

com o Imperador D. Pedro I. Com o final do primeiro reinado e a abdicação de D. Pedro I, em 

1831, José Bonifácio novamente ganharia evidência, sendo ordenado tutor do sucessor D. 

Pedro II até 1833. É também conhecida a ligação dos irmãos Andrada com a maçonaria: todos 

ocupavam cargos de destaque na ordem, em especial José Bonifácio, que fora em duas 

ocasiões “Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil” e “Grande Comendador do Supremo 

Conselho”, graus da mais alta hierarquia dentro da ordem maçônica no país (SISSON, 1999).  
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Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara (1812-1868): Angolano de 

nascimento e oriundo de uma família de Ouvidores portugueses, o Senador Eusébio de 

Queirós foi magistrado e político na Corte. Fez parte do primeiro corpo de ministros do 

Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. No entanto, foi durante seu mandato como ministro da 

justiça (1848-1852) que entraria para a História do país sendo autor de uma das mais 

importantes e impactantes leis do Império: a Lei Eusébio de Queirós, de 25 de junho de 1850, 

que extinguiu definitivamente o tráfico negreiro no Brasil (SISSON, 1999). O tráfico já havia 

sido marginalizado por lei desde a década de 1830, contudo, foi somente com o aumento da 

pressão da Inglaterra e a decorrente homologação da lei Eusébio de Queirós que o tráfico 

passaria a cessar de fato (FAUSTO, 2008). 

A presença no Polichinello do “Senador Eusébio” – como é referido curiosamente de 

modo quase informal na legenda sob o retrato – é um indicativo, embora tímido, das 

inclinações abolicionistas do jornal. Estranhamente, a biografia nessa edição não acompanha 

o retrato: a edição com a litografia de Eusébio, de 21 de maio de 1876, não traz biografia; o 

texto viria a ser publicado somente na edição seguinte, uma semana depois. 

Giovanni Battista Libero Badaró (1798-1830): Líbero Badaró nasceu na Itália. Lá 

formou-se em medicina, vindo aportar no Brasil em 1826. Firmou residência em São Paulo e 

logo tomou interesse pela nacionalização do Império recém-liberto de Portugal. Liberal de 

inclinações republicanas, foi fundador e redator do “O Observador Constitucional” – jornal 

que combatia as arbitrariedades do governo imperial de D. Pedro I, e que começou 

rapidamente a exercer influência nos ânimos da província. Tão rápido quanto foi a adesão da 

população com suas idéias, foi o ódio que despertou nos absolutistas. Na noite de 20 de 

novembro de 1830, Badaró foi abordado pelo alemão Simão Stock perto de sua casa, na rua 

que hoje recebe o nome do jornalista, e foi ferido à queima-roupa por um tiro de bacamarte. 

Acabou sucumbindo aos ferimentos no dia seguinte (AMARAL, 1895). A comoção que se 

seguiu a morte de Líbero Badaró acabaria por acelerar a crise no primeiro reinado e a 

renúncia de D. Pedro I. Ela também simboliza a luta pela liberdade de Imprensa no Brasil 

imperial. Pelas palavras do próprio Polichinello, na longa biografia dedicada ao jornalista: 

Quando o filho de D. João VI, victima dos desastres políticos de que fora o 

autor, entrava às portas da província de Minas, implorando auxílios para manter a sua 

desprestigiada autoridade, os sinos dos templos dobravam a finados, annunciando o 

duplo funeral de Badaró, e da primeira monarchia (O POLICHINELLO, ano 01, 11 

jun. 1876, p. 07).  
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Dr. Carlos Frederico José Rath (1802-1876): Carl Friederich Joseph Rath (o nome 

foi traduzido na naturalização como brasileiro) era natural de Suttgart, na Alemanha. Imigrou 

para o Brasil em 1845, firmando residência em São Paulo. Era naturalista, engenheiro, 

arquiteto e cartógrafo, trabalhando em várias áreas das ciências, embora acabasse sendo mais 

reconhecido por sua atuação durante 31 anos no campo das obras públicas na administração 

da Província. Carlos Rath é um dos principais mentores dos primeiros planos de 

“higienização”, de saúde pública e de urbanismo da cidade de São Paulo (SALGADO, 2010). 

Conselheiro Padre Manoel Joaquim do Amaral Gurgel (1797-1864): teólogo, 

jornalista, jurista e político liberal paulistano, Amaral Gurgel foi membro do conselho geral 

da Província e do conselho do Governo, também foi eleito deputado provincial e suplente 

entre 1834 e 1848 e vice-presidente da província de São Paulo durante quatro períodos na 

década de 1860. Em 1858 foi diretor da Faculdade de Direito de São Paulo (FACULDADE 

DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2012). Além da ilustração, “O 

Polichinelo” reservou uma coluna inteira (e quatro linhas da coluna anterior) para sua 

biografia
43

. 

Joaquim Xavier da Silveira (1840-1874): Também formado na Faculdade de Direito 

de São Paulo, o santista Joaquim Xavier da Silveira foi jornalista, jurisconsulto, tribuno, poeta 

e orador. Reconhecido como defensor ferrenho da causa abolicionista, foi um dos advogados 

que mais pleiteou causas de libertação nos Foros de São Paulo e Santos. Chegou a ser 

indicado para deputado pelo Partido Liberal, mas rompeu com o mesmo em 1867, acusando o 

partido e suas lideranças de corrupção. No jornalismo, foi redator-chefe do Diário de Santos e 

do A Imprensa. Morreu jovem, aos 34 anos, vítima da varíola (A TRIBUNA, 1939). Assim 

como no caso de Eusébio de Queirós, nesta edição percebe-se também a ausência de 

biografia. 

Dr. Gabriel José Rodriges dos Santos (1816- 1858): Gabriel dos Santos foi tribuno, 

jurisconsulto, jornalista e um dos mais importantes políticos do Partido Liberal. Nasceu na 

capital da província de São Paulo e formou-se bacharel na Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco em 1836, logo doutor, dois anos depois. Foi nomeado promotor público, mas 

não exerceu a função por muito tempo: decidiu dedicar-se à advocacia e à militância política. 

Foi deputado provincial em três ocasiões (1842-43, 1848-49, 1858-59). Durante as 

                                                            
43 O POLICHINELLO, ano 01, 2 jul. 1876, p. 07. 
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administrações do Brigadeiro Tobias e Melo Alves, exerceu o cargo de secretário do governo. 

Envolveu-se na revolta liberal de 1842 – movimento iniciado em Sorocaba e em várias 

cidades de Minas Gerais contra as reformas centralizadoras do governo imperial. Com sua 

derrota, Gabriel dos Santos refugiou-se no Rio Grande do Sul, de onde só foi retornar em 

1844 para apresentar-se em julgamento. Acabou sendo absolvido das acusações, e logo 

retornou a vida pública. Assumiu mais dois mandatos na Câmara, sendo nomeado Presidente 

pela Assembleia provincial, em 1858 (SISSON, 1999).  

É notável a reverência prestada pelo Polichinello à figura de Gabriel José Rodrigues 

dos Santos. Sua detalhada e extensa biografia – a mais longa publicada no jornal – atravessa 

três edições: começa no n° 17, de 6 de agosto de 1876, tem uma continuação publicada no n° 

18, de 13 de agosto, e só é concluída na edição de número 19, em 20 de agosto.  

Tiradentes (1746-1792): A presença de Joaquim José da Silva Xavier entre os ilustres 

retratados no Polichinello revela muito do caráter do jornal e do espírito de sua época. À 

primeira vista, sua participação pode parecer um anacronismo no painel de homenageados nas 

páginas do periódico – é o único cuja vida não tenha passado, em sua parte mais significativa, 

no século XIX; pelo contrário, Tiradentes pertence a uma geração que já naquela época se 

resumia a registros históricos oriundos da distante segunda metade do século XVIII. Por que 

então a menção? 

Além de “dentista”
44

, Tiradentes foi comerciante, tropeiro, minerador e alferes. Junto a 

vários integrantes da aristocracia de Minas Gerais, participou ativamente do movimento de 

Inconfidência Mineira. O movimento almejava tornar a então colônia independente de 

Portugal, aos moldes do Movimento de Independência nos Estados Unidos da América. Os 

inconfidentes de Minas, entretanto, não lograram êxito. Foram delatados em 1789 por 

Joaquim Silvério dos Reis, antes mesmo de conseguirem pôr em prática seus planos; o 

movimento foi desbaratado e seus membros finalmente sentenciados em 1792. Tiradentes foi 

o único dentre os líderes da revolta a receber a pena capital, sendo executado em 21 de abril 

daquele ano (FAUSTO, 2008). Se por um lado sua sentença solitária parece ter sido muito 

mais fruto de seus poucos contatos na elite aristocrática da época (Ibidem), por outro o 

transformaria no grande mártir e símbolo da campanha pela Independência do Brasil. 

                                                            
44 Joaquim José da Silva Xavier exercia também o ofício de dentista, de onde veio o apelido de Tiradentes. 
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Nos idos de 1876, contudo, o Brasil já era um país independente. A luta pela liberdade 

adquirira outros contornos. O Polichinello deixa claro isso logo nas primeiras linhas da 

extensa bibliografia que dedica ao Mártir da Independência: 

Joaquim José da Silva Xavier, o primeiro republicano do Brazil, nasceu em 

Pombal, termo da villa de S. João d‟El-Rei, em 1748 [hoje se atribui seu ano de 

nascimento a 1746]. Era filho de Domingos da Silva Santos e d. Antonia da 

Encarnação Xavier. Alferes de cavallaria da capitania de Minas-Geraes, moço 

enthusiasta, cheio de patriotismo, revoltou-se pela liberdade da pátria, que via gemer 

sob os ferros da escravidão (O POLICHINELLO, ano 01, 01 out. 1876, p. 07).  

O Polichinello de 1º de outubro refere-se a Tiradentes como “o primeiro republicano 

do Brasil”. Depois se vale de expressão curiosa para referir-se à condição colonial: a pátria 

que “gemia sob os ferros da escravidão”. As palavras, aqui, parecem ter sido escolhidas com 

cuidado. Num ambiente político em que o movimento republicano ganhava força, parecia 

conveniente suscitar a figura de Tiradentes – “aquele que revoltou-se pela liberdade da 

pátria”, que resgatava os valores da nação e da liberdade, contra um Estado que agora era 

nacional, mas permanecia centralizador e monarquista.  

Do mesmo modo “os ferros da escravidão” parecem ter uma dupla conotação no texto: 

eles se referem à dependência do Brasil-Colônia dos tempos de Tiradentes, mas também 

remetem a imagem do escravo. O texto, nesse caso, parece ignorar as limitações por trás da 

abolição defendida pela inconfidência mineira – somente escravos nascidos no Brasil seriam 

libertos (FAUSTO, 2008). Todavia, em tempos em que a luta pela abolição já era uma 

realidade no país, não parece ter sido uma expressão utilizada a esmo. Tiradentes ainda seria 

tema de uma respeitosa charge de página central na edição de número 34, em 3 de dezembro. 
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Pode parecer estranho a presença deste Tiradentes idealizado e louvado, distante tantos 

anos da proclamação da República. Sua construção normalmente costuma ser associada à 

iniciativa do governo republicano recém-instaurado após 1889. O historiador e cientista 

político José Murilo de Carvalho (2002), contudo, nos conta uma história diferente. Segundo 

ele, o Culto a Tiradentes deriva de um processo que se inicia com o resgate de sua memória 

pelos clubes republicanos, ainda em meados do século: 

Os clubes republicanos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e, em menor 

escala, de outras províncias vinham tentando, desde a década de 1870, resgatar sua 

memória. Já em 1866, quando presidente da província de Minas Gerais, Saldanha 

Marinho, futuro chefe do Partido Republicano no Rio, mandou erguer-lhe um 

monumento em Ouro Preto. Em 1881 houve no Rio de Janeiro a primeira celebração 

do 21 de abril. Até mesmo em província distante como o Rio Grande do Sul, com 

tantos candidatos próprios a heróis republicanos, foi apresentada em 1881 proposta de 

monumento, feita por jornal de Pelotas (CARVALHO, 2002, p. 57). 

 Em 1876, ainda sob o Império, Tiradentes já era figura reverenciada dentro dos 

círculos republicanos. Para eles, o mártir da Inconfidência apresentava-se como legítimo 

representante da luta pela liberdade, em oposição a D. Pedro I, proclamador da 

Independência. Pelas palavras de José Murilo de Carvalho (2002, p. 61) “a luta entre a 

Figura 10: O Polichinello, ano 01, 03 dez. 1876, p. 4-5. 

Legenda: Aurora da Independência – Quadro offerecido a comissão erectora do Monumento do Ypiranga. 
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memória de Pedro I, promovida pelo governo, e a de Tiradentes, símbolo dos republicanos, 

tornou-se aos poucos emblemática da batalha entre Monarquia e República”. Essa luta fica 

explícita na legenda da charge dedicada a Tiradentes, de 3 de dezembro (figura 10). Lê-se: 

“Aurora da Independência – Quadro offerecido a comissão erectora do Monumento do 

Ypiranga”. O oferecimento de um quadro de Tiradentes à “comissão erectora” do projeto do 

que viria a ser um monumento em homenagem a D. Pedro I seria, certamente, uma 

provocação. 

Brigadeiro Rafael Tobias (1795-1857): Natural de Sorocaba, o militar Rafael Tobias 

de Aguiar iniciou sua vida pública em 1821, como representante da comarca de Itu para a 

escolha dos deputados brasileiros às Cortes Gerais e Constituintes de Lisboa. Elegeu-se 

conselheiro provincial em três legislaturas, de 1826 a 1837, foi nomeado à presidência da 

Província de São Paulo por duas vezes (1831-35 e 1840-41) e foi deputado provincial e geral 

por várias legislaturas, sempre representando o Partido Liberal. Tornou-se célebre por sua 

liderança junto ao Padre Diogo Antônio Feijó na Revolução Liberal de 1842, quando se 

rebelou contra a ascensão conservadora no início do segundo reinado. Após a derrota para as 

forças imperiais, tentou fugir para o Sul, mas foi capturado durante a fuga. Permaneceu preso 

na Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro, até 1844, quando recebeu anistia real. De volta a São 

Paulo, retornou à liderança do Partido Liberal, foi novamente eleito deputado e participou 

ativamente na vida política do país até sua morte, em 1857 (SISSON, 1999). O Polichinello 

dedica a Rafael Tobias quase uma página inteira da edição, o que indica seu prestigio para 

com aqueles que idealizavam o periódico. 

A biografia do Brigadeiro Tobias, por sinal, parece fechar um arco de homenagens aos 

líderes da Revolta Liberal de 1842, iniciado com a biografia do Padre Antônio Feijó, na 

primeira edição. De fato, as biografias revelam um notável interesse do Polichinello pelo 

conflito. O resgate dessas figuras tem um valor simbólico. A lembrança da Revolta Liberal 

também resgata a sua principal causa: a luta contra a arbitrariedade do Estado centralizador 

monárquico de D. Pedro II.  

Barão de Piracicaba (1791-1876): Antônio Pais de Barros foi o primeiro de sua 

linhagem a conquistar o título nobiliárquico de Barão de Piracicaba. Filho do minerador 

Antônio de Barros Penteado, foi eleito deputado para representar a Colônia nas Cortes Gerais 

de Lisboa, em 1821(VASCONCELOS, 1918). Foi poderoso fazendeiro do café no interior da 

Província, em Itu, e segundo o próprio Polichinello, um dos precursores da introdução da 
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cafeicultura em São Paulo. Pode parecer contraditória a presença de um barão do café numa 

biografia honrosa publicada num jornal, em teoria, republicano e possivelmente abolicionista; 

no entanto, ao final dos elogios ao caráter do fazendeiro, surge uma curiosa nota a respeito de 

seu testamento: 

Para mostrarmos quaes os pensamentos que dominaram-no durante toda a sua 

vida, basta-nos apenas relatar as verbas mais salientes do seu testamento, eloquente 

testemunho de sua elevação moral e nobreza de sua alma. 

Deixou 200 acções da companhia Ituana, garantida pelo governo, ao Instituto 

de d. Anna Rosa. 

Igual número de acções para o Instituto Novo-Mundo, em Itú. 

Deixou livres todos os escravos que possuía, em número de 30, mais ou 

menos. 

20 acções à Misericórdia de Itú, e 20 acções à desta capital. 

Quanto ao remanescente da terça instituiu herdeiros seus filhos, com a 

condição de distribuírem a renda de 5% dessa parte aos necessitados, em esmolas  

(O POLICHINELLO, ano 01, 05 nov. 1876, p. 07). 

Por fim, o texto se conclui com a seguinte mensagem: 

A nobre vida deste honesto varão bem pode servir de exemplo, e norma de 

acção para aquelles que presam o socego da consciência e a paz do espírito (Ibidem, p. 

07). 

A menção do testamento de Pais de Barros seria apenas uma lição moral de 

generosidade? Em meio às doações, nota-se a libertação dos escravos sob propriedade do 

Barão. Haveria ali subentendida alguma mensagem? Fica a pergunta. 

Barão de Jundiaí (1789-1870): Antônio de Queiroz Telles foi um influente político, 

latifundiário e fazendeiro do interior da então Província de São Paulo. O primeiro a ostentar o 

titulo nobiliárquico de Barão de Jundiaí (ou Barão de Jundiahy, pela grafia da época). Foi um 

grande produtor de café e cana-de-açúcar, tendo também atuado na vida pública como 

delegado, juiz de paz, vereador e deputado provincial (VASCONCELOS, 1918). A edição do 

Polichinello de 19 de novembro de 1876 ilustra seu busto, mas não chega a dedicar-lhe uma 

biografia. Curiosamente, coloca em seu lugar um texto sobre o retrato litografado na capa 

daquela edição, o do Dr. Carlos Travassos. Segue um trecho da notícia: 
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O ilustrado Dr. J. Carlos Travassos acaba de descortinar novos horizontes à 

agricultura dessa fertilíssima Província, promovendo a organização de companhias 

para o fabrico do assucar de canna, pelos meios mais aperfeiçoados que a moderna 

indústria tem creado: o estabelecimento dos engenhos centraes (O POLICHINELLO, 

ano 01, 19 nov. 1876, p. 07). 

O texto, intitulado por uma seção chamada “Indústria” comemora a vinda do sistema 

industrial de Engenho central para beneficiamento do açúcar, encomendado do Exterior e em 

implementação pelo Dr. J. Carlos Travassos. Não parece coincidência a notícia estar no lugar 

do que seria a biografia do Barão de Jundiaí, conhecido produtor, entre outras coisas, de cana 

de açúcar. Logo a seguir, o texto coloca: 

Vencendo as inúmeras difficuldades que se antepunham aos seus 

emprehendimentos, lutando com os preconceitos da rotina que é entre nós uma espécie 

de moléstia constitucional que atrophia toda a energia de iniciativa, que tenha por fim 

o emprego dos processos que a sciencia tem inventado para a fácil exploração dos 

productos do solo, alcançou o Dr. Travassos explêndida victoria, conseguindo 

organizar duas companhias para o estabelecimento das grandes fabricas assucareiras 

de Porto-Feliz e Piracicaba (Ibidem, p. 07). 

Seria a inserção da notícia do Dr. Travassos uma provocação, uma incitação à 

modernização da agricultura e dos sistemas de produção no Brasil? Tudo indica que sim. 

Padre Fortunato Gonçalves Pereira de Andrade (1824-1862): Fortunato foi 

vereador e ocupou vários cargos eclesiásticos. Marcou maior presença, contudo, na 

Maçonaria paulista. Foi membro da loja maçônica Amizade, alcançando em 1858 a posição 

mais importante na hierarquia de competências da loja: o posto de venerável (FRANCISCO, 

2010). Tudo indica que Fortunato era homem de grande influência na Maçonaria. É um dos 

poucos homenageados no Polichinello ligados ao Partido Conservador; também é um dos 

poucos homenageados a ter mencionada diretamente sua participação na Maçonaria, citada no 

texto, especificamente em seu último parágrafo: 

Exerceu por muitos annos o cargo de Ven... da Aug... Loja Amisade, onde são 

de contínuo relembrado o seu nome, seus serviços, sua eloquência e suas virtudes com 

sincero sentimento da mais profunda saudade (O POLICHINELLO, Ano 01, 26 nov. 

