
O poder do humor nos tempos da Belle Époque 
 
A única arma realmente eficiente que a humanidade tem a seu dispor é o riso. E não há nada que 
resista a um ataque de riso. 
 
Mark Twain, escritor e humorista norte-americano  
 
Foi com a chegada do jornal diário ao Brasil, na segunda metade do século 19, que o humor se 
propagou pela primeira vez em todo o País, tornando-se uma poderosa arma da imprensa. Como 
é até hoje, a graça poderia vir em forma de tira (espécie de piada em quadrinhos), charge 
(desenho mais crítico sobre um episódio específico), cartum (também uma ilustração, só que de 
caráter atemporal) ou caricatura (representação que exagera no traço as características da 
pessoa), mas uma coisa estava garantida: uma boa gargalhada. Além dos jornais, os traços 
mordazes também podiam ser vistos em publicações semanais da época como as revistas O 
Malho, Revista Illustrada, Careta e Fon Fon.   
 
É o registro de nomes como Bastos Tigre, J. Carlos, Angelo Agostini, e Belmonte, entre outros, 
que marca o humor não só dessa época, mas também de boa parte do século 20. No entanto, um 
período em especial forneceu muito assunto aos humoristas. A belle époque – ou bela época se 
traduzirmos do francês – começa por volta de 1870 e segue até o início da Primeira Guerra 
Mundial, em 1914. Trata-se do começo e do fim de um “grande sonho”, como define o historiador 
Elias Thomé Saliba, autor do livro Raízes do Riso (Companhia das Letras, 2002), e que participa 
do evento Cócegas no Cerébro, no Sesc São Caetano, que faz um mapeamento da evolução do 
humor no Brasil (veja boxe Programação bem-humorada). “A belle époque é, na verdade, o 
prenúncio de tudo de bom e ruim que haverá no século 20”, explica Saliba. “É uma expressão que 
revela o otimismo, mas também a ingenuidade que havia nessa época.” O otimismo podia ser 
sentido no ar, conseqüência dos incríveis avanços tecnológicos que tornaram o dia-a-dia muito 
mais fácil, como a chegada da luz elétrica e a revolução nos transportes – ou a substituição do 
lombo do burro pelo bonde e pelo automóvel. Algumas cidades passam a ganhar redes de esgoto, 
e o vaso sanitário torna-se a maior novidade que um banheiro, agora com luz acesa, poderia ter. 
Isso tudo sem contar os saltos na ciência e na saúde. “A ingenuidade era achar que aqueles 
benefícios trariam uma vida melhor a todos”, diz o historiador. “A época é bela na Europa ou nos 
Estados Unidos, não na África, que está sendo retalhada nesse momento.” Ao mesmo tempo que 
experimentava um conforto inédito, o mundo ainda lidava com um tecido de conflitos, que 
culminou na barbárie da Primeira Guerra (1914-1918). O sonho chegava ao fim.  
 
No Brasil, os ares da belle époque são sentidos principalmente nas grandes cidades, como São 
Paulo e Rio de Janeiro. O fim da escravidão, em 1888, e a proclamação da República, um ano 
depois, reforçam ainda mais as convicções em relação ao futuro. “É um período em que as 
pessoas apostam muito na mudança da história”, conta Saliba. “Só que a desilusão acontece 
quando fica claro, por exemplo, que apesar de ter se tornado uma  república, o País continua nas 
mãos da oligarquia.” Esse quadro histórico-social é o principal alimento da produção humorística 
brasileira da época. A ingenuidade das expectativas diante da ironia da realidade era um arsenal e 
tanto para os humoristas. Some-se a isso a revolução também vivida pela imprensa, que nunca 
mais foi a mesma depois da “bela época”. 
 
Humor diário 
 
O uso de energia elétrica nas máquinas de reprodução de imprensa foi responsável por outro 
grande impacto na rotina das pessoas. Nesse período, nasce o modelo de jornal “leve e barato”, 
como se referia o poeta Olavo Bilac ao novo tipo de periódico. Desta vez, no lugar do velho e 
sisudo tablóide editado quando muito uma vez por semana, o jornal passara a ser diário, e bem 
mais divertido. Bastava o leitor abrir a seção de humor, já naquela época com charges, tiras, 
cartuns ou caricaturas. Era lá que os humoristas tratavam dos assuntos cotidianos do País. Como 
acontece até hoje, às vezes não era preciso nem ler as notícias. Bastava bater o olh o na charge 



para ficar a par do assunto do dia. Isso numa época em que não havia nenhum outro meio de 
comunicação brigando pela atenção do público. Alguns desenhos daquela época são lembrados 
até hoje. O cartunista Gualberto Costa considera genial uma charge publicada por Angelo Agostini 
logo após o fim da guerra contra o Paraguai, que foi de 1864 a 1870, em que muitos escravos 
serviram como soldados. “Ela mostrava um escravo que, ao mesmo tempo que era tratado como 
herói nacional por ter vencido a guerra, via a mãe apanhando amarrada a um tronco”, descreve.   
 
