
Os pasquins, o
"jornal-empresa"

e a "imprensa
ilustrada"

Uma breve trajetória da arte

tipográfica brasileira no segmento

jornalístico nos séculos XIX e XX

Por Patrícia Paixão

D o oflcialismo da "Gazeta do Rio de
Janeiro", primeiro jornal brasilei-
ro, lançado em 10 de setembro de

1808, e sobre o qual tratamos na última
edição da Revista Professional Publish
(no quadro que traçamos sobre o surgi-
mento da imprensa no Brasil), a tipogra-
fia nacional partiu para um tipo de pu-
blicação irreverente, de produção quase
artesanal, aspecto visual primário e curta
duração. Tratou-se do reinado dos "pas-
quins" na nossa história tipográfica. Pu-
blicações pequenas, de duas a quatro pá-
ginas no máximo, esses jornais ousados
eram feitos em oficinas amadoras pelo
voluntarismo de políticos apaixonados,
que normalmente se opunham ao impé-
rio português. Com preço irrisório e sem
fins propriamente lucrativos, o objeti-
vo principal dos pasquins era "alfinetar"
adversários políticos, através do humor
e da sátira. Para isso, contavam com tí-
tulos jocosos estampados na capa, como
"O Enfermeiro dos Doidos", "Dois Com-
padres Liberais" e "Dr. Tirateimas", que
revelavam o seu espírito irônico. Após o
título, a 'diagramação' desses pequenos
jornais costumeiramente trazia uma epí-

grafe, na mesma linha satírica. O Dr. Tira-
teimas, por exemplo, estampava a seguin-
te epígrafe, após o título na capa: "visitar
os enfermos e castigar os que erram são
obras de misericórdia". Segundo a pesqui-
sadora Sandra Lúcia Lopes Lima, no li-
vro História da Comunicação, nas epígra-
fes dos pasquins não faltavam versos do
poeta português Luís Vaz de Camões e ci-
tações em latim, contrastando com o es-
pírito despachado das publicações.

Por terem como única motivação o
ataque político, esses jornais tinham
curtíssima duração, não passando de
alguns meses de circulação. Eram fe-
chados abruptamente por seus ideali-
zadores, que não se preocupavam com
o leitorado. Não havia uma preocupa-
ção também com o aspecto visual. Os
pasquins eram bastante simples, quase
como um panfleto e com pouca padroni-
zação na apresentação dos textos.

Um pasquim bastante conhecido,
pela combatividade de seu criador, foi A
Malagueta, publicado por Augusto May.
Fundado em 18 de dezembro de 1821, a
publicação circulou regularmente so-
mente até 5 de junho de 1822 e era edi-

tada na tipografia artesanal dos "se-
nhores Moreira e Garcez". A Malagueta
tinha o preço de 120 réis e não contava
com serviço de assinatura (subscrição),
como pode ser notado nesse aviso que
estampava as edições do pasquim:

"Não me permitindo nem minhas
occupações, nem minhas circunstân-
cias domesticas tomar, além do traba-
lho de redaccão, cargo algum na admi-
nistração da Folha que respeitosamente
me propaz offerecer a quem me qui-
zer ler, tenho a honra de prevenir todos
os Senhores que quizerem favorecer a
obra com sua leitura, se hajão de diri-
gir aos Snrs. Moreira, e Garcez na sua
Officina na Rua da Candelária, n° 9. es-
quina da dos Pescadores; porisso que
estes Snrs. se achao plenamente autho-
risados para tratar de todos os objec-
tos de sua impressão, direccção e per-
cepção de rendimentos, cujo líquido se
adjudicará a fins de Caridade Christã,
e utilidade pública, como constará pe-
riodicamente por títulos irrefragáveis;
restando-me portanto declarar, que
não permitindo ainda o estado da Ty-
pographia dos precitados Snrs. afian-
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çar a subida regular de ulteriores tra-
balhos, serão estes anunciados em seu
devido tempo; sendo esta, entre outras,
huma causa de se evitar fazer por ora
Plano algum de Subscrição: vender-
se-hão portanto avulsos os Números, à
descripção dos Proprietários da referi-
da Typographia, e bem no sentido aci-
ma apontado".

Modernização
A partir da segunda metade do século
XIX, uma grande onda modernizadora
invadiu o país e a arte tipográfica na-
cional passou por profundas transfor-
mações. Estradas de ferros foram cons-
truídas e a navegação a vapor chegou ao
Brasil, encurtando as distâncias para a
circulação das notícias.