1876, p. 07). 

Antônio Alexandrino dos Passos Ourique (1820-1851): De origem humilde, 

Alexandrino chegou a fazer curso preparatório para a Faculdade de Direito, mas acabou 

formando-se engenheiro em curso no Gabinete Topográfico Paulistano. Foi logo nomeado 

Primeiro engenheiro municipal de São Paulo, sendo responsável por importantes obras e 
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reformas na cidade (CAMPOS, 2007). Partia para o Rio de Janeiro quando foi acometido pela 

Febre Amarela. Acabou sucumbindo à doença ainda aos 31 anos de idade. 

Dr. Pedro Taques de Almeida Alvim (1824-1878): Natural de Campinas e formado 

na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1853, Pedro Taques de Almeida Alvim preferiu 

dedicar-se à poesia e ao jornalismo. Foi o primeiro redator do periódico pioneiro no 

jornalismo diário da Província: “O Correio Paulistano” (1854). Foi fundador e escreveu para o 

jornal literário “Iris” (1849), e para o humorístico “Clarim Saquarema” (1851), além de 

colaborar para o “União dos Crioulos” (1856), “O Azorrague” (1858), “O Talião” (1858), “O 

Mosquito” (1860) e o “Diário de São Paulo” (1865). Na política, foi deputado provincial em 

várias legislaturas, promotor público e delegado chefe de polícia de São Paulo (GOULART, 

1983).  

 

Se, a princípio, os bustos litografados e as biografias do Polichinello parecem estar 

muito mais voltados à memória do que à exposição de um determinado caráter político – 

trata-se sempre de personalidades históricas ou figuras notáveis na sociedade paulista – 

algumas ocorrências se destacam na seleção. Em primeiro lugar, a predominância do 

elemento político. São pouquíssimas as personalidades litografadas que não tinham histórico 

na vida pública.  

A ligação de muitas dessas figuras com o movimento Liberal também é algo digno de 

nota, em especial quando destacamos dentre os homenageados aqueles que parecem ter 

recebido maior atenção nas biografias escritas. Os retratados envolvidos na Revolta Liberal de 

1842 – o Padre Diogo Antônio Feijó, Gabriel José Rodrigues dos Santos, Brigadeiro Rafael 

Tobias e o Major Félix de Castro– mereceram biografias especialmente longas e detalhadas 

por parte do jornal. A biografia do Doutor Gabriel José Rodrigues dos Santos estendeu-se por 

mais de uma edição. Essa reverência pode ser um forte indicativo das tendências políticas do 

semanário. As biografias parecem apontar para um desejo do periódico em resgatar os valores 

da Revolta Liberal: em especial, a luta contra a centralização de poder do Estado Imperial.  

A influência da Faculdade de Direito de São Paulo sobre a intelectualidade e a política 

brasileiras também ficam evidentes na leitura das biografias publicadas no Polichinello. O 

quadro de homenageados é composto em grande parte por ex-alunos da instituição. É um fato 
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que merece ser mencionado, mas é previsível dada a importância que o centro estudantil 

paulistano tinha naqueles tempos.  

Outro fator que merece destaque é o forte regionalismo na escolha das personalidades 

retratadas. Como um jornal paulista, o Polichinello parece ter dado preferência às figuras 

ilustres nascidas e/ou criadas na Província. Com raríssimas exceções, os homenageados são, a 

rigor, paulistas. Republicanos, abolicionistas e membros da maçonaria também aparecem 

salpicando aqui e ali o quadro de retratados do Polichinelo. A lista ainda inclui membros da 

aristocracia paulista, barões do café e até mesmo alguns políticos do Partido Conservador. 

O humor do Polichinello não se restringia às imagens. A cada edição, quatro páginas 

(a 2, a 3, a 6 e a 7) se dedicavam à publicação de notícias, textos satíricos, biografias e 

poemas. O conteúdo escrito também seguia um padrão. Havia seções regulares, a maioria com 

um breve título de cabeçalho. Outras seções, como a parte dedicada a notícias do interior e as 

biografias, marcaram presença na maioria das edições, embora só fossem intituladas a partir 

do número 23. Até então, as biografias eram iniciadas apenas com o nome do biografado, e as 

notícias do interior apenas com o nome da Cidade do qual se tratava o texto; não havia um 

título fixo que demarcasse a seção, como Biografia, ou Interior. A razão dessa mudança é 

desconhecida: talvez não devessem ser seções regulares, a princípio, mas como começaram a 

apresentar material com bastante frequência, decidiram dar-lhes um título; é possível que o 

tenham feito apenas para organizar melhor o conteúdo. 
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É verdade que a estrutura do Polichinello não era rígida. Havia variações: a posição de 

muitas seções mudava de edição para edição e a maioria delas esteve ausente em um ou outro 

número. No entanto, percebe-se que havia uma preocupação na edição do jornal de dividi-lo 

em segmentos de matérias de acordo com um determinado tema. O mais provável é que 

houvesse realmente no Polichinello um padrão gráfico setorizando o periódico e distinguindo 

seções para guiar a leitura. No entanto, esse padrão foi sendo construído, adaptado e acertado 

ao longo das edições. 

Essas variações nas seções dentro do periódico podem ser melhor visualizadas quando 

a sequenciamos no decorrer das edições. A tabela abaixo ilustra a ocorrência das diferentes 

seções no Polichinello. Tanto seções regulares quanto as ocasionais foram consideradas – 

excetuando apenas os títulos ou matérias exclusivas que não tiveram continuidade no 

semanário. A ordem em que aparecem em cada edição está apontada em algarismos romanos: 

 

Figura 11: O Polichinello, ano 01, 14 mai. 1876, p. 6-7. 

Modelo de página escrita. 
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EDIÇÃO Nº 

SEÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Cavaco  I I I I I I I I I  I I I I I I I I 

Piparotes I IV II III II II IV III III IV IV V II III II II II II II 

Nomes e 

Definições 
     III VI IV VII  I IV III IV IV   V  

Miscelânea 

Política 
      II II II II   IV       

Cousas e 

Lousas 
             II III III III III III 

Fábula 

Instantânea 
III III III V V IV III VII VI V V VI        

Máximas à 

Pressa 
             V V V IV IV IV 

Typões 

Sociaes 
              VI VI VI  V 

Epigrammas         IV III  III VI       

Telegrammas   V IV IV   V V  II  V   IV VII   

Literatura       V       VI   V  VI 

Boatos                    

Interior                    

Indústria                    

A Última Hora  V VI VI VI V  VI            

Biografia II II IV II III  VII VIII VIII VI VI VII VII  VII VII  VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Ocorrência das seções no Polichinello - edição nº 1 a 19 
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EDIÇÃO Nº 

SEÇÃO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Cavaco I I 

* 

I I I I I I I I I I I I I I I  

Piparotes II II  II II II II  II II II II II II II II II I 

Nomes e 

Definições 
V V III IV   V III  VI    VI   VI IV 

Miscelânea 

Política 
                  

Cousas e 

Lousas 
III III II  III III III II  III III III III III III III III II 

Fábula 

Instantânea 
  V                

Máximas à 

Pressa 
IV IV IV III IV IV IV  III IV  IV VI V IV IV V III 

Typões 

Sociaes 
                  

Epigrammas             IV      

Telegrammas  VI  V   VII        VII VI  VI 

Literatura VI    V         VII VI   V 

Boatos             V IV V V IV  

Interior   VI VII VI V VI IV IV  V   VIII  VII   

Indústria    VI  VI      V VII      

A Última Hora                   

Biografia  VII VII VIII VII VII VIII V V VII V  VIII IX VIII  VII VII 

* A edição de número 22 disponível no acervo do IEB contém apenas as charges de capa, miolo e verso. 

 

Através das tabelas 2 e 3, é possível identificar algumas seções que apareciam com 

maior regularidade: 

Cavaco: um dos significados da expressão refere-se a “bate-papo, conversa 

descontraída” (SANTIAGO-ALMEIDA, 2011, p. 162). O termo parece aplicar-se bem nesta 

seção: ela dialoga com a opinião de outros órgãos da imprensa local, faz críticas e 

comentários (quase sempre jocosos e bem-humorados) sobre a opinião de leitores e dos outros 

jornais a respeito de suas matérias, faz pequenos anúncios da publicação de novos jornais. A 

cavaco era a seção que abria o texto escrito no Polichinello: ocupava função de editorial e 

espaço de resposta do jornal, em especial quando sofreu ataques dos órgãos de imprensa cujo 

humor tinha como alvo. Exemplo disso se verifica, por exemplo, na edição nº 6, de 21 de 

Maio de 1876. O jornal O Catholico atacara ferozmente o Polichinello por sua sátira contra a 

Tabela 3: Ocorrência das seções no Polichinello - edição nº 20 a 38 
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Igreja (o periódico enfrentaria a oposição da imprensa religiosa por toda sua existência). 

Assim defendeu-se o periódico na seção cavaco daquela semana: 

Snr Catholico: - sentimos muito havermos desagradado a um varão assim tão 

pio como o Snr. mostra ser. Mas em verdade não lhe julgamos com o direito de não 

querer que demos caricaturas com hábitos talares. 

Entretanto somos muito seus criados; e olhe, homem, si o Snr. conserva os 

objectos de seu uzo em tanto desaceio como o papel em que nos escreveu, podemos 

garantir-lhe que o Snr. morrerá em cheiro de santidade (O POLICHINELLO, ano 01, 

10 set. 1876, p. 02). 

Piparotes: também fazia jus à origem da palavra (piparote, também conhecido como 

peteleco, é a pancada com a ponta do dedo médio dobrado e apoiado contra a face interna do 

polegar e despedido com força). O Polichinello parece acentuar a acidez da crítica nessa 

seção. Era dividida em textos curtos, que podiam ou não estar inter-relacionados. Às vezes o 

teor do texto era satírico, mas normalmente aqui a redação abria mão do humor para assumir 

um tom mais sério.  

Nesse sentido, a edição n° 22, de 10 de setembro de 1876, parece emblemática. O dia 

de comemoração da Independência fora dois dias antes, e a coluna piparotes dedicou-se 

inteiramente a esse assunto. Segue alguns trechos: 

O dia 7 de setembro é a página mais sombria que se possa escrever no livro de 

uma História Nacional; é a eterna condemnação de um povo inteiro; é o seu maior 

labéo de cobardia, de ignorância e de profanação. 

De cobardia, porque não soube devorar o fementido Protector nas lavas da 

mais ardente indignação; de ignorância, porque não compreendeu no brado de 

Liberdade os cálculos cavilosos de um usurpador; de profanação, porque rasgou 

sacrilegamente a epopéa sublime de Tiradentes e consentiu que no seio livre e 

democrático da América se assentasse um throno!... 

[...] Não nos iludamos. A compra vergonhosa de nossa liberdade política por 2 

milhões de libras tem fructificado assás. E quem não lhe conhece os fructos? 

Os privilégios, os títulos, o esmagamento das liberdades públicas, o 

absolutismo de nossos administradores, a parcialidade criminosa de nossa 

magistratura, emfim tudo o que nos colloca em nível inferior ao de qualquer povo 

bárbaro, e que longo seria innumerar, quem os desconhece, quem lhes ignora a 

origem? 

[...] Não, 7 de Setembro! Tu não nos libertaste, deste-nos um novo senhor; não 

mataste a hidra que nos devorava, deste-nos outras não menos vorazes! 



75 

 

Não, 7 de Setembro! Tu não mereces o cântico enthusiastico de corações 

agradecidos, antes mereces o estigma, o esconjuro, o horror!... 

Foste um dia de mystificação, de engano, de traição! (O POLICHINELLO, 

ano 01, 10 set. 1876, p. 02). 

Percebe-se aqui que o tom de crítica sai da linha humorística, revelando a opinião do 

jornal de maneira bem mais incisiva. O texto acima revela muito mais que o lado “sério” do 

Polichinello, mostra também o posicionamento do jornal de forma franca e aberta. Em meio 

às celebrações do 7 de setembro, o periódico argumenta para justificar a razão pela qual não 

havia motivos para comemorar a data da Independência. Segundo o texto, o 7 de setembro 

não libertara a nação, apenas “dera-lhe um novo senhor”; denuncia o pagamento da 

indenização de 2 milhões de libras a Portugal pelo reconhecimento da Independência
45

, e 

condena a arbitrariedade do governo imperial.  

Apesar do tom acalorado, os argumentos sustentados pelo Polichinello estavam longe 

de ser infundados. Pelo contrário, a própria História apenas os confirmaria: se é fato a 

participação decisiva de D. Pedro I no processo de Independência do Brasil, também é 

verdade que a ascensão do imperador foi acompanhada de um projeto de poder centralizador e 

autoritário, cujas bases ainda ecoavam no Segundo Reinado. Em outro trecho, o texto cita 

Tiradentes e revolta-se que o povo brasileiro tenha consentido “que no seio livre e 

democrático da América se assentasse um throno”. Fica evidente no texto que, para o 

semanário, a Monarquia era incompatível com o ideal de uma nação livre e democrática. Aqui 

o periódico afirma de forma direta e definitiva a sua postura republicana.  

Ao citar Tiradentes, por outro lado, o texto de Luiz Gama acaba também reafirmando 

a tese defendida por historiadores como José Murilo de Carvalho (2002) sobre a adoção da 

figura do mártir da Inconfidência pelo movimento republicano, como verdadeiro libertador da 

nação brasileira. Mais do que encontrar ou substituir a figura de um herói nacional, a ideia 

era, sobretudo, questionar e refutar a iniciativa do governo monarquista de idealizar D. Pedro 

I como salvador da pátria. 

                                                            
45 O Brasil só foi considerado nação soberana por Portugal em 1825, após a assinatura de um tratado em que o 

país concordou em compensar a Metrópole em 2 milhões de libras pela perda da antiga colônia e em não permitir 

a união de qualquer outra colônia com o Brasil. A necessidade de indenizar a Coroa portuguesa deu origem à 

dívida externa brasileira, por meio de empréstimo concedido pela Inglaterra para saldar a indenização 

(FAUSTO, 2008).  
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Nomes e Definições: era uma seção irregular que aparecia com relativa frequência no 

semanário. Como o próprio nome diz, nessa seção textos curtos faziam associações entre 

nomes e seus supostos significados práticos. As definições eram um pretexto para fazer sátira 

e crítica ao governo e aos costumes: 

Fidalgo: Homem como qualquer outro, e as mais das vezes peior, que sofre do 

suplício da vaidade (O POLICHINELLO, ano 01, 13 ago. 1876, p. 06). 

Juizo: Auditório; lugar onde muitos homens, que o não tem, costumam, por 

officio, administrar justiça (Ibidem, p. 07). 

Canalha: Nome com que se deveria qualificar muita gente que passa por 

distincta (O POLICHINELLO, ano 01, 05 nov. 1876, p. 07). 

 

 A seção aproveitava a oportunidade para alfinetar a classe política e a igreja: 

Deslealdade: A principal virtude das eminências políticas que se presam 

(Ibidem, p. 07). 

Candidato: Em regra, é mendigo político, que esmola impertinente ás 

portarias dos collegios eleitoraes (Ibidem, p. 07). 

Parlamento: Salão de experiências, onde os patriotas fazem gymnastica de 

língua, á custa do povo nescio (O POLICHINELLO, ano 01, 03 dez. 1876, p. 06). 

Moeda: Chave de segredo com que se abrem todas as portas, principalmente 

as do céo (Ibidem, p. 06). 

 

Miscelânea Política: espaço de sátira à cena política. Curiosamente, o uso de poemas 

se fazia bastante frequente nessa seção. Aparece ocasionalmente no Polichinello até o número 

13, desaparecendo a partir de então, sem razão aparente. Seu conteúdo continuaria permeando 

as páginas do periódico, mas seria agora distribuído por outras seções. 

Curioso poema é publicado na Miscelânea Política de 28 de maio de 1876. Começava 

com os seguintes versos: 

Um feroz republicano 

Proclamava, enthusiasmado: 

“Quero ver por terra o throno, 

E o império devastado; 

Mas em quanto o insonte povo 

Para a lucta se prepara 
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Dou a mão à monarchia, 

Que a ventura me depara” 

(O POLICHINELLO, ano 01, 28 mai. 1876, p. 02). 

O Polichinello deixa claro o tom de denúncia. A sátira acusa o partido ou membros do 

recém-criado Partido Republicano
46

 de corrupção ou, pelo menos, de negligência com a causa 

republicana. Seria justa a acusação? Segundo Boris Fausto, ao analisarmos o comportamento 

dos políticos e dos partidos da época, é importante levar em consideração que suas posições 

ideológicas não podem ser dissociadas do jogo de interesses: 

Ao considerar a questão, devemos ter em conta que a política desse período, e 

não só dele, em boa medida não se fazia para se alcançarem grandes objetivos 

ideológicos. Chegar ao poder significava obter prestígio e benefícios para si próprio e 

sua gente. Nas eleições, não se esperava que o candidato cumprisse bandeiras 

programáticas, mas as promessas feitas a seus partidários (FAUSTO, 2008, p. 181). 

Não parece improvável, portanto, que membros do PRP tenham se deixado levar 

ocasionalmente pelas benesses da vida pública, e merecido os versos publicados no 

semanário. Em outro trecho, O Polichinello ainda aponta: 

Dizem que os republicanos, 

(são os chefes, bem se vê) 

Vão às urnas: para quê? 

- Vão mostrar que são Romanos; 

(isso diz a gente nedia) 

E Ramanos... de comédia! 

(O POLICHINELLO, ano 01, 28 mai. 1876, p. 02). 

O Partido Liberal também recebe sua cota de críticas: 

O que vão fazer às urnas 

Os provectos liberaes? 

Vão provar ao Soberano 

Que são súditos leaes 

(Ibidem, p. 02). 

O descontentamento flagrante nos versos acaba também insinuando uma provável 

postura independente do periódico paulistano. Como órgão contrário ao poder centralizador 

da monarquia, O Polichinello poderia estar diretamente vinculado aos interesses do Partido 

Republicano, ou mesmo ao Partido Liberal – agremiações “oficialmente” mais alinhadas com 

a opinião do semanário. A crítica flagrante nos versos na Miscelânea Política, contudo, 

parecem desmentir essa tese. O Polichinello atacaria novamente liberais e republicanos em 2 

                                                            
46 O PRP – Partido Republicano Paulista – fora aberto em 1873 (FAUSTO, 2008). 
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de julho, em uma seção única intitulada Cousas Idênticas. O texto lista, entre outras 

semelhanças, “O Liberal, o Conservador e o Republicano transigente” (O POLICHINELLO, 

ano 01, 02 jul. 1876, p. 02).  

Cousas e Lousas: seção que só começou a ser publicada em 16 julho de 1876, na 

edição número 14, e se manteve regularmente no periódico a partir de então. Era um espaço 

em que O Polichinello comentava as notícias da semana. Junto à Cavaco e Piparotes, Cousas 

e Lousas parece ter adquirido papel de destaque no decorrer das edições do Polichinello. 

Juntas, as seções ocupam boa parte do volume de texto do semanário. 

A seção era geralmente composta por textos curtos, de um a três parágrafos, 

satirizando os acontecimentos. Sobre as eleições, a edição de número 14 fala: 

Agora vai regenerar-se o paiz; as urnas vão pronunciar a verdade; a luz da 

Liberdade vai illuminar a Nação! Os chefes de partidos estão formando caixas para 

compra de votos: a victoria será a expressão da moral! (O POLICHINELLO, ano 01, 

16 jul. 1876, p. 02). 

Emblemática também é a sátira da seção sobre a viagem de D. Pedro II aos Estados 

Unidos para a Exposição Internacional Comemorativa ao Centenário da Independência 

Americana, realizado na Philadélfia. A Cousas e Lousas de 23 de julho aproveita a ocasião 

para alfinetar o Imperador: 

Affirmam que, na Exposição Internacional de Philadelphia, os productos mais 

admirados são as magestades do Brasil (O POLICHINELLO, ano 01, 23 jul. 1876, p. 