Segundo o cartunista Laerte, autor de tiras famosas como Piratas do Tietê, o humor sempre 
serviu como um espelho que reflete a sociedade. “É um tipo de registro único que revela padrões 
estéticos, culturais e reporta a opinião pública dominante da época”, diz. Mas há mudanças na 
maneira de expressar a sociedade em cada momento histórico. É o que explica Elias Saliba ao 
comparar o humor brasileiro da belle époque com o dos dias de hoje. “Nossa época tem uma 
produção politicamente correta. Diferente daquela época em que as piadas não tinham limite.”   
 
O humor tem várias facetas. Ele é usado tanto para denunciar ou ironizar alguém ou uma situação 
como também para tornar um personagem da vida pública mais humanizado. Há até político que 
gosta de ser satirizado. Foi o caso de Getúlio Vargas, que era chamado por alguns humoristas 
como Getulinho e depois até como Gegê. Quando, em 1946, Vargas entregou o governo ao 
general Eurico Gaspar Dutra, não deu outra. Uma das piadas que corriam soltas no período é que 
os chargistas haviam trocado o Gegê pelo Gagá. “O humor no Brasil responde um pouco a uma 
necessidade que temos de deixar as pessoas mais próximas”, afirma Saliba. “A gente faz isso até 
com os santos. Chamamos Santa Tereza de Santa Terezinha!” 
  
Talentosos e influentes 
  
No Brasil, os humoristas foram pioneiros em lidar com diversas linguagens  
 
Da belle époque até meados dos anos 50, muitos humoristas escreviam para jornal e teatro de 
revista, trabalhavam no rádio, compunham letras para marchinhas de carnaval e emprestavam 
seu talento até à publicidade. Foi a partir da década de 30 que muitos passaram a levar suas 
piadas também ao rádio – que naquela altura se popularizava no País. Nos anos 40 e 50, já como 
o principal veículo de diversão do Brasil, é marcante a presença de humoristas nos estúdios das 
emissoras. É dessa época o PRK 30, um dos mais famosos programas de humor do rádio, 
comandado pela dupla Lauro Borges e Castro Barbosa. Os principais humoristas costumavam 
trabalhar em veículos do Rio de Janeiro, até então a capital do País, e São Paulo, que naquela 
altura já se gabava de ser a cidade que mais crescia no mundo. 
 
Angelo Agostini (1843-1910) 
É considerado o maior cartunista da segunda metade do século 19. Abolicionista e republicano, 
tinha dom Pedro II como principal alvo de suas piadas. Foi o criador de dois semanários, Diabo 
Coxo e O Cabrião, que sacudia a então pequena cidade de São Paulo, de apenas 20 mil 
habitantes, com hilariantes críticas ao poder instituído do imperador. Em 1876, funda a Revista 
Illustrada, considerada a publicação humorística de maior sucesso da época. 
 
J. Carlos (1884-1950) 
 
O escritor José Lins do Rego costumava dizer que J. Carlos estava para a caricatura brasileira 
assim como Villa-Lobos para a música e Machado de Assis para a literatura. Ao todo, publicou 
mais de 150 mil desenhos na imprensa carioca, sendo a maior parte nas revistas Careta e O 
Malho. Costumava criticar os costumes da época e seus principais alvos eram os ditos 
“almofadinha” e “melindrosa” – espécie de avôs das “patricinhas” e dos “mauricinhos” de hoje. Na 
década de 30 trabalhou nas revistas Fon Fon e O Cruzeiro. 
 
 
 



Bastos Tigre (1882-1957) 
 
Colaborou com as revistas Tagarela, Careta e O Malho. Manteve durante mais de 50 anos a coluna 
Pingos e Respingos, uma das mais conhecidas seções da imprensa carioca, em que satirizava os 
fatos que eram notícia no Rio. A criatividade lhe serviu também para fundar a primeira agência de 
publicidade do Brasil, então – início do século 20 – apenas um pequeno escritório. É dele o famoso 
slogan repetido até hoje, “Se é Bayer, é bom”. 
 
Belmonte (1897-1940) 
 
Considerado o caricaturista mais importante de São Paulo no início do século 20. Criou o Juca Pato 
(ao lado), personagem famoso em todo Brasil que retratava um burguês paulista sempre 
surpreendido com os abusos dos poderosos. Um de seus trabalhos mais famosos foi a série contra 
o nazifascismo publicada na Folha da Manhã. 
 
Programação bem-humorada  
 
Projeto do Sesc São Caetano desenha panorama brasileiro da arte de fazer rir  
 
A evolução do humor no Brasil será contada até julho no Sesc São Caetano no evento Cócegas no 
Cérebro, cuja programação completa está no Em Cartaz desta edição. Uma das principais atrações 
do projeto fica por conta da exposição que remonta aos primeiros tempos do humor na imprensa 
brasileira seguindo até a década de 50. A programação paralela reúne, ainda, os principais nomes 
do humor brasileiro na atualidade, entre eles Laerte, Paulo Caruso e Gualberto Costa, para bate-
papos e ateliês abertos ao público. Haverá também shows, leituras de textos e apresentações de 
peças para fazer qualquer um sentir na pele os efeitos de uma boa gargalhada. 
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