03). 

Há uma ironia implícita na visita de D. Pedro II à Exposição Internacional na 

Filadélfia. O Brasil era então uma monarquia solitária cercada por repúblicas no novo mundo; 

isso naturalmente despertava a atenção de seus vizinhos mais próximos e a curiosidade de 

seus vizinhos mais distantes. Ironicamente, o evento de comemoração à Independência e 

consequente instauração da República nos Estados Unidos recebia como convidado o 

monarca do único reinado nas Américas. A imprensa ilustrada da época viu nisso uma 

oportunidade.  

O Polichinello acompanha a visita de D. Pedro II à Exposição Internacional e a cita 

em várias ocasiões. O assunto começara ainda no início do mês de junho. A longa seção 

Piparotes do dia 4 fora destinada exclusivamente à viagem. Segue alguns trechos do artigo: 
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O assumpto é épico. Tomemos attitude e estillo. 

A tanto de tal mez do anno em que vivemos, pelas sarjetas das ruas do Rio de 

Janeiro serpeavam regatos de lágrimas de saudade e as fauces enormes da grande 

metrópole Sul-Americana ululavam as últimas acclamações em honra do Imperador 

que ia para terras do além elevar bem alto a fama do nome brasileiro. 

* 

Durante toda a viagem, o Imperador, regulado como um relógio, no dizer do 

correspondente do Herald47, mostrou-se de uma actividade extraordinária, como lhe 

acontece sempre que sahe do Império. 

Tornou-se proverbial a bordo uma phraze sua favorita, que de continuo repetia 

ao primeiro que encontrava: 

- “Eu sou sempre go-ahead – I am Yankee! Were god.” 

* 

Como verdadeiro Yankee, e Yankee go-ahead. S. M. ao chegar à União 

Norte-Americana percorreu Sécca e Mecca, visitou os Estados, estudou o interior da 

África nos relatórios de Stanley, remeteu a California e, um belo dia, deu consigo em 

Philadelphia. 

* 

À hora marcada chegou o Imperador, e tão modesto e simplesmente ia trajado 

que o povo, que atulhava a grande rua, não o reconheceu; graças ao que poude S. M. 

recolher-se aos seus aposentos sem maior amollação. 

Foi, entretanto, victima do enthusiasmo popular um funccionario brazileiro 

que, em alagoado e luzidissimo uniforme, fazia parte do séquito imperial: 

Era nosso consul Geral, o Snr. Salvador de Mendonça. 

* 

Aquelles enthusiastas americanos estavam sonâmbulos de monarchismo, e três 

vezes bradaram – Hurra! – julgando ser elle o primeiro ministro que vinha ler alguma 

proclamação ou manifesto. 

Nada disto 

O esbaforido e somnolento senador abriu a pasta, e della foi sacando o 

Imperador em pessoa, vestido com a máxima modéstia, porém mesmo vestido o mais 

simplesmente que seja possível imaginar-se; o qual, dirigindo-se à multidão, fallou-lhe 

nesses termos: 

                                                            
47 James O‟Kelly era correspondente no New York Herald e do Diário de Notícias da Corte. Era através de seus 

artigos que a imprensa brasileira acompanhava a viagem. 
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- “Americanos! Eu sou sempre go ahead. Yam yankee were weel!” 

Um urro de contentamento saudou a imperial alocução; S. Magestade 

Salvador I foi deposto e nova acclamação sagrou S. Magestade D. Pedro II Autocrata 

de todas as Américas presentes e futuras. 

* 

E lá está elle sendo admirado na Exposição do Centenário, e nós aqui a 

chuchar no dêdo, sem rei nem roque (O POLICHINELLO, ano 01, 04 jun. 1876, p. 

07). 

O texto faz alusão à entrevista concedida pelo Imperador ao correspondente do New 

York Herald, James O‟Kelly. Em determinado ponto da entrevista, D. Pedro II teria dito ao 

jornalista que era uma pessoa decidida: “I am aways go ahead”; O´Kelly teria respondido “In 

fact, Your Magesty is quite a Yankee” – “De fato, Sua Magestade é como um Yankee”. D. 

Pedro II apenas confirmara: “Yes, certainly, I am a Yankee”
48

. Naquele contexto, o monarca 

estaria apenas afirmando ao correspondente que era uma pessoa decidida como um típico 

yankee. Naturalmente, O Polichinello estaria utilizando a entrevista de munição para fazer 

troça. A modéstia e simplicidade do Imperador apontados nos artigos de O´Kelly também não 

deixam de ser citados. O Polichinello ainda dedicaria duas charges à visita de D. Pedro II à 

Filadélfia. A primeira publicada no número 10, ainda em 18 de junho, e a segunda na edição 

de número 17, em 6 de agosto. 

Fábula Instantânea: pequena seção que foi publicada com regularidade no 

Polichinello até o número 12. Destilava um humor mais livre da temática engajada 

politicamente, valendo-se de poucos versos para fazer sátira de costumes por meio de 

trocadilhos. Haja vista os exemplos a seguir: 

Junto da tia enferma está Luiz, activo. 

 Morre ella, e em testamento os sobrinhos esquece 

 Menos o que alli sempre estava. 

 Quem é vivo 

 Sempre aparece  

(O POLICHINELLO, ano 01, 23 abr. 1876, p. 06). 

 

A. dá um sôcco em B., um de valer. 

E quer acompanhar o sôcco dado 

De mais uns ponta-pés; o outro não o quer: 

                                                            
48 The New York Herald (Nova Iorque), 16 abr. 1876, p. 7. 
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 Mais vale só que mal acompanhado 

(O POLICHINELLO, ano 01, 07 mai. 1876, p. 06). 

 

Sobre um enfermo, coitado, 

Da morte o anjo inculpado 

Tinha posto a fouce adunca. 

 

Tarde já chega o Doutor, 

E vendo morto o cliente, 

Exclama, assim, de repente: 

– Mais vale tarde que nunca! – 

(O POLICHINELLO, ano 01, 18 jun. 1876, p. 07). 

 

Quando foi opulento meu pae, 

E tomado se viu de credores, 

Mui seguro da vossa honradez, 

Para mim confiou-vos valores. 

 

Hoje venho impetrar os penhores, 

Do successo narrando-lhe a história... 

- Já de nada me lembro... valores?... 

A velhice enfraquece a memória! 

(O POLICHINELLO, ano 01, 02 jul. 1876, p. 07). 

 

Máximas à Pressa: estreou na edição de número 14, juntamente com Cousas e 

Lousas, e passou a ser publicada regularmente a partir de então. Nessa seção, O Polichinello 

abria mão do humor para lançar suas ideias de forma mais panfletária. A máxima, por 

definição, é aforismo, uma frase que encerra em si um conceito ou norma de conduta que 

pode ou deve ser seguida (SANTIAGO-ALMEIDA
 

, 2011). A seção continha várias 

máximas. A grande maioria fazia referência ao posicionamento ideológico do jornal: 

Onde o poder é conquistado pela astúcia e o governo compõem-se de 

aventureiros, os preceitos da moral são as ambições, a felicidade pauta-se pela riqueza, 

a principal virtude é a hypocrisia, a polícia é uma indústria, o direito a lisonja, as leis 

são verbas eventuaes de orçamentos, e a liberdade uma chimera; há, porém, duas 

entidades felizes, os senhores que tudo podem, os bons-servos que tudo alcançam  

(O POLICHINELLO, ano 01, 17 set. 1876, p. 06). 

A máxima aqui parece ser um pretexto para destilar de forma mais profunda a crítica 

ao governo Imperial. A crítica à Igreja aparece em outra máxima: 
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O sacrifício de Jesus foi devido à venalidade de um Apóstolo; morto e 

ressuscitado o Homem-Deus deixou vago o seu lugar; o mesmo, porém, não aconteceu 

com Judas, que legou o seu posto e caráter aos Papas, que, fiéis ao seu chefe, ainda 

conservam, para perpétua memória, a venalidade d‟alma e as chaves do cofre! 

(Ibidem, p. 06). 

As frases parecem sempre apontar para os princípios libertários republicanos; alguns 

de forma quase pedagógica, outras, de forma incendiária: 

O raio é a liberdade, a liberdade é a razão, a razão é a luz, a luz é a revolução, 

a revolução é a luta, a luta é a força, a força é o povo, e o povo há de ser nação livre, 

no dia em que se levantar (O POLICHINELLO, ano 01, 03 dez. 1876, p. 06). 

Literatura: a seção foi uma tentativa do Polichinello de dedicar um espaço no 

periódico a poemas líricos. Tentativa, porque a seção jamais conseguiu ser publicada 

regularmente, e também porque vez e outra foi temperada com poemas satíricos. Estreou 

ainda na edição de número 7, em 28 de maio de 1876 e acompanharia o periódico até as 

últimas edições, porém entre longos intervalos.  

A autoria dos poemas publicados é controversa e difícil de estipular, muitos não estão 

assinados, outros trazem como assinatura uma sigla ou um pseudônimo. Elciene Azevedo 

(1997) credita muitos dos poemas publicados no Polichinello a Luiz Gama, o que 

possivelmente inclui os poemas de caráter humorísticos publicados dentro da seção Literatura 

– assinados sempre pelo pseudônimo de “Militão Neresiu”. Alguns poucos poemas traziam o 

nome do autor: “A Bela Flor Azul”, publicada no número 14, trazia a assinatura do poeta 

português Gomes Leal. 

Epigrammas: Seção bastante esporádica no Polichinello, sendo publicada em apenas 

cinco ocasiões. Epigrama, por sua própria definição – poema curto, satírico ou irônico; dito 

picante, malicioso; sátira (SANTIAGO-ALMEIDA, 2011) – resume literalmente a seção. Era 

composta por textos em verso satirizando acontecimentos e figuras públicas locais. Bom 

exemplo é o breve epigrama publicado na edição de número 33, em 26 de novembro de 1876: 

Certo médico mandou 

Chamar hábil ferrador 

Para curar-lhe um cavalo, 

Que era atacado de dor 

Prompto o bicho; - Que vos devo? 

Diz-lhe o doutor Apparicio: 

- Nada, que nós não levamos 
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Dinheiro aos do nosso ofício 

(O POLICHINELLO, ano 01, 26 nov. 1876, p. 03) 

Telegrammas e A Última Hora: Foi muito difícil identificar, neste trabalho, a 

verdadeira natureza dessas duas seções. Ambas ocorrem de maneira relativamente esporádica 

e seguem a mesma estrutura de textos breves, de duas ou três linhas em média, que satirizam 

situações e personalidades locais. Como são muito sintéticas, não foi possível rastrear os fatos 

sobre os quais dizem respeito.  

Por definição, o telegrama era a correspondência rápida enviada via telégrafo. O 

telégrafo, por sua vez, foi o principal sistema de comunicação a longas distâncias no século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX: através de fios e cabos, transmitiam-se sinais 

elétricos simples que, através de códigos, podiam ser convertidos em mensagens. A 

Telegrammas recebia esse nome por tratar dos assuntos e notícias de fora da cidade: a maioria 

se referia ao interior da província, embora algumas edições se dedicassem a notícias da Corte. 

O Última Hora sugeria, pelo título, que tratava das últimas notícias que chegavam à 

redação no fechamento do jornal. Era publicada sempre na última página escrita do jornal e 

focava o dia a dia da cidade. 

Interior: Apesar de artigos sobre o Interior da província já figurarem no Polichinello 

desde suas primeiras edições, em matérias especiais e dentro da coluna Telegramas, seria 

somente a partir do número 23 que o semanário receberia uma seção regular com um título 

fixo. Campinas, Jundiaí e Sorocaba eram assuntos recorrentes nas páginas do periódico – o 

que é certamente previsível dada a proximidade dessas cidades à capital da província e sua 

importância no ciclo do café e, por consequência, na política paulista.  

Biografia: A publicação de biografias marcou presença como uma das seções mais 

tradicionais do Polichinello, embora só passassem a vir intituladas a partir do número 22. 

Estavam quase sempre vinculadas aos retratos que vinham litografados na última página no 

jornal, embora por vezes tenham sido publicados em edições desencontradas: Eusébio de 

Queirós, por exemplo, tem seu retrato litografado na edição número 6 e sua biografia 

publicada apenas na edição seguinte. Em outros raros casos, a biografia não tinha seu 

correspondente retrato litografado na última página do jornal, sendo substituído pelo retrato 

de outrem – como no caso da edição 32, que trazia na última página o retrato do Barão de 

Jundiaí e a biografia do Dr. Carlos Travassos, retratado na capa da edição.  
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O tamanho das biografias publicadas também variava, indo de poucos parágrafos a 

uma página inteira. A de Gabriel José Rodriges dos Santos, a maior de todas, é dividida em 

três partes ao longo de três edições sucessivas. De todo modo, é evidente a preocupação do 

Polichinello com a reverência respeitosa às figuras biografadas no periódico: 

O CONSELHEIRO A. F. DE PAULA SOUZA 

Antônio Franciso de Paula Souza nasceu na Província de S. Paulo, em Itú, a 3 

de dezembro de 1819. Era o filho primogênito de do Senador Francisco de Paula 

Souza e de D. Maria de Barros Paula Souza. 

Estudou o Conselheiro Paula Souza em Itú, primeiramente, e depois no Rio de 

Janeiro. Formou-se em medicina na Universidade de Louvain, na Bélgica, e voltando 

ao Brasil, tirou carta de habilitação pela Faculdade Médica do Rio de Janeiro. 

Exerceo algum tempo a Medicina, depois dedicou-se à lavoura, durante longos 

annos. 

Poucos annos antes de sua morte, começou a militar na política. Rapidamente 

sahio elle da obscuridade, sendo elevado até o mais alto cargo do Império – o 

Ministério. 

Não se pode extranhar tão repentina elevação. O Conselheiro Paula Souza, 

levava para a vida pública, elementos que não são communs nella: muita coragem de 

seus actos, muito bôa fé e bôa vontade, um grande talento, e dotes oratórios. 

Embora não tivesse tido educação appropriada para o homem político, sua 

grande intelligência, e amor ao estudo, poderão em breve formar-lhe um fundo de 

illustração, que só se adquire à custa de longos esforços. 

Escolhido Ministro da Agricultura, pôde-se bem dizer que creou a pasta. Se 

seus conselhos fossem então ouvidos, e depois seguidos, outra talvez fosse a face do 

Brasil. 

Talvez um êxodo Americano, tivesse modificado e melhorado nossa situação 

política e economia. 

Infelizmente seus sucessores entenderão de modo diverso, e aquella fonte 

seccou com grande detrimento nosso. 

Pouco tempo depois da queda do gabinete, do qual fazia elle parte, falleceu em 

Itú, no mez de Novembro de 1868 com perto de 49 annos de idade. 

Morreu extenuado pelos esforços despendidos na gerência de sua pasta. Déra 

ao paiz tudo que possuio de nobre e de bom. 

Morreu pobre, deixando numerosa família. 

Era um Paulista de bom quilate; infelizmente destes não os há de sobra  

(O POLICHINELLO, ano 01, 23 jul. 1876, p. 07). 
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Apesar das regularidades, é necessário ressaltar que o projeto gráfico do Polichinello 

não é rigoroso. É fato que há nele algumas características que se repetem continuamente: a 

composição básica da página, em duas colunas de texto, manteve-se intacta; a última página é 

sempre um retrato, a capa é sempre ilustrada, as páginas do meio são sempre uma charge. No 

entanto, muitas dessas especificidades se devem a limitações técnicas no processo de 

impressão. Era comum nos jornais da época imprimir imagem e texto em páginas diferentes, 

porque ambos requeriam processos diferentes de impressão: ilustrações e letras mais 

ornamentadas eram feitas em litografia, enquanto o texto principal era feito em tipografia. 

Reunir textos longos e imagens numa mesma página era um processo complexo que os 

periódicos – pela agilidade que sua demanda requeria – costumavam evitar. Desse modo, 

dividir o projeto editorial em páginas ilustradas e páginas dedicadas exclusivamente ao texto, 

seria uma escolha natural para esses semanários: uma decisão muito mais baseada em 

objetivos práticos do que estilísticos. 

É por essa razão que, quando nos concentramos nas seções exclusivamente textuais do 

Polichinello, percebemos que não há nelas a mesma arbitrariedade que acontece nas divisões 

entre texto e imagem. As seções de texto dentro do semanário são bem mais flexíveis, tanto 

em conteúdo, quanto em periodicidade. Há sim a preocupação em setorizar e organizar o 

texto, mas ela não é rígida. Com exceção da Cavaco – que normalmente abria o periódico – e 

das Biografias – publicadas frequentemente no final de cada edição – as seções de modo geral 

não obedecem a uma ordem fixa. Algumas são regulares: a Cavaco e a Piparotes aparecem 

em praticamente todas as edições do periódico. Entretanto outras seções frequentes, como 

Nomes e Definições e Telegrammas, somem em vários números.  

Há também seções regulares, como Fábula Instantânea, que tem a publicação 

praticamente cessada a partir de determinado número, e outras – como Cousas e Lousas – que 

estreiam apenas depois de várias edições. Mesmo as biografias, tão marcantes no periódico, 

estão ausentes em umas poucas edições e não é incomum vermos algumas delas publicadas 

atrasadas em relação ao retrato a que se referiam. É possível localizar também outras seções 

intituladas que se repetem algumas vezes, mas são tão esporádicas que fica difícil classifica-

las como seções regulares. 

São notáveis também algumas variações no conteúdo das seções, a começar pelo 

tamanho. Mesmo seções mais regulares, como a Cavaco, a Piparotes e as biografias, podiam 

ocupar tanto uma página inteira como meia coluna. Há também variações na composição do 
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texto: embora a edição tivesse preferência por parágrafos curtos independentes, de duas ou 

três linhas, não é incomum ver em algumas edições as mesmas seções apresentarem o texto de 

forma mais tradicional, contínuo com parágrafos longos. 

Contudo, também é perceptível no Polichinello que, ao longo de suas 38 edições, sua 

estrutura editorial se torna cada vez mais estável. As tabelas 2 e 3 indicam que, se nos 

primeiros números as seções parecem não ter uma posição muito bem definida, a partir do 

número 14 há uma acomodação dessas seções do jornal: elas se tornam mais regulares e 

começam a aparecer numa ordem mais fixa.  

Essas mudanças, no entanto, parecem ter mais a ver com uma opção editorial de 

adequar a estrutura ao conteúdo. É preciso lembrar que não havia ainda no século XIX um 

conceito muito claro de projeto gráfico
49

. Segundo Rafael Cardoso (2005), desde 1870 já 

havia vestígios de atividades projetuais no Brasil, no entanto, a essa altura, essas atividades 

ainda estavam presas a um caráter mais empírico
50

. As estruturas editoriais estavam muito 

mais sujeitas a acertos e definições com a publicação já em curso, conforme a receptividade 

do público, as mudanças de conteúdo e a própria percepção dos editores demandasse 

alterações. Tudo leva a crer que o semanário adotara uma estrutura básica de organização 

editorial, e tenha lapidado e acertado essa estrutura no decorrer das edições. 

                                                            
49 Uma definição sintética e muito pertinente de “projeto gráfico” é o utilizado por Rafael Cardoso: Seria este o 

meio de conjugar linguagens, redirecionar informações e criar identificação com o público (CARDOSO, 2005, 

p. 13). 

 
50 Também segundo Cardoso, é apenas da década de 1920 que há o amadurecimento do projeto gráfico no Brasil, 

com seu uso sistemático como fator de apelo comercial (Ibidem. p. 13). 
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3.2. Os Autores 

Em suas páginas, O Polichinello dá poucos indícios sobre sua autoria. Fora o nome do 

impressor na última página – Jorge Seckler, dono da tipografia responsável por grande parte 

do que era impresso em São Paulo na época – o único relacionado diretamente a um cargo é 

um misterioso P. P. Carneiro, cujo nome consta no cabeçalho como editor. Esse nome – P. P. 

Carneiro – no entanto, é um pseudônimo. Qual seria então sua verdadeira identidade? Antônio 

Luiz Cagnin (2005), em texto introdutório à edição fac-similar do Diabo Coxo, confirma a 

contribuição de Luiz Gama e Nicolau Huascar de Vergara no periódico que revelou Angelo 

Agostini, e cita a autoria dos dois no Polichinello. Nelson Werneck Sodré (1999) também cita 

O Polichinello como jornal liderado e redigido por Luiz Gama.  

Huascar de Vergara, por sua vez, é citado algumas vezes dentro do próprio 

Polichinello. Na edição n° 5, de 14 de maio, a seção cavaco faz um balanço da receptividade 

do público em relação ao jornal: 

O Polichinello, era ansiosamente esperado, e não nos enganaremos se 

dissermos que, apezar de bem fundadas esperanças, o êxito foi superior à expectativa. 

Agora parece-nos indiscutível o succeso, pois são reconhecidos o talento e o 

espírito de seus redatores e a habilitação artística de seu desenhista. 

No seu primeiro número revelar-se-hia o Snr. Huascar de Vergara distincto 

desenhista, si já não fosse como tal conhecido. A página central lembra-nos as telas 

magníficas que pintou no “Guarany” (O POLICHINELLO, ano 01, 14 mai. 1876, p. 

02). 

Na edição 33, de 26 de novembro, Vergara é citado novamente. O jornal anuncia a 

venda em separado de duas de suas litografias: 

Belas Artes. – O distincto pintor americano, dos melhores que hão vindo ao 

Brazil, o sr. Nicoláo Huascar annuncia-se aos eméritos paulistas, exibindo dois 

retratos, perfeitamente laborados, na vitrina do estabelecimento lithographico do Sr. 

Julio Martin, à rua de S. Bento. 

Não ousamos recommendar ao público o eminente artista; porque não só o seu 

elevado talento em si mesmo tem a melhor recommendação, como de sobejo a 

dispensa a illustração dos dignos paulistas (O POLICHINELLO, Ano 01, 26 nov. 

1876, p. 02). 

É verdade que o estilo do traço empregado nas charges sofre variações ao longo das 38 

edições do Polichinello. Essas variações poderiam indicar a participação de outros artistas na 

composição do periódico. No entanto, nenhum outro litógrafo ou desenhista além de Vergara 
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é mencionado na autoria do jornal. Herman Lima (1963) aponta que, na época, não era raro 

caricaturistas e chargistas terem ajudantes ou delegarem a terceiros a função de passar o 

desenho do original em papel para a litografia. Ao que tudo indica, se Nicolau Huáscar de 

Vergara não era o único autor das ilustrações no Polichinello, certamente era quem liderava a 

equipe e assumia os créditos. 

Quanto a Luiz Gama, Elciene Azevedo (1997), em pesquisa sobre a vida do jornalista, 

cita sua participação no jornal. Ana Maria Almeida de Camargo (1981) − autora da introdução 

à edição fac-similar do Polichinello – aponta que muitas das poesias publicadas no periódico 

são de autoria do próprio Gama, e foram incluídas na terceira edição de seu livro “Primeiras 

Trovas Burlescas”. Charges publicadas no periódico O Coaracy ilustram Luiz Gama, junto a 

Huascar de Vergara, como redator e desenhista do Polichinello, respectivamente. Sendo 

principal redator do jornal, é natural supor que Luiz Gama fosse também o editor por trás do 

pseudônimo de P. P. Carneiro. Contudo, na introdução a edição fac-similar do Polichinello, 

publicada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Ana Maria de Almeida Camargo 

(1981) utiliza a própria charge publicada no “Coaracy” para levantar uma suspeita: 

Eduardo Langlois, o caricaturista daquele periódico [ “O Coaracy”] representa 

Luiz Gama sentado, tendo sobre os ombros um negro magro de cabelos e barbas 

brancas com o rótulo de “Editor” colado à testa; este por sua vez carrega nos ombros 

enorme pedra, em que várias figuras são desenhadas – Huascar, um impressor, o 

ajudante de gerente, o gerente, um jornaleiro anunciando a venda d‟O Polichinello; a 

legenda é: Está me pesando, mas hei de mostrar que quando quero posso. Isto pode 

bem ser uma cruz que há de ir ao Calvário. (CAMARGO, 1981, p. 10-11) 

A autora ressalta que pela charge é visível a estrutura administrativa do jornal, e nela é 

possível ver a presença de um editor que não o próprio Luiz Gama: 

A “estrutura” administrativa da revista está bem nítida: Luis Gama, num 

primeiro plano, e o editor, num segundo, carregam a enorme responsabilidade da 

produção d‟O Polichinello, desde o momento em que as pedras são desenhadas até o 

de sua divulgação pelas ruas da cidade. Luis Gama não se confunde, pois, com o 

editor; a figura que o representa, aliás, é idêntica à do negro velho que aparece no nº 5 

da revista, entre Leôncio de Carvalho e Paulo Delfino da Fonseca (Ibidem, p. 11). 
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Figura 12: O Polichinello, ano 01, 14 mai. 1876, capa.  

A figura ao centro seria o misterioso editor do periódico. 
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Mas quem seria esse negro magro de cabelos e barbas brancas? Ana Maria de Almeida 

Camargo cogita o nome de Pompílio de Albuquerque. Ela cita a publicação do término da 

sociedade de Pompílio e Luiz Gama no Polichinello, no “Diário de São Paulo” e na 

“Província de São Paulo”, de 19 de dezembro de 1876. Elciene Azevedo (1997, p. 21, 116), 

também cita Pompílio de Albuquerque como corresponsável pelo jornal. Se Pompílio era 

sócio de Luiz Gama na propriedade do jornal, seria provável que fosse o primeiro o 

misterioso editor.  

Desse modo, seriam os autores do Polichinello Pompílio de Albuquerque (editor), 

Luiz Gama (redator) e Nicolau Huáscar de Vergara (ilustrador/chargista/litógrafo). É certo 

que tenha havido participações extras ao longo da trajetória do periódico. A charge central na 

edição de número 16 do Polichinello era a reprodução de um trabalho de Angelo Agostini, 

publicado na “Revista Illustrada” de 8 de julho daquele ano (CAMARGO, 1981, p. 39). 

Muitos dos poemas publicados no semanário não eram de autoria de Luiz Gama (como a 

grande maioria do material não era assinado, a identidade dos autores acabou se perdendo). 

No entanto, ao que tudo indica, eram Gama e Vergara os responsáveis diretos pelo material 

publicado regularmente no periódico, ficando a edição a cargo de Pompílio de Albuquerque. 

Dos três, a biografia mais conhecida é certamente a de Luiz Gama. É também 

provavelmente a mais notável: negro, ex-escravo, intelectual, poeta, jurista autodidata, Luiz 

Gonzaga Pinto da Gama é um dos mais emblemáticos representantes do movimento 

abolicionista e republicano em São Paulo.  

Grande parte do que se sabe sobre sua vida anterior à carreira política é contada por 

ele mesmo, em carta autobiográfica escrita em 25 de julho de 1880 a pedido de seu amigo 

Lúcio de Mendonça
51

. Pela carta, sabemos que Luiz Gama nasceu em Salvador da Bahia, em 

21 de junho de 1830. Sua mãe era negra liberta da nação Nagô, seu pai era fidalgo e pertencia 

a uma importante família baiana de origem portuguesa. Gama conta que sua mãe partira para 

o Rio de Janeiro em 1837, ficando ele, ainda pequeno, sob os cuidados do pai. Arruinado 

financeiramente por conta de dívidas de jogo, o pai acabou vendendo o próprio filho como 

escravo.  

                                                            
51 GAMA, Luiz. Carta ao Amigo Lúcio de Mendonça. apud: FERREIRA, Ligia Fonseca. Luiz Gama por Luiz 

Gama: Carta a Lúcio de Mendonça, in: Revista de Literatura Brasileira da USP [n. 8/9], São Paulo, 2008, p. 

300-321. 
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Cativo, Luiz Gama passou um tempo no Rio de Janeiro e foi vendido ao alferes 

Antônio Pereira Cardoso, que acabou por trazê-lo a São Paulo. Em 1847, hospedou-se na casa 

de Cardoso o estudante Antônio Rodrigues do Prado Junior, que acabou tornando-se amigo de 

Luiz Gama e, segundo o próprio, teria lhe ensinado a ler e a escrever. Um ano depois Gama 

conseguiu fugir do cativeiro – segundo ele próprio, após tomar posse “ardilosa e secretamente 

de provas incocussas de sua liberdade” (apud FERREIRA, 2008, p. 305). Alistou-se no 

Exército, servindo até 1854, quando então foi expulso por insubordinação. Entrou para o 

funcionalismo público e trabalhou como amanuense
52

 de 1856 a 1868.  

A essa altura, a biografia de Luiz Gama já é conhecida e registrada: ele já frequentava 

a Faculdade de Direito de São Paulo como ouvinte e ingressava na militância política pelo 

Partido Liberal. Nessa época, também, teria ingressado na Loja Maçônica América – 

conhecida apoiadora da causa abolicionista
53

. Posteriormente, Luiz Gama se valeria das aulas 

no Largo de São Francisco e encontraria respaldo na maçonaria paulista para advogar como 

rábula
54

, encontrando brechas na lei e movendo centenas de processos contra senhores de 

escravos – segundo o próprio Gama, mais de 500 escravos tenham sido libertados do cativeiro 

por ordem das ações judiciais movidas por ele (MENUCCI
 
, 1938).  

Em 1860, Gama era jornalista de renome e já havia publicado a primeira edição de seu 

único livro: Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, onde já dava amostras da veia 

humorística e irônica em seus poemas (AZEVEDO, 1997, p. 4, 117). Foi co-criador do Diabo 

Coxo dividindo seu texto com as charges do então iniciante Angelo Agostini. Com o italiano 

faria ainda O Cabrião, juntamente a Américo de Campos
55

 e Antônio Manuel dos Reis.  

                                                            
52 Amanuense é o nome que se dá ao escriturário de uma repartição pública responsável por copiar e registrar 

documentos manualmente. É preciso lembrar que naquela época não havia forma mecânica rápida e prática de 

reproduzir documentos em várias cópias; mesmo a máquina de escrever era uma invenção relativamente nova e 

de difícil acesso. Dentro dos escritórios e repartições, os documentos eram normalmente copiados à mão. 

 
53 Desde a Independência, e por todo o século XIX, a maçonaria teria grande influência na vida política do país. 

Grande parte da intelectualidade e da política brasileiras eram maçons, muitos deles ingressantes na sociedade 

por intermédio da Faculdade de Direito, que tinha representantes da maçonaria entre os alunos e o próprio corpo 

docente. A partir de meados do século, a maçonaria teria abraçado e participado ativamente da causa republicana 

e abolicionista (FRANCISCO, 2010). 

 
54 Profissão inexistente nos dias de hoje, o rábula era o profissional sem formação (bacharelado) que recebia 

autorização do órgão competente do poder judiciário para advogar. 

 
55 Américo Brasílio de Campos (1835-1900) nasceu em Bragança Paulista e viveu parte de sua infância e 

juventude em Campinas. Em 1856 mudou-se para São Paulo para estudar Direito no Largo de São Francisco. 

Ingressou na carreira jornalística em 1866, escrevendo para o jornal Correio Paulistano e fundando O Cabrião 

naquele mesmo ano. A partir de então dedicou sua vida ao jornalismo, lutando pela causa abolicionista e 
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Quando Luiz Gama finalmente juntou-se a Pompílio de Albuquerque e Nicolau 

Huascar de Vergara, em abril de 1876, para criar O Polichinello, já contava com um longo 

histórico de militância política: Gama sempre estivera ligado às alas mais radicais do 

movimento Liberal; junto a nomes como Rui Barbosa e Américo de Campos, fundou o Club 

Radical Paulistano – dissidência do Partido Liberal que fazia oposição ferrenha aos 

Conservadores, aos moderados e às políticas centralizadoras do governo imperial; participou 

de vários movimentos emancipacionistas, foi um dos primeiros a assumir publicamente ser 

republicano e defendeu com unhas e dentes sua postura abolicionista e republicana 

incondicional, de ruptura com o status quo vigente, até mesmo quando as próprias forças 

políticas com as quais tecera sua militância começaram a amenizar o tom.  

Em 18 de abril de 1873 – três anos antes do lançamento do Polichinello – o Club 

Radical (agora transformado em Club Republicano) reuniu em Itu jornalistas, profissionais 

liberais, fazendeiros e políticos entusiastas do movimento republicano, para o congresso de 

fundação do PRP – Partido Republicano Paulista. Na pauta do evento estava a aprovação de 

um manifesto contra o “elemento servil”. O manifesto aprovado, contudo, acabara sendo bem 

diferente do que a ala abolicionista poderia imaginar: defendia a emancipação gradual do 

trabalho escravo e garantia às províncias autonomia para lidar com a questão na velocidade e 

da forma que fosse mais conveniente às suas necessidades econômicas. O “abrandamento” da 

proposta emancipadora era uma manobra política: por um lado, ajudava a atrair os grandes 

cafeicultores que começavam a se aproximar do movimento republicano; por outro, acalmava 

os ânimos e desmentia os boatos espalhados pelos monarquistas, que tentavam criar pânico 

associando os republicanos, a maçonaria e a figura do próprio Luiz Gama a uma suposta 

tentativa violenta e conspiratória de insurreição escrava (AZEVEDO, 1997). Elciene Azevedo 

e José Maria dos Santos (1942) apontam a intenção crescente dentro do PRP de “desvincular 

o movimento republicano da propaganda abolicionista” (AZEVEDO, 1997, p. 102), a fim de 

atrair mais adesões por parte dos influentes cafeicultures paulistas. Esta intenção, porém, 

conflitava diretamente com a ala emancipacionista do partido, representada, em grande parte, 

na figura de Luiz Gama. 

                                                                                                                                                                                          
republicana. Em 1874, deixou a redação do Correio para no ano seguinte ser co-fundador do jornal A Província 

de S. Paulo – jornal que após a República seria renomeado e conhecido como O Estado de S. Paulo. Seria ainda 

um dos fundadores do Diário Popular, em 1884. Américo de Campos também tinha conexões com a Maçonaria 

Paulista, sendo membro ativo da Loja Amizade, e posteriormente co-fundador da Loja América, à qual pertencia 

Luiz Gama. (REZENDE, 1950; FRANCISCO, 1921; FRANCISCO, 2010). 
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Em 2 de julho de 1873, fez-se uma nova reunião na capital da Província, desta vez 

com a participação de Gama como representante do município de São José dos Campos.  

Gama fez um discurso inflamado, protestando contra as concessões no manifesto e 

reafirmando sua posição a favor da “abolição completa, imediata e incondicional do elemento 

servil” (AZEVEDO,1997, p. 103). Apesar dos conflitos, a desilusão não chegaria a levar 

Gama a um rompimento definitivo com o partido. Segundo Elciene Azevedo, ele continuaria 

representando o PRP em várias ocasiões depois disso. Todavia, o próprio Luiz Gama 

escreveria em carta testamento deixada a seu filho: “Tu evitas a amizade e as relações dos 

grandes homens; eles são como o oceano que aproxima-se das costas para corroer os 

penedos” (GAMA apud MENUCCI, 1938, p. 145). 

Embora Gama não tenha deixado definitivamente o PRP, é visível que sua relação 

com o partido seguiu visivelmente abalada. Suas ideias politicas se distanciavam cada vez 

mais das do amigo e de um dos líderes do movimento republicano paulista Américo de 

Campos. Segundo Elciene Azevedo (1997, p. 119), “a impressão que se tem é que os 

republicanos viam Luiz Gama como um correligionário a parte”. Em 1876, ano de publicação 

do Polichinello, a insatisfação de Gama parece bem clara. Ela acaba transparecendo nas 

páginas do periódico: 

Um dos indícios da insatisfação de Luiz Gama com o PRP apareceria logo na 

capa d‟O Polichinello. Os dois primeiros números traziam como ilustração um barrete 

frígio [espécie de gorro ícone da república], que logo desaparece. Este pequeno 

detalhe pode indicar um sinal de que Luiz Gama procurava, neste jornal, um espaço de 

autonomia em relação ao partido. E de fato esta é a sua posição, submetendo á sátira 

política, em poesias ou em crônicas, também nomes importantes do PRP (AZEVEDO, 

1997, p. 120). 

Apesar das amizades influentes na maçonaria paulista, não se pode dizer que a postura 

de Luiz Gama, de independência e combate à Escravidão e à Monarquia, passou incólume. 

Gama foi perseguido, sofreu ameaças e foi exonerado de seu cargo público em 1868 por 

pressão política. Nunca se deixou intimidar. Valeu-se da Imprensa para dar resposta a seus 

inimigos. Publicou várias cartas abertas no jornal Correio Paulistano, denunciou 

publicamente as razões de sua demissão, fez dos jornais que redigia plataforma para divulgar 

suas idéias. O Polichinello não era exceção. Gama destila sua indignação diante da 

Monarquia, da corrupção dentro do clero e da administração imperial, em textos que vão do 

deboche e da ironia ácida até a crítica direta e incisiva. Sua retórica fica marcante tanto no 

longo e inflamado texto sobre o 7 de setembro quanto nos curtíssimos verbetes publicados na 
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seção Nomes e Definições; a exemplo dos citados a seguir, publicados na edição de número 

11, em 25 de junho: 

IMPOSTO: - Meio de extorquir dinheiro dos laboriosos para destribuir pelos 

vadios. 

REI: - Figura do baralho com a qual os povos nescios perdem a fortuna, a 

dignidade, e a vida. 

BÍBLIA: - Livro muito citado por todos os padres; mas que bem poucos o 

lêem. 

Também não se pode dizer que O Polichinello tenha dado contornos finais à militância 

de Luiz Gama. O periódico de curta duração é apenas passageiro na vida do jornalista, que 

continuaria escrevendo, publicando e participando na luta pelo fim da escravidão no Brasil até 

o dia em que sua saúde não resistiu aos efeitos da diabetes. Gama morreu aos 52 anos, em 24 

de agosto de 1882. 

Se a biografia do redator do Polichinello é bem conhecida, a de seu desenhista, por 

outro lado, permanece envolta na obscuridade. A vida de Nicolau Huascar de Vergara pode 

ser traçada através de um mosaico de breves citações em livros sobre a História da Caricatura, 

da Pintura e sobre o Teatro brasileiro no século XIX. Sua primeira aparição como caricaturista 

se dá no Diabo Coxo (1865), auxiliando Angelo Agostini em alguns números do periódico. 

Ainda ao lado de Angelo Agostini e Luiz Gama, faria O Cabrião (1866-1867), trabalhando e 

substituindo o italiano nas últimas edições publicadas após sua partida para o Rio de Janeiro. 

Também fizera algumas participações no Vida Fluminense, em 1871, antes de ser convidado 

por Luiz Gama para fazer O Polichinello. Por fim, após o fechamento do semanário, 

trabalharia ainda no Figaro, em 1878, e no jornal O Binóculo, em 1881.  

Herman Lima (1963), em seu extenso estudo sobre a caricatura no Brasil, chega a 

relacionar Huascar dentre aquela geração de caricaturistas do Segundo Reinado, mas 

estranhamente parece ignorar a atuação do artista em alguns dos jornais que trabalhou. Lima 

data a primeira aparição de Vergara como caricaturista em 22 de julho de 1871, na Vida 

Fluminense – seis anos depois de sua participação no Diabo Coxo e no Cabrião. Pelo visto, o 

pesquisador creditava exclusivamente a Angelo Agostini a autoria das charges nesses 

semanários. O Polichinello não chega a ser citado. 
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Como a maioria dos litógrafos e caricaturistas de sua geração, Huascar viera da 

pintura. O Indicador de São Paulo: administrativo, judicial, industrial, profissional e 

comercial, para o ano de 1878 registrava seu endereço (Rua da Imperatriz, 58, sobrado) na 

seção de “pintores de paisagem e retratistas a óleo, aquarela, pastel, etc.” (MARQUES, 1878). 

Chegou a participar da Exposição Geral de Belas Artes na Corte, em 1870 (LEITE, 1988). 

Trabalhou também como cenógrafo em peças teatrais (SOUZA, 1968) e como ilustrador na 

Revista da Exposição Anthropológica Brasileira de 1882 (FERREIRA, 1994). Também são 

atribuídos a Vergara as pinturas no Arco do Triunfo edificado em 1877 na então Rua da 

Imperatriz (hoje 15 de Novembro) em homenagem à inauguração da Estrada de Ferro que 

ligava Rio de Janeiro a São Paulo (MOURA, 1999). Contudo, segundo Herman Lima, 

Nicolau Huascar de Vergara não desfrutava de grande prestígio como artista entre seus pares: 

No Mosquito, de 13 de Março de 1870, no entanto, Cândido de Faria, fazendo 

a crítica humorística ilustrada da Exposição da Imperial Academia de Belas-Artes, já 

lhe reproduz um painel cenográfico, acompanhando-se deste comentário irônico: 

“O autor recomenda-se para ornar fundos de bandejas ou desenhar em fábricas 

de papel pintado.” (LIMA, 1963, p. 949, 950) 

Em outro trecho, Lima (1963, p. 950) cita a opinião de Gonzaga Duque, que dizia ser 

Vergara “homem trabalhador e modesto, porém artista de muito pouco mérito”. 

Por outro lado, se Huascar não era muito considerado no meio artístico, parece ter sido 

muito bem quisto em outros círculos. Sabe-se que era amigo próximo de Américo de Campos 

(SANTOS, 2000) e do renomado poeta patrono da Academia Brasileira de Letras, Fagundes 

Varela (BARROS, 1965). Américo de Campos era também próximo de Luiz Gama, o que 

leva a crer que Gama e Huascar já se conheciam antes do Cabrião. A rede de ligações ao 

redor de Nicolau Huascar de Vergara leva-nos a deduzir sua provável ligação com o 

movimento republicano e abolicionista.  

Outra dedução que se pode inferir a respeito é que a arte de Nicolau Huascar de 

Vergara parece ter caído no gosto da sociedade paulistana da época. A despeito da suposta 

mediocridade em seu traço, Vergara parece ter sido um artista bem produtivo, ao menos, em 

São Paulo. Herman Lima (1963), em seus apontamentos, diz ter tido o artista uma passagem 

pela imprensa ilustrada muito restrita, mas ao somarmos ao conjunto de sua obra a 

participação nos periódicos capitaneados por Agostini e a atuação exclusiva por quase um ano 

no Polichinello, boa parte dessa restrição parece cair por terra: além do trabalho de Vergara 
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como pintor e cenógrafo, é notável que uma porção significativa dos periódicos ilustrados 

publicados em São Paulo até a década de 1880 tenha, de fato, passado por suas mãos. 

Porém, é lamentável que a maior parte do que chega até o presente sobre a vida de 

Huáscar de Vergara fique restrito ao seu trabalho. A data de seu nascimento é desconhecida. 

Frederico Pessoa de Barros (1965) relata que o artista era natural de Granada (Espanha) e 

chegara ao Brasil em 1862. Outros autores, como Carlos Eugênio Marcondes de Moura 

(1999) e José Galante Souza (1968), atribuem-lhe a nacionalidade chilena. O fato é que 

estabeleceu residência em São Paulo e trabalhou até 1882. Os registros sobre sua morte 

também são um mistério: especula-se que tenha falecido, provavelmente, em 1886. Segundo 

Herman Lima (1963), morrera ainda moço. 

Todavia, se a posteridade negou a Huascar a plenitude de uma identidade, O 

Polichinello, por outro lado, pode dar-lhe ao menos um rosto. A edição de número 22, de 10 

de setembro de 1876 (figura 13), trazia a seguinte capa: 
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Figura 13: O Polichinello, ano 01, 10 set. 1876, capa. 
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Na legenda, lê-se: “impressão de um lithographo republicano em uma litographia 

imperialíssima”. A figura do litógrafo aparece esmagada entre duas enormes pedras 

litográficas gravadas com o nome “Imperial Lithographia” entre escudos imperiais; sobre a 

pedra que está por cima, um peso de 1000 quilos acrescenta mais força para esmagar o 

litógrafo. A charge, por si só, é especialmente significativa. Não é comum vermos charges da 

época representando o artista envolvido nas práticas de seu ofício, mas eis que Huáscar de 

Vergara nos presenteia com essa imagem de um litógrafo esmagado entre duas pedras de 

impressão. Há um inequívoco e intencional paralelismo entre o sentimento de “esmagamento” 

do lithographo republicano pelas pedras imperiais, e o sentimento do próprio movimento 

republicano em relação ao poder e à máquina estatal imperial. 

No entanto, algo que também chama a atenção é o rosto do litógrafo cuidadosamente 

retratado na charge. Embora com menos detalhes, outro litógrafo muito parecido já havia 

aparecido antes, em 23 de abril, no segundo quadro da charge litografada nas páginas centrais:  

 

Figura 14: O Polichinello, ano 01, 23 abr.1876, p. 4-5. 
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Quem mais seria esse misterioso litógrafo, senão o próprio Nicolau Huascar de 

Vergara? As ligações de Vergara com Américo de Campos e Luiz Gama – figuras relaciodas 

ao movimento republicano – bem como sua participação no Polichinello, parecem deixar 

claro o seu envolvimento. Tudo leva a crer que o rosto do “litógrafo republicano” esmagado 

na capa de 10 de setembro de 1876, se trate realmente de um autorretrato. 

O editor, Pompílio de Albuquerque, mostrou-se um mistério ainda maior. Este 

trabalho não conseguiu reunir dados consistentes para traçar sua biografia. Sabe-se que 

Pompílio foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista. Seu nome consta como um 

dos representantes fundadores do PRP no Almanaque Republicano Brasileiro de 1890
56

. 

Sérgio Buarque de Holanda (1976) e Flávio Moreira da Costa (1987) falam sobre uma 

ambiciosa conspiração arquitetada em 1871 por Pompílio, junto a membros do Partido 

Republicano, para sequestrar a família Real e derrubar o trono. Floriano Peixoto – um dos 

futuros articuladores do golpe que viria a instaurar a República em 1889 – teria sido 

consultado por Pompílio para a realização do plano (PEIXOTO, 1939), que jamais veio a se 

concretizar. 

                                                            
56 ALMANAK Republicano Brasileiro para o ano de 1890. Rio de Janeiro: Typographia Rua do Carmo, 1890. p. 

256. 

 

Figura 15: O Polichinello, ano 01, 23 abr.1876, p. 4-5. Detalhe. 
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O Polichinello também chega a citar Pompílio – naturalmente, sob o apelido de P. P. 

Carneiro – em algumas ocasiões. Na coluna piparotes da edição de 7 de maio, chega a relatar 

com alguns detalhes a sua participação na reunião do Club Republicano daquela semana. 

Infelizmente, como se pode supor pelo próprio uso do pseudônimo, não há muito nas 

referências do periódico que possa acrescentar ao pouco que se sabe sobre o editor.  

Elciene Azevedo (1997), por sua vez, cita Pompílio de Albuquerque não somente na 

sua participação no Polichinello, mas também no apoio a Luiz Gama dentro do PRP. Ambos 

eram próximos e tinham muito em comum: eram de ascendência negra, figuras públicas 

conhecidas, com participação ativa dentro do movimento republicano e abolicionista. No 

entanto, enquanto um desfruta de renome e de uma trajetória bem conhecida, Pompílio parece 

estar à sombra do PRP e da figura do próprio Luiz Gama. 
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Capítulo 4: A Charge no Polichinello 

 

4.1. O Traço 

O primeiro ponto que se pode evidenciar nas caricaturas do Polichinello, no que diz 

respeito ao estilo e ao traço, é a presença constante da textura do lápis litográfico no desenho. 

Isso é uma característica flagrante da técnica. As charges do Segundo reinado, sempre em 

tons de preto e cinza, vão apresentar no traço, de modo geral, a mesma textura granulada de 

hachuras
57

 e sfumatos
58

 similares ao grafite, característica do uso do lápis de sebo de carneiro 

– o lápis de material gorduroso utilizado para gravar na pedra.  

Na impressão litográfica – utilizada na grande maioria dos jornais ilustrados da época 

– era possível valer-se de uma gama razoavelmente versátil de materiais para “desenhar” na 

pedra que serviria de matriz de impressão. Podia-se inclusive imprimir em cores, prática que 

àquelas alturas no Brasil já era usual na impressão litográfica de rótulos e embalagens 

(REZENDE, 2005). Contudo, até o começo do século XX não se veriam ilustrações coloridas 

em periódicos. As primeiras caricaturas litografadas com uso de aguada
59

 viriam apenas com 

Julião Machado
60

, na virada do século (LIMA, 1963).  

É provável que as razões para esta suposta simplicidade no desenho estejam 

diretamente relacionadas a questões de custo e prazo: no caso das embalagens, uma mesma 

matriz (a pedra litográfica, que, por sinal, era importada da Alemanha ou Itália) servia para a 

                                                            
57 Hachura é a técnica de desenho na qual se consegue o efeito de claros e escuros através de variações e 

entrecruzamentos de linhas paralelas. Onde as linhas se cruzam mais, têm-se os tons mais escuros, onde as linhas 

estão mais espaçadas e se cruzam menos, têm-se os tons mais claros. 

 
58 Sfumato é o efeito conseguido através do uso de um algodão ou esfuminho, em que se espalha o lápis sobre a 

superfície de modo que o traçado desapareça e a mancha sobre o papel fique homogênea e difusa. 

 
59 Aguada é a técnica em que se conseguem as variações de tons de cinza através da diluição direta do tuche 

(tinta de base líquida própria para litografia) com um solvente. 

 
60 Julião Machado (1863-1930) pertence à geração de artistas imediatamente posterior a Ângelo Agostini e 

Huáscar de Vergara, podendo valer-se de novas tecnologias de impressão que tornaram viável, por exemplo, a 

caricatura em cores. De origem portuguesa, Machado chegou ao Brasil em 1895. Fez carreira na Imprensa 

Brasileira com seu traço de linhas definidas, trabalhando no Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias e nas 

revistas que ajudou a fundar, como A Bruxa, A Cigarra e Gil Brás. (LAGO, 2001). 
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impressão de diversas copias até seu desgaste; já um periódico demandava matrizes diferentes 

a cada semana. É verdade que as pedras podiam ser limpas, polidas e reutilizadas, entretanto o 

polimento naturalmente desgastava a pedra, abreviando-lhe a vida útil. Por outro lado, 

imprimir em cores requeria o uso de várias pedras-matriz – uma para o registro de cada cor – 

enquanto a impressão em preto e branco precisava de apenas uma única pedra. O próprio uso 

constante do lápis litográfico – tão prático quanto um lápis comum – dá indícios de que 

possivelmente a preferência do desenho em preto e branco era muito mais prática que 

artística. 

A textura característica do lápis litográfico marcaria presença constante nas charges do 

Polichinello. A única técnica adicional que aparece nas litografias é o uso ocasional de uma 

moldura ou cercadura, apontada por Ana Maria de Almeida Camargo: 

Do nº 12 e diante, todas as ilustrações da revista [O Polichinello] aparecem 

envoltas por cercadura simples, de cor preta; nos números anteriores, porém, 

encontramo-las ora com cercadura ornamental, ora sem cercadura sobre fundo de cor 

sépia. Tais variações significam momentos diferentes na impressão litográfica. 

(CAMARGO, 1981, p. 10) 

 

Figura 16: O Polichinello, ano 01, 7 mai.1876, p. 4-5. 
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Essa suposta simplicidade técnica, todavia, não pode ser confundida com simplicidade 

no desenho. Como se pode ver na charge da edição n° 13, de 7 de maio de 1876, o lápis 

litográfico de Huascar de Vergara trabalha para compor um emaranhado complexo de 

volumes, luzes, sombras, diferentes texturas, diferentes planos na composição do desenho. Os 

rostos caricaturados são detalhados para atingir o máximo de sua volumetria e proporção. A 

complexidade do desenho varia de charge para charge, mas não é incomum encontrarmos 

charges primorosas cheias de detalhes, como nesse exemplo da edição de 13 de agosto:  

 

 A preocupação com a fidedignidade, aliás, é outra característica marcante no traço de 

Huascar de Vergara que reflete uma tendência visual da caricatura e da charge brasileira na 

época. A simplificação no traço, as deformações mais ousadas da forma, a estilização formal 

dos desenhos, tão familiares a nós nos dias atuais, surgiriam apenas na geração de Julião 

Machado, K. Lixto e J. Carlos, após a virada do século. Naqueles tempos, a verossimilhança 

ainda prevalecia sobre o estilo: 

De início, ao contrário, as charges se caracterizavam pela reprodução 

fidedigna de personagens – a caricatura não havia sido, ainda, incorporada ao grafismo 

de sua linguagem –, pelo realismo das situações que abordava – fruto de uma 

sociedade condicionada por uma visão excessivamente cartesiana da realidade –, e 

Figura 17: O Polichinelo, ano 01, 13 ago. 1876, p. 4-5. 
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pela prolixidade de textos que menosprezavam a imagem como portadora de estrutura 

narrativa própria. (TEIXEIRA, 2001, p. 01) 

Para Teixeira, não havia ainda, dentre aquela geração de caricaturistas, uma noção 

muito clara das possibilidades narrativas implícitas na própria imagem. Isso seria construído 

ao longo do tempo, com o desenvolvimento da imprensa ilustrada no país. Naquele momento, 

no Brasil, a linguagem da charge era ainda algo muito novo, e certamente ainda muito presa 

ao modelo de estrutura narrativa textual, com a qual a Imprensa e o público leitor estariam 

bem mais acostumados. Já havia, de fato, a macrocefalia – técnica de reproduzir o 

caricaturado com a cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Também já 

eram comuns os desenhos de animais com cabeça de pessoas – ou o inverso – para atribuir 

características pejorativas aos caricaturados. Contudo, na segunda metade do século XIX a 

caricatura brasileira estava ainda muito presa à realidade: os rostos nas caricaturas 

permaneciam anatomicamente fiéis aos rostos reais, com pouquíssimos exageros, distorções 

ou caretas dramáticas. 

No século XIX, de fato, a fantasia, o delírio e a transgressão não estavam 

incluídos entre os modos possíveis de significação da realidade, nem nas maneiras 

pelas quais a sociedade representava a si própria. Nesse final de século a caricatura, 

como distorção da anatomia humana, escassamente entrava na composição de 

personagens, a não ser pela macrocefalia que pontuava, eventualmente, a sátira de 

então. (TEIXEIRA, 2001, p. 13) 
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Em especial no Polichinello, as charges, no sentido anatômico e formal, raramente 

ousam ir muito além da figuração. É verdade que o traço de Huáscar de Vergara ainda permite 

algumas distorções: além da macrocefalia e da associação de caricaturados a animais, por 

vezes os mesmos aparecem com o corpo intencionalmente desproporcional – com pernas e 

braços muito compridos, ou muito curtos. No entanto, é curioso que, acima dos pescoços, os 

caricaturados ainda tenham suas feições tão presas ao traço suave e às proporções e 

volumetrias precisas típicas do retrato. 

Figura 18: O Polichinello, ano 01, 30 abr. 1876, p. 4-5.  

Aqui é possível ver claramente o uso da macrocefalia como elemento satírico para compor as figuras. 
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Figura 19: O Polichinello, ano 01, 08 out. 1876, capa.  

Percebe-se o uso da distorção anatômica no corpo do caricaturado. 
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Figura 20: O Polichinello, ano 01, 30 abr. 1876, capa. 
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Outra característica que reflete esse traço ainda muito preso à figuração é a estranha 

inexpressividade presente no semblante dos caricaturados. Ao longo das 38 edições do jornal, 

figuras públicas são colocadas nas mais cômicas situações: viram bichos, entram em 

confusões, assumem papéis, voam em vassouras, ficam bêbados, alguns aparecem até nus. Por 

que então os rostos sempre serenos? Com raras exceções, os caricaturados apresentavam 

sempre o mesmo semblante alheio ao achincalhe da situação em que eram representados. Isso, 

de certa forma, também está relacionado à necessidade de figuração. Os artistas recorriam a 

ilustrações e pinturas de outrem ou às raras referências fotográficas para orientar suas 

caricaturas. De todo modo havia pouco material, e os rostos dos retratados estariam sempre 

naquele tom austero mimetizado dos retratos da época.  

A própria escassez de retratos também explica a necessidade de manter os desenhos 

extremamente fiéis à fisionomia. Certamente haveria o temor de que o público não fosse 

capaz de reconhecer o caricaturado, caso o traço não seguisse a rigor as suas características 

fisionômicas. Em um ambiente em que a fotografia era algo raro, e em que a imagem era 

ainda uma novidade na mídia impressa, a referência visual das personalidades públicas era 

baseada geralmente no contato direto. Tamanha preocupação com a fidedignidade, assim, 

parece não somente uma decisão de estilo visual, mas se revela como uma necessidade prática 

para a caricatura na época. 
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Figura 21: O Polichinello, ano 01, 04 jun. 1876, capa. 

Na charge, a inexpressividade do retratado contrasta com os personagens logo abaixo. 
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A necessidade de figuração, contudo, também está intimamente ligada à evolução das 

artes plásticas no Brasil – em especial, à pintura. A princípio, é importante lembrar que a 

maioria dos caricaturistas da época vinha de uma formação artística oriunda das Academias 

de Arte implantadas no Brasil com a vinda da Família Real. Em 1816, por intermédio de 

Antônio Araújo e Azevedo e sob patrocínio de Dom João VI, chegara ao Brasil uma Missão 

Artística da França com o objetivo de instaurar em terras brasileiras uma nova metodologia de 

ensino de Belas Artes. Segundo Norberto Stori e Antônio Costa Andrade Filho (2005), até 

então a arte na colônia era praticada por negros e mulatos e ensinada de pai para filho ou de 

mestre para aprendiz. A criação da Escola superior de Belas Artes rompeu com a tradição 

barroca e implementou um modelo de método e estética artística importado diretamente da 

cultura europeia. Esse modelo ainda se mantinha no Segundo Reinado: 

[...] observamos que, a partir da maioridade de Dom Pedro II e da segunda 

metade do século XIX, a evolução da pintura no Brasil caracteriza-se, sobretudo, pelo 

surgimento de artistas nacionais definitivamente formados pelo ensino acadêmico 

instaurado em 1816. Demonstra-se também que a proteção oferecida pelo monarca foi 

uma atenção benevolente, mas que nunca soube afastar-se da mentalidade elitista de 

uma Corte sempre atenta aos modelos europeus e que jamais atentou para quaisquer 

traços populares ou nativistas. Isso equivale a constar que a pintura brasileira no 

século XIX, notadamente durante o segundo Reinado, não chegou a romper a linha 

acadêmico-classicista, persistindo num tipo de preconceito que não admitia 

renovações, fossem de ordem formal ou temática (LEVY apud CAMPOFIORITO, 

1983, p. 11). 

 De fato, as primeiras inovações pictóricas capitaneadas pelo movimento 

impressionista na Europa
61

, ainda na segunda metade do século XIX (GOMBRICH, 2009), 

levariam décadas para finalmente aportar no Brasil. A arte brasileira permanecia presa ao 

                                                            
61 O surgimento da fotografia, na década de 1830, trouxe um novo desafio às Artes Plásticas, em especial, à 

pintura. Pelas palavras de H. W. Janson (2001, p. 891) “era preciso salvar a pintura da competição com a 

máquina fotográfica”. O Impressionismo surge como resposta a essa necessidade. Liderado por Édouard Manet, 

Claude Monet e Auguste Renoir, o movimento se inicia com a exposição no Salon dos Recusados, em 1874 – 

Monet e seus companheiros tiveram suas obras recusadas no Salão de Paris, e resolveram fazer uma exposição 

particular no atelier do fotógrafo e amigo de Monet, Maurice Nadar. O impacto tremendamente negativo na 

crítica naquele momento reflete o significado e a intensidade da ruptura com os padrões da técnica pictórica da 

época. Os impressionistas abandonam a fidedignidade formal, a pincelada fluída, contínua, quase invisível, e a 

composição artificial dos estúdios, para adotar um estilo de representação até então inusitado: a pintura ao ar 

livre e não dentro dos estúdios, feita através de manchas de cor vibrantes produzidas por pinceladas rápidas na 

tela. Sua preocupação já não era mais o compromisso com a forma, mas com as cores do mundo em toda a sua 

plenitude. Com essa nova forma de pintar, os Impressionistas causaram uma reviravolta na história das 

linguagens artísticas visuais, no sentido de que redirecionaram a Arte de um modelo de excelência técnica para a 

busca de novas formas de representação onde não só a temática, mas também a própria linguagem, eram 

passíveis de mudança (JANSON, 2001; GOMBRICH, 2009). 
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modelo acadêmico
62

: aos padrões clássicos de estética
63

, aos retratos, aos temas religiosos, 

greco-romanos ou histórico-romantizados. Dada a formação desses artistas pioneiros, é 

natural que a caricatura e a charge sofressem influência direta desses modelos estéticos, 

especialmente em seus primeiros tempos na segunda metade do século XIX.  

 

A temática nas charges também parece ter sofrido influência da lenta evolução das 

linguagens artísticas que começavam a se processar no Brasil naqueles tempos. Mesmo na 

Europa, até a segunda metade do século XVIII, as belas artes caminhavam dentro de uma 

linha de temas pouco flexível. Segundo Ernst H. Gombrich: 

                                                            
62 Por modelo acadêmico, podemos entender o método de ensino profissionalizante das Belas Artes (pintura, 

escultura, arquitetura) institucionalizado nas academias de arte europeias. O conceito de academia de arte surgiu 

na Itália, ainda no século XVI, mas se consolidou a partir de 1648, com a fundação em Paris da Academia Real 

de Pintura e Escultura da França. A academia francesa institucionalizou um método de ensino fortemente rígido 

e hierarquizado, que rapidamente espalhou-se pelo ocidente, em especial na Europa, e foi tido como referência 

de instrução artística até meados do século XIX (PEVSNER, 2005). 

 
63 A partir do fim do século XVIII até meados do século XIX, acontece, não só na pintura como na escultura e na 

arquitetura uma retomada dos valores estéticos greco-romanos (clássicos). Tanto a temática, como as 

composições, as formas, o zelo com a anatomia, a valorização do corpo, tentam fazer uma releitura da Arte 

clássica (GOMBRICH, 2009).  

Figura 22: O Polichinello, ano 01, 24 set. 1876, p. 4-5.  

Legenda: Os Augures riem-se da ignorância dos povos! 
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No passado, o tema da pintura era ponto pacífico. Se percorrermos as nossas 

galerias de arte e museus, não tardaremos em descobrir que grande número de quadros 

ilustra temas idênticos. A maioria das obras mais antigas, é claro, representa episódios 

religiosos extraídos da Bíblia e lendas de santos. Entretanto, mesmo as pinturas de 

caráter secular estão limitadas, sobretudo, a um punhado de assuntos selecionados. 

Temos a mitologia da Grécia antiga, com suas histórias de amores e brigas entre os 

deuses; temos os relatos históricos de Roma, com seus exemplos de coragem e 

abnegação; e temos, finalmente, os motivos alegóricos que ilustram alguma verdade 

geral por meio de personificações (GOMBRICH, 2009, p. 481).  

Também segundo Gombrich, é sobretudo depois da Revolução Francesa, em 1789, 

que esse quadro começa a mudar: 

De repente, os artistas sentiram-se livres para escolher qualquer coisa como 

tema, desde uma cena de Shakespeare a um acontecimento do dia, o que quer que, de 

fato, apelasse para a imaginação e despertasse interesse (Ibidem, p. 481). 

Esse processo de experimentação por novos temas na pintura culminaria no 

Romantismo. O movimento, cujas origens remontam ao século XVIII, se prolongaria até 

meados do século XIX. Seu nome deriva dos “romances”, histórias de aventuras medievais, 

assim chamados por serem escritos em língua “românica” e não em latim (JANSON, 2001). O 

Romantismo foi um movimento que exerceu influência em diferentes ramos nas Artes. 

Estendeu-se não só à Pintura e à Escultura, mas também à Arquitetura e à própria Literatura. 

Mas o propósito declarado dos românticos era derrubar os artifícios que 

barravam o caminho a um “regresso à natureza”, a natureza desmedida, selvagem e 

variável, sublime ou pitoresca. Se o homem se comportasse “naturalmente”, dando 

rédea solta às suas tendências, o mal desapareceria e sua felicidade seria perfeita. Foi 

em nome da natureza que os românticos adoraram a liberdade, o poder, o amor e a 

violência, os gregos, a Idade Média, em uma palavra, tudo o que lhe inspirava 

entusiasmo (JANSON, 2001, p. 830). 

 Para o renomado historiador Giulio Carlo Argan (2008), o Romantismo surge como 

uma tomada de decisão frente à História da Arte. Segundo Argan, a retomada dos valores 

clássicos pelos Iluministas no final do século XVIII tentou atribuir valores absolutos e 

universais à Arte. Com ascensão do Império Napoleônico, esse universalismo espalha-se pela 

Europa, gerando, entre outros frutos, o modelo de Academia de Arte que acaba sendo levado 

ao Brasil. Por outro lado: 

A crise ocasionada pelo término desse universalismo abre, também na cultura 

artística, uma problemática nova: recusada a restauração monárquica anti-histórica, as 

nações precisam encontrar em si mesmas, em sua história e no sentimento dos povos, 

as razões de uma autonomia própria e, numa raiz ideal comum, o cristianismo, o 

conteúdo para uma coexistência civil. Assim nasce, no âmbito global do Romantismo, 
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que incluía a ideologia neoclássica decaída, o Romantismo Heróico, que se contrapõe 

como alternativa dialética opondo à racionalidade derrotada a profunda e irrenunciável 

religiosidade intrínseca da arte (ARGAN, 2008, p. 14).  

As mudanças que ocorriam nas Artes no velho mundo começaram a se refletir no 

Brasil, em especial após a consolidação das academias de arte. Quirino Campofiorito (1983) 

relata que no Segundo Reinado, com o patrocínio real e agora com a presença de artistas 

nascidos no país, começam a se notar algumas manifestações de busca por uma identidade 

própria:  

 Há de se observar que esse dirigismo [do academicismo de ordem europeia] 

vai se abrandando e logo surgem artistas que acabam por escapar à obsessão pela 

temática acadêmica. Vêem-se os primeiros quadros dissociados de temas buscados no 

Velho Testamento ou na antiguidade clássica, que chegavam mesmo a certas 

liberdades, ainda que limitadas pela acomodação às tarefas do ateliê. A natureza, 

finalmente, começa a desvendar-se para o pintor brasileiro, assim como o chamado 

quadro de gênero, que escapa sempre ao repertório escolar para procurar a vida social, 

a criatura humana em seu habitat real. (CAMPOFIORITO, 1983, p.18)  

   Em 1850, surge no país a ideia do índio como protagonista heroico, com os poemas 

épicos “Os Timbiras”, de Gonçalves Dias e “A confederação dos Tamoios”, de Gonçalves de 

Magalhães (Amaral, 2004). A imagem do índio idealizado na literatura romântica era também 

reflexo do desenvolvimento de uma identidade para um país recém-concebido como tal: 

 Se todo nacionalismo necessita de história ou de passado, o nacionalismo 

brasileiro logo depois da independência precisava encontrar um passado independente 

da história colonial, pois essa era comum com Portugal. E Portugal era, na época, o 

inimigo, a nacionalidade de que a brasileira precisava distinguir-se. Compreende-se 

assim, que, logo depois da independência, alguns brasileiros trocassem nomes 

portugueses por nomes indígenas e que estes fossem proclamados os donos da terra, 

opostos aos invasores portugueses (LEITE, 2007, p. 225). 

É dessa necessidade de afirmação de uma identidade nacional que surge o Indianismo 

– o movimento “romântico” que buscava na figura do índio a expressão do herói e das 

virtudes brasileiras. Segundo Dante Moreira Leite (2007, p. 226), “o Indianismo apresentava 

uma imagem positiva do povo brasileiro: amor à liberdade, apego à terra e a valores 

individuais”. Não por coincidência, valores ligados também ao próprio Romantismo. É o 

encontro dessa busca por um nacionalismo político e cultural com a intensidade do discurso 

romântico importado da Europa, que dá origem à temática indianista. 

Além disso, também em outro sentido, o indianismo tinha conteúdo 

ideológico: o índio foi, no romantismo, uma imagem do passado e, portanto, não 

apresentava nenhuma ameaça à ordem vigente, sobretudo à escravatura. Os escritores, 
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políticos e leitores identificavam-se com esse índio do passado, ao qual atribuíam 

virtudes de grandezas; o índio contemporâneo que, no século XIX como agora, se 

arrastava na miséria e na semiescravidão não constituía um tema literário. Finalmente, 

a idéia de que o índio não se adapta à escravidão servia também para justificar a 

escravidão do negro, como se este vivesse feliz como escravo (Ibidem, p. 226). 

Nascido na Literatura, o Indianismo alcançou sucesso rapidamente. Em 1857, o 

escritor José de Alencar publicou o romance O Guarani. Visitaria o tema ainda em Os Filhos 

de Tupã (1863), Iracema (1865) e Ubirajara (1874). Inspirado na obra de Alencar, Carlos 

Gomes compôs a ópera O Guarani, apresentada pela primeira vez no teatro Scala de Milão, 

em 1870. A obra, por sinal, seria ainda lembrada pelo Polichinello, na edição de 5 de 

novembro de 1876: 

 

Seria natural que a representação indianista acabasse sendo associada à identidade 

nacional. De fato, foi o que ocorreu. A imagem do índio – ou da índia – tornou-se um ícone 

bastante comum na comunicação visual da época. Figurava até mesmo em embalagens e 

rótulos na segunda metade do século XIX. Segundo Lívia Lázaro Rezende (2005, p. 34, 35), 

imagens de índios em poses reminiscentes do período clássico são características do período.  

Figura 23: O Polichinello, ano 01, 05 nov. 1876, p. 4-5.  

Legenda: “A INUNDAÇÃO” - Apotheose do drama “Guarani” pintada pelo Sr. Huascar. 
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A charge no Polichinello se vale da temática indígena em vários momentos. Não é 

uma referência escolhida ao acaso. Pelo contrário, é compreensível que um movimento como 

o republicano procurasse no nacionalismo um argumento retórico de mobilização e o fizesse 

ocasionalmente por meio de alguns símbolos visuais. Os republicanos ganhavam espaço na 

Imprensa e se valiam dos jornais para propagar suas ideias e fazer crítica ao regime, muitas 

vezes, por meio do humor. As charges, desse modo, rapidamente absorveram a ideia de 

representação do índio como ícone do povo brasileiro, e passaram a utilizá-la com certa 

frequência.  

 

A charge acima (figura 24) trata da vinda do Circo Chiarini de Rio de Janeiro a São 

Paulo. As cidades estão representadas como musas e ambas se apresentam numa postura 

clássica. A dama representando o Rio de Janeiro está trajada em vestido de renda, enquanto 

São Paulo é curiosamente representado por uma índia.  

Alguns aspectos chamam a atenção na ilustração. O primeiro é a flagrante 

representação visual idealizada da figura da índia. Apenas os trajes a identificam como tal; a 

Figura 24: O Polichinello, ano 01, 07 jul. 1876, p. 4-5. 

Legenda: Laço de união entre Rio de Janeiro e São Paulo. 
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fisionomia, o corte de cabelo e a anatomia do corpo em nada lembram a dos povos indígenas. 

É como se vestissem uma típica musa grega ou romana com roupas alegóricas de índio. 

Outro ponto aparente é a oposição entre as duas musas. Uma urbana, civilizada, 

europeia, outra indígena, selvagem. Considerar apenas o fato da capital do Império ser 

naqueles tempos uma cidade muito maior e de melhor infraestrutura urbana que São Paulo, 

não reflete o verdadeiro significado da representação. Ao se tomar conhecimento do 

paradigma por trás da concepção idealizada do índio na época, a dicotomia entre as duas 

figuras assume um caráter muito mais profundo – e político. A dama em rendas está ali 

simbolizando a Corte, a Monarquia, o vínculo simbólico com Portugal; enquanto a musa 

paulista estaria daquele modo caracterizada para simbolizar o nacionalismo, a identidade 

nacional independente do passado colonial. Mais do que estar atribuindo a São Paulo a 

responsabilidade de representar essa identidade, a charge está negando à Corte o papel de 

representa-la. 

Tanto o academicismo, quanto classicismo, o romantismo e o indianismo, compõem 

todo um paradigma visual que acaba influenciando diretamente a composição das charges 

nacionais do período. Em menor ou maior grau, as caricaturas absorvem e deixam evidentes 

essas características. Não se sabe ao certo se Huascar de Vergara se formou artista no Brasil 

ou se veio para cá já formado – a segunda hipótese parece mais provável. De todo modo, o 

fato é que na arte do Polichinello, é possível identificar muitas dessas caraterísticas. 

Outra característica notável diz respeito à narrativa nas charges. Segundo Luiz 

Guilherme Sodré Teixeira (2001), uma das grandes características da charge dessa época seria 

a presença constante da integração de texto e imagem na composição das charges. Teixeira 

alega que essas linguagens utilizadas nas charges do período se assemelham muito e 

preconizam aquilo que viríamos a chamar de Histórias em Quadrinhos
64

: 

Essa “quadrinização” da charge – na verdade, sinal de “imaturidade” na sua 

estrutura narrativa – corresponde a própria “imaturidade” da sociedade em assimilar 

linguagens que não se expressem através de textos, uma cultura pouco habituada a 

discursos articulados por imagens (TEIXEIRA, 2001, p. 12) 

                                                            
64 Will Eisner, escrevendo sobre tema, define muito bem as histórias em quadrinhos, chamando-as também de 

“arte sequencial”. Segundo ele, os quadrinhos configuram-se de uma sobreposição de palavra e imagens, estas 

últimas apresentando-se em séries repetitivas e símbolos reconhecíveis. O letreiramento – a inserção visual do 

texto –, por sua vez, é tratado graficamente a serviço da história, acompanhando a narrativa sequencial da 

imagem (EISNER, 1989). Dessa forma, é possível “contar” uma história através de uma sequência de imagens 

impressas compostas por textos inseridos cuidadosamente para acompanhar a disposição dos desenhos.  
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Essa “quadrinização” também influencia o trabalho de Nicolau Huascar de Vergara. 

Nas edições de número 2, 6, 27 e 33 do Polichinello, o artista se vale da divisão esquemática 

em quadros para compor as charges nas páginas centrais. Nem sempre há uma narrativa visual 

nas sequências: muitas vezes elas exercem função meramente comparativa. Mas ao menos a 

edição n° 6 chama a atenção por se utilizar da sucessão de quadros para contar uma história, 

em uma clássica composição visual narrativa de HQs. 
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Segue a sequência de legendas dos quadros da imagem que ilustra as páginas centrais 

da edição de 21 de maio, pela ordem de leitura: 

1. Um jovem liberal segue viagem para Ytapetininga, com fins políticos. 

2. Em caminho apanha tanta chuva que [ilegível] encurtaram-se-lhe 

palmo e meio. 

3. Em consequência do que tomou a fatal resolução de affivellar-se umas 

malditas polainas [botas compridas de montaria]. 

4. Depois subiu a tribuna e fez uma patriótica conferência. 

5. Finda a qual foi acclamado e carregado em triumpho. 

6. Os conservadores que embirraram com as botas do orador, escrevem 

ao presidente [da província], pedindo forças para manter a ordem. 

7. Parecendo também ao presidente que aquella conferência, e 

principalmente aquellas damnadas botas eram pomos de discórdia, faz 

immediatamente marchar a força. 

8. Chegando a tropa em Ytapetininga, encontrou todo o povo armado 

como se vê. 

9. Pelo que resolveu ser enérgica e manteve a ordem assaltando a cadeia 

para soltar um soldado preso e assassinando o velho carcereiro. 

Figura 25: O Polichinello, ano 01, 21 mai. 1876, p. 4-5. 

O que vae por Ytapetininga 
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Figura 26: O Polichinello, ano 01, 15 out. 1876, p. 4-5. 

Figura 27: O Polichinello, ano 01, 26 nov. 1876, p. 4-5. 
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Essas experiências visuais, todavia, não podem ser creditadas exclusivamente a 

Huascar de Vergara. Elas são baseadas diretamente no paradigma visual que dominava os 

caricaturistas da época, e inspirado, em termos formais e narrativos, no trabalho de Angelo 

Agostini – em especial, nesse caso, em As Aventuras de Nhô Quim. 

Contudo, não só de influências externas vive o lápis de Nicolau Huascar de Vergara. 

Ana Maria de Almeida Camargo (1981, p. 13) relata uma notável semelhança entre seu traço 

e o de Agostini. É perceptível em seu trabalho a influência do mestre italiano – possivelmente 

seu parceiro (ou mesmo tutor) na arte da caricatura, nos tempos em que trabalharam juntos. 

Todavia, essa comparação deve ser analisada com cuidado. A complexidade e o detalhamento 

em muitas das charges do Polichinello as aproximam muito mais do traço de um Agostini 

maduro, nas charges da Revista Illustrada, que dos trabalhos em sua fase paulista. É 

importante lembrar que Angelo Agostini já vivia na Corte há quase dez anos quando O 

Polichinello é lançado em São Paulo. Seu trabalho e o de Vergara seguiram caminhos 

paralelos. Apesar das influências, os dois traços guardam suas diferenças. 

Comparando as charges dos dois artistas, Agostini revela-se um desenhista mais 

ousado, no sentido de tentar encontrar novas narrativas visuais em suas charges e novas 

formas de estilo no desenho. De fato, o mestre italiano seria o único dentre aquela geração de 

caricaturistas pioneiros a finalmente encontrar uma linguagem original e autêntica que 

marcasse a sua arte diante do público: 

Na Monarquia, as charges mantêm características estruturais de linguagem 

que as singularizam perante as charges do período republicano: pluralidade de 

quadros, abundância de textos e engajamento político. Tanto no Diabo Coxo quanto 

em O Cabrião, revistas criadas por Agostini ainda em São Paulo, ou já no Rio de 

Janeiro na Arlequim, mas, sobretudo, na A Vida Fluminense em 1868, ele aprofunda 

essa linguagem típica do período, marcando com seu estilo singular, o grafismo de 

humor da época (TEIXEIRA, 2001, pp. 11-12). 

De modo geral, o traço de Agostini mostra-se mais solto, menos apegado ao retrato. 

Seus caricaturados não guardam tantos detalhes quanto nas charges de Huascar. No entanto, 

eles se permitem fazer caretas, rir e assustar-se nos desenhos. O mestre italiano arrisca-se 

mais à divisão de quadros narrativos e à dispersão da informação na página. 

Nicolau Huascar de Vergara, por outro lado, mantém mais do conservadorismo visual 

de seu tempo. Seu traço permanece mais preso à realidade, à figuração, ao retrato, e suas 

experimentações narrativas não vão além daquelas já desenvolvidas por Agostini ou por 
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outros caricaturistas de sua geração. No entanto, as charges de Vergara também revelam uma 

excelência gráfica notável. Sua habilidade no uso de texturas e volumes na litografia dá 

origem a toda uma gama de cenários e figuras complexas, comparáveis aos melhores 

trabalhos do mestre italiano.  

É importante aqui considerar a discrepância na longevidade da carreira dos dois 

artistas: Agostini desenvolveria sua técnica publicando regularmente seus trabalhos na mídia 

impressa desde meados da década de 1860 até as vésperas da República. Nicolau Huáscar de 

Vergara, por outro lado, parece ter concentrado a maior parte de seu trabalho como 

caricaturista no breve período de publicação do Polichinello. É verdade que Vergara fora 

colaborador no Cabrião e já havia feito algumas participações esporádicas no Mosquito e no 

Vida Fluminense (LIMA, 1963). Contudo, é somente no Polichinello que o artista conseguiria 

trabalhar com regularidade. Por esse ponto de vista, é notável o nível de desenvolvimento da 

arte de Nicolau Huascar de Vergara. Infelizmente, jamais saberemos que rumos o seu traço 

poderia ter tomado, se a morte não tivesse interrompido prematuramente a sua carreira, ainda 

na década de 1880.  

Outro mérito de Vergara está no esmero com os retratos. A fidedignidade quase 

fotográfica de seu traço se faz presente nas caricaturas e, especialmente, nas ilustrações nas 

últimas páginas do periódico. A seção de última página presenteia o leitor a cada edição com 

um diferente retrato – não uma caricatura ou uma charge, mas um retrato. É improvável que 

saibamos de quem partiu a ideia da seção: se foi de Vergara, de Luiz Gama ou do próprio 

editor Pompílio de Albuquerque. Todavia, o modo como ela é conduzida revela muito da 

formação e das preferências artísticas do chargista. Se Huascar de Vergara limitou-se a 

representar suas charges dentro de um molde mais figurativo, certamente o fez com maestria. 
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Figura 28: A imagem a seguir é um mosaico de todas as personalidades retratadas na última página do 

Polichinello, incluindo a capa da edição de números 1 e 32, onde excepcionalmente a charge de capa foi 

substituida por um segundo retrato. De cima para baixo e da esquerda para a direita: Marquês do Herval, Diogo 

Antônio Feijó, Paula Souza, Martim Francisco, Antônio Carlos de Andrada e Silva, José Bonifácio, Eusébio de 

Queiós, General Arouche, João Soares, Libero Badaró, Francisco Álvares Machado e Vasconcelos, Carlos Rath, 

Amaral Gurgel, Tavares Bastos, Joaquim Xavier da Silveira, Antônio Francisco de Paula Souza, Joaquim Elias 

da Silva, Gabriel José Rodriges dos Santos, Pe. Ildefonso Xavier Ferreira, Barão de Iguape, João Crispiniano 

Soares, Brigadeiro F. A. Oliveira, Manoel Dias de Toledo, Joaquim Otávio Nebias, Joaquim Floriano de Toledo, 

Tiradentes, Brigadeiro Bernardo Gavião, Brigadeiro Machado de Oliveira, Brigadeiro Rafael Tobias, Major 

Francisco Félix de Castro, Barão de Piracicaba, Pe. Mamede José Gomes da Silva, Barão de Jundiaí, Pe. 

Fortunato Gonçalves Pereira de Andrade, José Manoel da Fonseca, Antônio Alexandrino dos Passos Ourique, 

Pedro Taques de Almeida Alvim, Major Caetano da Costa Araújo e Mello e Henrique Porchat de Assis. 
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4.2. A Temática 

Ao reunirmos tudo o que foi visto sobre o contexto histórico, sobre a biografia dos 

autores, sobre os indícios nas escolhas das biografias publicadas, e, finalmente, sobre a 

transcrição do texto introdutório na primeira edição do Polichinello, já é possível deduzir com 

alguma precisão o posicionamento do jornal. Sobre o que falavam as charges? Quem seria 

alvo de sua sátira? Quais temas figurariam com maior ou menor frequência nas páginas do 

periódico?  

Juntando as peças, sabemos do envolvimento do redator Luiz Gama, do editor 

Pompílio de Albuquerque e provavelmente do chargista, Nicolau Huascar de Vergara, com o 

movimento republicano e abolicionista; sabemos que, vez e outra, políticos ligados ao Partido 

Liberal e aos movimentos emancipacionistas tinham seus rostos retratados e suas biografias 

publicadas nas páginas do jornal; sabemos também que o periódico se apresentava a seu leitor 

deixando claro em seu texto a promessa de uma postura de independência e crítica ao regime. 

Logo a primeira vista, percebe-se que essa posição se reflete nas charges. 

A partir de uma primeira triagem, foi perceptível a recorrência de alguns temas no 

jornal. Infelizmente, não foi possível aprofundar algumas dessas questões de maneira mais 

intensa. Muito dos acontecimentos satirizados nas páginas do Polichinello estão restritos a 

fatos locais que por si só demandariam uma pesquisa inteira. Outros atravessam várias 

edições e sua compreensão demanda uma ordem complexa de acontecimentos cuja análise 

completa não caberia aqui. Alguns desses temas estão explicados em pormenores na 

introdução de Ana Maria de Almeida Camargo publicada na edição fac-similar do 

Polichinello, em 1981 – material que compõe nessa pesquisa boa parte do que se sabe sobre 

os eventos comentados nas charges.  

Contudo, se não foi possível aprofundar-se nas questões por trás dos desenhos 

publicados no periódico, fez-se necessário entendê-las e classificá-las. De outro modo, não 

haveria como tirar qualquer conclusão a respeito do posicionamento do jornal sem incorrer no 

mero palpite. As charges foram listadas e classificadas dentro de alguns grupos temáticos, 

cujo conteúdo principal é relacionado a seguir: 

Anticlericalismo: a Igreja, o Papa, vários membros do clero local e os jornais ligados 

à Igreja – O Catholico e A Sentinela – aparecem com frequência ilustrando as charges e os 

textos do Polichinello. É fácil perceber a postura crítica do jornal com relação ao papel da 
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Igreja Católica no país. Naquela época, havia várias razões para sustentar essa oposição. A 

primeira, talvez a mais fundamental, é que no século XIX a Igreja e o Estado Monárquico 

tinham relações diretas, delicadas e – naquele momento da História – conturbadas.  

A Constituição de 1824 preservava no Império algumas leis ibéricas oriundas do 

século XVI, como o Padroado e o Beneplácito, que cediam ao Imperador o direito de 

interferir diretamente nas questões da Igreja, podendo sugerir nomes para os cargos 

eclesiásticos mais importantes e até mesmo “vetar” as ordens nas Bulas Papais. Pelas palavras 

de Boris Fausto (2008, p. 229) “se a religião católica era oficial, a própria Constituição 

reservava ao Estado o direito de conceder ou negar validade a decretos eclesiásticos, desde 

que não se opusessem à Constituição”. Por outro lado, o Estado comprometia-se 

financeiramente com o provento de vários membros e entidades do clero. Os gastos públicos 

com a Igreja, por sinal, é um dos pontos levantados nas charges. 

 

Figura 29: O Polichinello, ano 01, 03 set. 1876, p. 4-5. 



125 

 

Mesmo com a intrusão do Estado, o clero brasileiro manteve-se fiel à Monarquia, pelo 

menos, até a década de 1870, quando finalmente as divergências entre o governo imperial e a 

Igreja eclodiram com a Questão Religiosa.  

O conflito teve origem nas novas diretrizes do Vaticano, a partir de 1848, no 

pontificado de Pio IX. O pontífice condenou “as liberdades modernas” e tratou de 

afirmar o predomínio espiritual da Igreja no mundo. Em 1870, o poder do papa foi 

reforçado quando o Concílio Vaticano proclamou o dogma de sua infalibilidade 

(FAUSTO, 2008, p. 229). 

Ainda segundo Fausto (2008, p. 229) a política do Vaticano incentivou no clero 

brasileiro uma postura mais rígida com relação à disciplina religiosa e à reivindicação de sua 

autonomia perante o Estado. O estopim do conflito foi o embate entre a Igreja e a Maçonaria, 

entidade de poder crescente no Brasil desde o início do século XIX, e que já teria em sua 

ordem vários membros do corpo eclesiástico: 

O primeiro incidente ocorreu quando o bispo do Rio de Janeiro, D. Pedro 

Maria de Lacerda, lembrou ao padre Almeida Martins os cânones católicos contra a 

Maçonaria e suspendeu o uso de ordens sacras por ter o sacerdote proferido um 

discurso em homenagem ao Visconde de Rio Branco [que era maçom], em regozijo 

pela Lei do Ventre Livre, em março de 1872.  

Posteriormente, D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira, bispo de Olinda, e D. 

Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará, determinaram que as Ordens Terceiras e 

Irmandades excluíssem os seus membros que também pertencessem à Maçonaria. 

(FILHO, 2006) 

 A Bula Papal Syllabus condenava as sociedades secretas. No entanto, D. Pedro II 

havia protegido o culto maçônico por decreto. O que fizeram o Bispo Vital e o Bispo Macedo 

foi seguir a bula e desobedecer às ordens diretas do governo. E o governo reagiu: 

 Tratado como “funcionário rebelde”, Dom Vital foi preso e condenado, 

ocorrendo depois a prisão e condenação do outro bispo. A tempestade só se amainou 

depois de um arranjo (1874-1875) que resultou na substituição do gabinete Rio 

Branco, na anistia dos bispos e na suspensão pelo papa das proibições aplicadas aos 

maçons (FAUSTO, 2008, p. 230). 

A tensão entre a Monarquia e o Vaticano enfraqueceu a base de apoio a D. Pedro II e 

acentuou ainda mais a crise no Segundo Reinado. Os movimentos liberais, emancipacionistas 

e republicanos haviam sido acolhidos pelas lojas maçônicas, de modo que boa parte dos 

membros do Partido Republicano, bem como dos militantes abolicionistas, pertencia à 

Maçonaria. Isso incluía Luiz Gama, redator do Polichinello. Ao atacar a irmandade, a Igreja 

atingia indiretamente os movimentos liberais, ao passo que enfraquecia os monarquistas com 
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a retirada de seu apoio. Esses liberais reagiram, e prova disso está nas páginas do periódico 

ilustrado paulista. Suas charges e textos vigiaram os desmandos da Igreja com dinheiro 

público e acompanharam de perto os desdobramentos da Questão Religiosa. A charge que 

ilustra as páginas centrais da edição de 23 de julho, por exemplo (figura 30), deixa claro a 

posição do Polichinello sobre o tema: 

 

A charge, intitulada “Luz e Trevas”, ilustra o papa Pio IX (a figura mais à direita) 

voando como uma bruxa sobre o cetro papal. Ele carrega consigo uma caixa de madeira onde 

se lê infalibilidade, em clara referência ao dogma proclamado pelo concílio de 1870. Logo 

atrás dele segue um séquito de religiosos, onde à frente se encontra a Princesa Isabel (vestida 

de freira) e as versões caricatas de D. Vital Maria Gonçalves e D. Antônio Macedo da Costa, 

os protagonistas do incidente que dera origem à questão religiosa. Sob o olhar atento de uma 

figura demoníaca abaixo, à esquerda, todos eles voam para as trevas, aparentemente fugindo 

de uma figura representando a luz divina. O homem iluminado representado ali é o jornalista, 

político republicano e ex-presidente da província de São Paulo Joaquim Saldanha Marinho, 

Figura 30: O Polichinello, ano 01, 23 jul. 1876, p. 4-5. 
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um dos maiores críticos do radicalismo do Syllabus
65

. A luz na charge é simbolizada por um 

triângulo – não à toa, um símbolo maçônico: de fato, Marinho também era ligado à maçonaria 

(FRANCISCO, 2010). O republicano seria novamente homenageado por sua crítica à Igreja 

na edição n° 18, 13 de agosto de 1876. 

 A postura do Polichinello não passou despercebida. A Igreja e os ultramontanos – 

defensores da disciplina papal na questão religiosa, dentro e fora do Clero – também tinham 

seus representantes na Imprensa. Em São Paulo, os jornais como A Sentinela e O Catholico 

lançavam críticas pesadas e constantes ao semanário ilustrado. O Polichinello respondia 

prontamente aos ataques. Bom exemplo é a capa da edição de 2 de julho de 1876: 

 

                                                            
65 Essa é a descrição da charge dada por Ana Maria de Almeida Camargo (1981, p. 39). 

Figura 31: O Polichinello, ano 01, 02 jul. 1876, capa. 
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A charge (figura 31) recebe a seguinte legenda: “Aparição do Catholico imperialista”. 

Ela mostra uma figura caricaturada numa forma bestial, que mistura a batina a um corpo de 

feições demoníacas. A figura exibe orgulhoso um exemplar d‟O Catholico, enquanto a figura 

do polichinelo surge sorrateiramente, à esquerda, com um facho para pôr fogo ao jornal. 

Segundo Ana Maria de Almeida Camargo (1981), o rosto da figura bestial simbolizando O 

Catholico é de Estêvão Leão Bourroul, um dos redatores do jornal. Seja por meio das charges 

bem-humoradas de Nicolau Huascar de Vergara, ou pelos textos ácidos de Luiz Gama, a 

tensão entre o periódico ilustrado republicano e os jornais católicos (geralmente imperialistas) 

é também tema frequente nas páginas do Polichinello.  

 

 

Crítica à Monarquia: A figura do Imperador foi constante presença nos periódicos 

ilustrados da época, e não foi diferente com O Polichinello. As charges do periódico se 

juntam às vozes dissonantes no traço de Angelo Agostini na Revista Illustrada para 

transformar D. Pedro II no símbolo de uma instituição ultrapassada, falida e corrupta. Se o 

texto sempre irônico e inflamado de Luiz Gama já não deixasse claro o posicionamento 

republicano do jornal, a postura de confronto com os desmandos da Monarquia explícita em 

muitas das charges de Huascar de Vergara, o faria.  

Bom exemplo é a charge nas páginas centrais da edição de 6 de agosto (figura 32). Ela 

faz referência à visita de D. Pedro II à Filadélfia, em ocasião da Exposição Internacional de 

1876 nos Estados Unidos. O imperador aparece cercado por alguns membros de sua comitiva, 

sobre um caixote de madeira escrito “frágil”, usado como um pedestal para exibir o monarca 

ao público. O próprio “frágil” caprichosamente escrito na caixa pode indicar na charge a 

opinião do periódico sobre a própria fragilidade da monarquia naquele momento. O público 

ao redor o observa com curiosidade, enquanto fantasmas pairam sobre a figura do Imperador. 

Os fantasmas levam os rostos e os nomes de Horace Greeley (um dos fundadores do Partido 

Republicano americano), George Washington (comandante na Guerra de Independência dos 

Estados Unidos e primeiro presidente americano), Benjamin Franklin (estadista, inventor e 

outro integrante da liderança do movimento de Independência dos Estados Unidos) e 

Abraham Lincoln (16º presidente dos Estados Unidos e responsável pela abolição da 

escravatura no país). 
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A mensagem é clara. O Brasil era a única monarquia nas Américas; estava cercado de 

repúblicas por todos os lados. É a estranheza de um solitário Imperador em meio a um 

ambiente republicano que atrai a curiosidade do público. Por outro lado, os fantasmas da 

Republica estadunidense assombram o monarca brasileiro, posado austeramente sobre um 

pedestal que pode cair a qualquer momento. 

Figura 32: O Polichinello, ano 01, 06 ago. 1876, p. 4-5.  

Legenda: O Brasil na Exposição Internacional de Philadelfia. 
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Política na Província
66

: os acontecimentos na vida política regional foram 

acompanhados de perto pelo Polichinello. O termo “política”, aqui, tem uma aplicação 

bastante específica: refere-se aos acontecimentos que marcaram a província nas disputas 

eleitorais, nas brigas partidárias e na administração pública. As frequentes rusgas no Partido 

Liberal, as confusões eleitorais, os desmandos nos gastos públicos no governo do então 

presidente da Província João Teodoro Xavier de Matos, nada disso escapou ao lápis de 

Huascar de Vergara.  

Um conflito acompanhado de perto pelas charges do Polichinello foi entre os jornais 

liberais Tribuna Liberal e o Correio Paulistano. A Tribuna foi lançada em 18 de abril de 

1876 e no dia seguinte já recebia pesadas críticas no editorial do Correio. Segundo Ana Maria 

de Almeida Camargo (1981) o fato da Tribuna Liberal não se filiar ao Partido Liberal – como 

o Correio Paulistano – mas dizer-se detentora dos seus princípios, constituiu o primeiro 

momento da polêmica. O embate acabaria envolvendo outros jornais da província – alguns até 

mesmo de inclinação política diversa – e descambaria para ataques pessoais. O Polichinello 

acrescentou mais pólvora à questão ao representar os donos dos dois periódicos nus, como 

Caim e Abel, na capa da edição de 7 de maio. 

                                                            
66 Política é um termo de significado diverso e bastante complexo, que merece aqui um aparte. Norberto Bobbio 

(1998) coloca, dentre os diversos pontos de vista em que o termo pode ser definido e estudado, um significado 

mais simplificado que parece conveniente para se definir sobre que tipo de “política” estamos tratando na 

temática do Polichinello. “Política” deriva de um adjetivo originado de polis (politikos), que significa tudo o que 

se refere à cidade, ao urbano, ao civil, ao público. Segundo Bobbio, o termo popularizado por Aristóteles em sua 

obra intitulada Política – que tratava justamente sobre as divisões do Estado e sobre as várias formas de governo 

– tinha por significado original fazer referência ao conjunto de atividades envolvidas diretamente com a polis, ou 

seja, com o Estado. Também segundo Bobbio (1998, p. 954) “o conceito de Política, entendida como forma de 

atividade ou de práxis humana, está estreitamente ligado ao de poder”. É sobre esse sentido da Política – como 

atividade voltada à instituição do Estado e como estrutura de poder – que as charges do Polichinello apontam sua 

sátira. 
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Figura 33: O Polichinello, ano 01, 07 mai. 1876, capa.  

Legenda: Abel e Caim ou A Tribuna e o Correio. 
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A charge era extremamente ousada para os padrões da época. A nudez, mesmo 

naquele contexto e mesmo não sendo completa (a charge toma o cuidado de cobrir ou 

esconder os sexos) era algo quase impensável. Mesmo assim, Nicolau Huascar de Vergara 

não hesitou em se valer da cena de Caim e Abel para representar a rusga entre a Tribuna 

Liberal – representada pelo seu editor Bento Francisco de Paula Souza (à esquerda) – e o 

Correio Paulistano – representado pelo editor Joaquim Roberto de Azevedo Marques (à 

direita). Ana Maria de Almeida Camargo (1981, p. 19) reforça ainda que “a dualidade da 

imprensa liberal em São Paulo punha a descoberto a ausência de unidade partidária”. De fato, 

as brigas internas do Partido Liberal alimentariam as charges do Polichinello por pelo menos 

mais cinco edições. 

Em diferentes momentos, as charges também ridicularizaram as arbitrariedades do 

governo imperial na reforma eleitoral; observaram a corrida eleitoral de “ultramontanos” (ala 

católica radical), conservadores, liberais e republicanos; satirizaram as obras “faraônicas” de 

João Teodoro e as disputas políticas por trás dos debates sobre o problema de abastecimento 

de água da cidade de São Paulo. 
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Publicidade
67

: O Polichinello chegou a abrir espaço para publicidade, embora o tenha 

feito eventualmente e de maneira bem particular: 

Apesar de prometer anúncios para o terceiro número, O Polichinello passou a 

fazer publicidade a partir de 30 de julho, mantendo-a de forma esporádica e como 

matéria de primeira página no mesmo tom galhofeiro que reservava para as demais 

ilustrações. (CAMARGO, 1981, p. 41) 

 Ao invés de anúncios, o jornal fazia a divulgação através das charges regulares nas 

capas do jornal. O curioso modo como as charges são utilizadas até mesmo para fazer 

propaganda dentro do periódico, é algo digno de menção. 

Também é curioso o fato de que O Polichinello parece não excluir nem mesmo seus 

anunciantes da sátira. Na charge que ilustra a capa da edição de 27 de agosto de 1876 (figura 

34), o refinado anúncio ilustrado da Loja do Tigre divide espaço com uma pequena legenda 

abaixo, onde se lê: “Fazendas de todas as qualidades; dão-se de graça; e apenas COBRA-SE 

O PREÇO DO CUSTO, E UM PEQUENO LUCRO!”.  

                                                            
67 A palavra publicidade, por origem designa o ato de divulgar ou de tornar público. O termo vem do latim 

publicus (que significava público) do qual deriva o termo publicité, em língua francesa, que por sua vez referia-

se à publicação ou leitura de leis, éditos, ordenações e julgamento. É no século XIX que o termo publicidade 

assume uma utilidade comercial, designando “Qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, através de 

anúncios geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivos de 

interesse comercial” (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 481). 
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Figura 34: O Polichinello, ano 01, 27 ago. 1876, capa. 
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A frase parece contraditória. Possivelmente, o periódico estaria utilizando uma 

maneira bem irônica de mencionar os preços competitivos da loja. As fazendas, desse modo, 

estariam quase de graça; só não o seriam pela compensação dos custos de produção, 

acrescidos de “um pequeno lucro”. Todavia, a forma como a frase é construída indica um tom 

bastante sarcástico na propaganda da loja, quase um deboche. O tom de ironia é tamanho que 

é fácil cair na tentação de questionar se o real propósito da charge é meramente publicitário, 

se não haveria aqui subentendida alguma espécie de crítica. Não há indícios, contudo, que 

comprovem essa hipótese. Pelo contrário, o tom zombeteiro constitui um padrão nas charges 

publicitárias do Polichinello. A edição de 30 de julho (figura 35) já teria feito algo parecido, 

dessa vez causando muito mais impacto pela imagem que pelo texto de chamada: 
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Figura 35: O Polichinello, ano 01, 30 jul. 1876, capa. 
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Na charge, o dono da Confeitaria do Cysne aparece nu, com asas de fada, montado 

sobre o cisne que nomeia o estabelecimento. O cisne carrega a reboque as garrafas do que 

provavelmente seriam os “vinhos, licores e cervejas de todas as qualidades”, expressos no 

texto publicitário abaixo da imagem. Se o slogan da Loja do Tigre se apresenta num humor 

bastante incisivo para os padrões da época, representar a nudez do dono da Confeitaria do 

Cysne numa alegoria de fada não parece menos ousado. De todo modo, é certo que as capas 

chamavam a atenção. Tudo indica que a piada nas charges publicitárias, dessa forma, tinha 

um duplo efeito: mantinha as capas fiéis ao perfil do próprio Polichinello, ao passo que 

cumpria o compromisso com o anunciante de atrair a atenção do público para seu 

estabelecimento. 

 

 

Temas Variados: Embora O Polichinello fosse uma publicação politizada como a 

maioria dos periódicos ilustrados de sua geração, assuntos variados também figuraram como 

tema em suas charges. As charges e matérias sobre a Questão Religiosa, sobre as brigas 

partidárias e sobre os manifestos republicanos, dividem espaço com eventos como 

apresentação de balonismo, abertura de instituições de ensino, inauguração de estrada de 

ferro, fechamento da loteria Provincial (aparentemente, por falta de demanda), reabertura de 

sociedade de dança, etc. Embora distantes do acontecer político, esses eventos não podem ser 

considerados de maneira alguma irrelevantes. Pelo contrário, eles revelam muito da vida 

cotidiana
68

 na cidade. E o cotidiano, por sua vez, é uma peça-chave para a compreensão 

histórica: 

A vida cotidiana não está “fora” da História, mas no “centro” do acontecer 

histórico: É a verdadeira essência da substância social. [...] As grandes ações não-

cotidianas que são contadas nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela 

retornam. Toda grande façanha histórica concreta torna-se particular e histórica 

                                                            

68 A significação da vida cotidiana utilizada aqui é aquela definida por Agnes Heller (2008). Segundo ela, a vida 

cotidiana é a vida de todo o homem, é a rotina de atividades em que o homem interage e “coloca em 

funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, 

seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias” (HELLER, p. 31). Embora sempre presentes, a hierarquia, a 

significação, o conteúdo e a importância dessas atividades variam conforme a época e a estrutura econômico-

social. Ainda segundo Heller (Ibidem, p. 32), “são partes orgânicas da vida cotidiana: a organização do trabalho 

e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação”. 
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precisamente graças a seu posterior efeito na cotidianidade. O que assimila a 

cotidianidade de sua época assimila também, com isso, o passado da humanidade, 

embora tal assimilação não possa ser consciente, mas apenas “em si” (HELLER, 2008, 

p. 34).  

 

Figura 36: O Polichinello, ano 01, 16 jul. 1876, capa. 

Legenda: Loteria Providencial. Assim como as flores nascem / A Loteria nasceu;  

Assim como as flores morrem / A Loteria morreu!... 
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Por vezes, a charge das páginas centrais abre mão do humor para se transformar em 

uma ilustração de caráter promocional. A edição de 8 de outubro (figura 37) traz os retratos 

dos atores e atrizes da companhia dramática em cartaz na cidade. Abaixo de cada retrato está 

a assinatura/ autógrafo de cada um dos integrantes da companhia: 

 

 

Dentro desses cinco grandes grupos de assuntos – Anticlericalismo, Crítica à 

Monarquia, Política, Publicidade e Temas Variados – é possível enquadrar todas as charges 

publicadas nas edições do Polichinello. Essas edições foram listadas e classificadas na tabela 

a seguir, considerando o projeto gráfico de base do jornal, com uma charge de capa e outra de 

página central. É importante lembrar também que as únicas exceções, nesse caso, foram as 

edições de número 1 e 32, onde a ilustração de capa não é uma charge, mas um retrato. 

Figura 37: O Polichinello, ano 01, 08 out. 1876, p. 4-5.  

Legenda: Companhia Dramática de Antônio Pedro e João Gil. 
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EDIÇÃO DATA CHARGE DE CAPA CHARGE PÁGINA DUPLA 

1 16/04/1876   Charge de apresentação 

2 23/04/1876 Temas Variados Política 

3 30/04/1876 Anticlericalismo Política 

4 07/05/1876 Política Anticlericalismo 

5 14/05/1876 Política Anticlericalismo 

6 21/05/1876 Política Política 

7 28/05/1876 Política Política 

8 04/06/1876 Política Política 

9 11/06/1876 Anticlericalismo Política 

10 18/06/1876 Política Crítica à Monarquia 

11 25/06/1876 Política Política 

12 02/07/1876 Anticlericalismo Política 

13 07/07/1876 Política Temas Variados 

14 16/07/1876 Temas Variados Anticlericalismo 

15 23/07/1876 Política Anticlericalismo 

16 30/07/1876 Publicidade Anticlericalismo 

17 06/08/1876 Anticlericalismo Crítica à Monarquia 

18 13/08/1876 Política Anticlericalismo 

19 20/08/1876 Política Anticlericalismo 

20 27/08/1876 Publicidade Temas Variados 

21 03/09/1876 Temas Variados Anticlericalismo 

22 10/09/1876 Crítica à Monarquia Temas Variados 

23 17/09/1876 Política Anticlericalismo 

24 24/09/1876 Política Anticlericalismo 

25 01/10/1876 Anticlericalismo Política 

26 08/10/1876 Temas Variados Temas Variados 

27 15/10/1876 Temas Variados Política 

28 22/10/1876 Temas Variados Temas Variados 

29 29/10/1876 Publicidade politica 

30 05/11/1876 Anticlericalismo Temas Variados 

31 12/11/1876 Política Política 

32 19/11/1876  Política 

33 26/11/1876 tema desconhecido Temas Variados 

34 03/12/1876 Publicidade Crítica à Monarquia 

35 10/12/1876 Temas Variados Política 

36 17/12/1876 Publicidade Política 

37 24/12/1876 Temas Variados Política 

38 31/12/1876 Temas Variados Política 

 

 

Tabela 4: Temática das Charges 
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A partir da reunião de dados sobre a listagem e classificação das charges, algumas 

conclusões podem ser tiradas. A primeira delas é a presença da política como tônica 

dominante na sátira do Polichinello. Juntas, as críticas à política provincial e as críticas à 

Monarquia somam 47% das charges no periódico. O domínio desses temas é previsível, dada 

a efervescência política da época:  

O segundo momento do desenvolvimento da charge ocorre no final da 

Monarquia e se caracteriza, adicionando humor à crítica, por radical oposição à 

política imperial tendo como alvo as crises institucionais da segunda metade do século 

XIX. Esse período é marcado pela inoperância dos instrumentos tradicionais de 

controle político por parte da Monarquia – entre os quais o Poder Moderador – 

incapazes, agora, de controlar os conflitos que se aprofundam desde a Independência 

de 1822. De modo geral, a excessiva centralização do Império não tinha mais como 

suportar o conflito que opunha a decadente fazenda escravocrata de café à ascendente 

burguesia agrária paulista (TEIXEIRA, 2001, p. 9). 

É verdade que a maioria das críticas políticas nas charges do Polichinelo é localizada, 

restrita ao eleitorado paulistano – quando muito, paulista. No entanto, é da classe cafeeira, 

liberal e paulista, que viria a maior pressão para o fim do regime monárquico no país. São 

Paulo estava entrando no mapa, e o que acontecia na Província começava a adquirir 

relevância. Da mesma forma, o que acontecia no Rio de Janeiro reverberava cada vez mais 
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rápido em território paulista. A alta politização que atingia as camadas urbanas na Corte 

chegava a São Paulo, e os protestos que aqui se iniciavam já refletiam, de modo geral, os 

humores políticos pelo país. Não é de se admirar, portanto, que um jornal de pensamento 

crítico como o Polichinello se valesse da sátira e da charge para manifestar, com notável 

frequência, uma opinião política. 

Fora das discussões de ordem partidária, dois outros temas que se destacam são o 

Anticlericalismo e os temas variados (22% cada).  

Como jornal humorístico, O Polichinello se destinava a satirizar as notícias em 

evidência no momento, vindas da imprensa dita “séria”. Apesar de todo o clamor público, não 

só de política vivia o dia-a-dia na cidade: havia exposições, inaugurações, eventos que 

escapavam à necessidade de denúncia social ou debate político, mas que, de todo modo, 

davam uma boa piada no traço de Huascar de Vergara. Não é de se espantar que esses temas 

variados ilustrem com relativa frequência as páginas do periódico. 

As charges anticlericais do Polichinello, por sua vez, refletem a polêmica da Questão 

Religiosa, que nunca se solucionou por completo no Segundo Reinado. A oposição ferrenha 

do jornal à influência do Vaticano no governo monárquico, por outro lado, reafirma a postura 

republicana do jornal, uma vez que um dos preceitos básicos da República é a constituição do 

Estado laico.  

Surpreendentemente, o tema que mais acentuaria a posição republicana do jornal 

parece estar em um segundo plano. De fato, são raros os momentos nas charges em que o 

jornal decide lançar críticas abertas ao regime. É verdade que, quando o fazem, não poupam 

palavras (nem piadas). Mas a estatística revela um Polichinello muito mais discreto do que se 

poderia esperar por conta do posicionamento político de seus autores. 
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Considerações Finais 

O renomado historiador Robert Darnton (2010), em seu texto sobre a Revolução 

Francesa, intitulado “O Beijo de Lamourette”, coloca de forma genial a dificuldade de 

entendermos a História sem focarmos antes o pensamento do homem da época em questão. 

Esse fator humano também é fundamental para entendermos o significado do fim do Segundo 

Reinado. A disciplina de História ensinada nas escolas e preservada na mente de quem é leigo 

nos estudos históricos mais avançados, trata o período sob o governo de D. Pedro II como 

uma sucessão de acontecimentos políticos e sociais interligados por uma lógica que parece, às 

vezes, confusa. Isso acontece porque o pleno entendimento dessa sucessão de acontecimentos 

passa muitas vezes por fatores que “correm pelas pontas” dos grandes marcos na cronologia 

histórica: passa por fenômenos culturais, por transformações sociais sutis, pela influência de 

valores estrangeiros, enfim, por uma série de elementos que começam a redefinir o 

pensamento do homem comum. Como ele enxerga o mundo ao seu redor? Qual é a sua 

opinião a respeito dos acontecimentos? Que atitudes ele julga necessárias para mudar as 

coisas ou mantê-las como estão? A médio e longo prazo, essas mudanças de pensamento têm 

papel fundamental nas transformações mais profundas que levam uma sociedade a mudar o 

rumo de sua História. 

Sob esse aspecto, a Cultura – e mais propriamente a produção cultural – merecem 

destaque. As Belas Artes, a Literatura, o Teatro, a Música, a Imprensa, e até mesmo as 

expressões culturais mais contemporâneas como os Quadrinhos, a Caricatura, a Charge, o 

Cinema, o Design e a Publicidade, são todas manifestações do pensamento do homem de seu 

tempo: daquilo que o atrai, que o preocupa, que o revolta. A produção cultural, desse modo, 

pode atuar como uma janela para o pensamento de época: ela nos permite ir além da simples 

concepção dos fatos relevantes de um ponto distante na história, mas também entender como 

a sociedade daqueles tempos interagia com esses fatos, como ela os entendia, como ela reagia 

a eles. 

É assim que se apresenta O Polichinello nesse estudo. É um representante natural da 

mídia impressa na São Paulo da segunda metade do século XIX; está sintonizada com o 
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pensamento dissonante que anunciava o fim da Monarquia. Em suas charges é possível sentir 

o clamor republicano, a revolta contra o regime centralizador imperial, o questionamento do 

papel da Igreja; o apoio mais que ao partido, mas ao ideal liberal. É possível sentir também – 

embora de forma muito mais subjetiva – o ímpeto abolicionista. 

Essa subjetividade, a propósito, apresenta um mistério a essa pesquisa. Se o cabeça por 

trás do Polichinello era Luiz Gama – figura notória por sua luta pela causa abolicionista em 

São Paulo – por que não vemos nas páginas do periódico charges antiescravistas tão incisivas 

quanto as publicadas por Angelo Agostini na Revista Illustrada? Por que o Polichinello parece 

evitar o tema? Sentir-se-ia o jornal coibido em “bater de frente” com os fazendeiros 

escravocratas que tinham dinheiro e influência no interior da Província?  

A biografia de Gama não corrobora essa teoria – ele, de fato, confrontara a aristocracia 

cafeeira em outras ocasiões, e provavelmente desfrutava de influência e proteção para garantir 

a sua independência. No entanto, a sua exoneração, o fechamento do “Diabo Coxo” e do 

“Cabrião”, bem como a decorrente partida aparentemente às pressas de Agostini para o Rio de 

Janeiro, dão indícios de que Gama e seus companheiros não estavam totalmente “blindados” 

das ações de seus inimigos. Pode-se supor, assim, que O Polichinello tenha se esquivado dos 

temas mais polêmicos para preservar a continuidade da circulação do jornal – ou talvez 

preservar a integridade de seus próprios autores. As evidências encontradas nessa pesquisa, 

infelizmente, só permitem especular a respeito.  

De todo modo, a análise mais profunda do Polichinello tem o formidável poder de nos 

transportar em imagens, texto e pensamento, para a São Paulo de 1876. Talvez não seja 

possível rastrear em detalhes todos os pequenos acontecimentos que permeiam suas páginas; 

muitos deles se perderam no tempo, ou ficaram restritos à frieza hermética dos documentos 

“oficiais” – que nem sempre são capazes de nos transmitir a zeitgeist, o espírito de época. No 

entanto, em meio a esses fatos quase intangíveis, Huáscar de Vergara nos presenteia com uma 

galeria de personalidades retratadas de forma que quase nos familiarizamos a seus rostos; 

escancara o humor de sua época em imagens que conseguem arrancar risos de quem está a 

gerações de seu mundo. Junto ao genial texto de Luiz Gama, é possível sentirmos seu 

sarcasmo, sua exaltação, sua revolta. É por meio dos olhos e das mãos de Gama e Vergara que 

somos levados àquela distante São Paulo de 1876, orgulhosa de sua Faculdade de Direito – 

incubadora da intelectualidade brasileira – mas ainda simplória, provinciana, e tão presa aos 

valores aristocrático-escravistas. 



145 

 

Por outro lado, é também notável no texto de Luiz Gama e nas charges de Huáscar de 

Vergara uma preocupação constante que transcende as questões políticas da época. O que 

poderíamos chamar de “sátira de costumes” nas páginas do Polichinello parece ir mais fundo 

nos dilemas daquela geração: mais que a corrupção dos políticos, fala sobre a corrupção dos 

caráteres; mais que a degradação da Igreja, fala da degradação dos princípios religiosos em 

função do poder e da riqueza; mais que a opressão política do povo, fala sobre a opressão 

social do indivíduo. Isso reflete provavelmente a própria postura de Luiz Gama naquele 

tempo – desiludido com o Partido Liberal e com o encaminhamento da questão abolicionista 

dentro do recém-formado Partido Republicano. Ao tomar essa abordagem mais universal, O 

Polichinello torna-se incrivelmente familiar a nós, observadores do longínquo século XXI. 

Essa conjunção de pontos de vista – o histórico e o universal – apenas confirma a 

importância do Polichinello na História – em especial, na História paulista. O registro feito 

pelo lápis de Nicolau Huáscar de Vergara, em muitos casos, foi tudo o que sobrou, em termos 

de imagem, de muitas das figuras notórias da sociedade paulista da época – o que explica em 

grande parte a recorrência com que esbarramos com esses retratos litografados nos livros de 

história e nas páginas da internet. Apesar de importante, não é isso apenas que justifica um 

estudo mais aprimorado das páginas do periódico. Nem isso, nem a qualidade das charges, 

tampouco a genialidade do texto de Luiz Gama. O que coloca o estudo do Polichinello como 

uma necessidade é a visão única que ele oferece sobre aquela São Paulo perdida no tempo – a 

São Paulo do povo nas ruas, das piadas nas esquinas, da conversa nos cafés, dos trotes com os 

calouros na Faculdade de Direito (sim, já havia naquela época), dos discursos inflamados e 

das brigas nas reuniões do PRP. A São Paulo que muitas vezes escapa ao olhar frio dos 

documentos oficiais, mas que é desnudada em detalhes nas páginas do semanário. 

Posto isso, este trabalho acaba se revelando como uma porta de entrada.  

Infelizmente, não foi possível trilhar todo o caminho. Em sua curta existência, o 

Polichinello se dedicou a tudo de minimamente relevante que aconteceu na cidade e àquilo 

que de mais importante aconteceu fora da província e que repercutiu na vida paulista: as 

brigas internas nos partidos, as disputas políticas, as confusões nas eleições, a vinda da 

indústria, a questão religiosa, as viagens do imperador, os desmandos e a corrupção na 

administração pública, a luta republicana, os principais espetáculos e inaugurações em São 

Paulo; pouco escapou ao traço zombeteiro de Nicolau Huascar de Vergara e à pena afiada de 

Luiz Gama.  
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Contudo, como seria estabelecer um ponto de partida numa suposta pesquisa 

decorrente das páginas do Polichinello, sem o conhecimento básico do que há de diferente no 

periódico, do que ele pode oferecer ao viajante incauto que decide percorrer as suas páginas? 

É nesse ponto que esta pesquisa alcança seu objetivo. Por meio dela, entendemos o 

posicionamento político do Polichinello, entendemos o meio onde ele é concebido e a 

motivação de seus autores. Quais eram suas referências técnicas, artísticas, visuais, qual era a 

sua visão de mundo. Através dos geniais retratos de Vergara, entendemos quem eram os 

ídolos dos mentores do jornal; quem eram os homens de cujo pensamento discordavam, mas 

cujos feitos e posição social os obrigavam a respeitar. Entendemos, pelo texto de Luiz Gama, 

quais eram as ideias que o jornal defendia, e com que ferocidade se comprometia com elas. 

Distinguimos pelas charges quais eram os principais interesses do Polichinello, quais se 

sobressaltavam, quais se escondiam.  

O que essa pesquisa acabou fazendo, por fim, foi contribuir para definir os caminhos 

do periódico. E ao fazer isso, abriu uma porta. Uma porta que revela o interior de uma casa e 

mostra seus corredores, seus cômodos, seus caminhos.  

 Parece oportuno, afinal, citar a introdução à edição fac-similar do Polichinello. Ana 

Maria de Almeida Camargo (1981, p. 9) abre o texto com uma epígrafe de Luiz Gama:  

O que vou vendo 

Vou escrevendo. 

 Sim, Sr. Gama. Nós também estamos vendo. Lembranças ao Sr. Vergara. E 

muitíssimo obrigado! 
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