Os anúncios passaram a ter grande va-
lor nos jornais, impulsionando-os. Come-
çaram a ser vendidos com mais intensida-
de e de forma sistematizada, colaborando
no aumento do lucro para a aquisição de
equipamentos técnicos avançados para a
impressão. A tipografia brasileira come-
çou, enfim, a se profissionalizar, com jor-
nais mais estáveis e com claros fins lucra-
tivos. Surge o "jornal-empresa".

Em 4 de janeiro de 1875 foi lançado
o jornal A Província de São Paulo, atual
O Estado de S. Paulo, um dos principais
jornais brasileiros até hoje. A publicação
tinha os anúncios como principal fon-
te de recursos. Serviços de casas comer-
ciais, notas de falecimentos, espetáculos
e escravos fugidos constituíam a princi-
pal temática de sua publicidade.

Sua tiragem inicial era de 2000
exemplares, bastante significativa para
os 31 mil habitantes da cidade de São
Paulo, em 1875. Em 1888, a tiragem de
A Província de São Paulo já alcançava
4000 exemplares.

O jornal, que passou a se chamar O
Estado de S.Paulo em 16 de novembro
de 1889, um dia após a Proclamação da
República, era vendido inicialmente por
assinaturas. Mais tarde inovou o esque-
ma tradicional de comercialização com
a venda avulsa dos exemplares de for-
ma bastante original: o ajudante de im-
pressor tocava a buzina nas principais
ruas da cidade para anunciar o jornal
aos passantes e moradores. Segundo
Sandra Lúcia Lopes Lima, "tal atitude,
até então inusitada, foi muito criticada
por levar à 'mercantilização da impren-
sa'. Outros jornais, porém, acompanha-
ram a novidade e logo surgiram os jor-
naleiros, depois as bancas e pontos de
venda avulsa".

No entanto, no que se refere ao as-
pecto visual, os jornais (e mesmo A Pro-
víncia de São Paulo, que era um dos
impressos mais avançados no período)
continuaram pouco agradáveis para a
leitura, com blocos extensos de texto,
quebrados com esparsas manchetes ou
outros recursos.

Somente no século XX, com a popula-
rização da técnica da ilustração e da fo-
tografia, com a incorporação das tendên-
cias gráficas vindas dos EUA e da Europa
e o desenvolvimento da publicidade, esse
aspecto visual foi melhorado.

Entre o final do século XIX e o iní-
cio do século XX, um período de gran-
de modernização da imprensa bra-
sileira, surgem as primeiras revistas
nacionais, refletindo os avanços tec-
nológicos que o país experimentava
no processo de impressão e a evolução
das artes gráficas, com trabalhos ar-
tísticos surpreendentes. Inspiradas nos
modelos europeus e americanos, as re-
vistas se apresentam como uma opção
diferente de impresso, explorando ao
máximo a técnica da ilustração e o te-
mário literário, com a participação de
grandes escritores brasileiros em suas

páginas, como Olavo Bilac e Euclides
da Cunha. Essa fase da imprensa na-
cional ficou conhecida como "impren-
sa ilustrada".

Careta, Fon-Fon, O Cruzeiro, Revis-
ta da Semana, Kosmos, O Malho, Ave-
nida, Ilustração Brasileira, Feminina e
Tico Tico foram algumas das revistas de
destaque do período.

A Revista da Semana foi o primeiro
periódico brasileiro a utilizar, além das
ilustrações, a fotografia, incrementan-
do ainda mais o aspecto gráfico dos im-
pressos nacionais.

Vale destacar ainda a impulsão que
o uso da publicidade nas revistas deu à
arte tipográfica nesse período. Segun-
do a pesquisadora Silvana Gontijo, no
livro O Mundo em Comunicação, "as re-
vistas, mais do que os jornais, presta-
vam-se aos anúncios que exigiam maior
apuro técnico. Vendo hoje, todas sur-
preendem pela qualidade de impressão e
pelas programações de anúncios em po-
sições fixas".

Silvana ressalta que, de um modo
geral, as revistas daquele período eram
influenciadas pelo estilo art-nouveau
francês, mas a publicidade desses veícu-
los era um espelho das técnicas comer-
ciais americanas que chegaram ao Brasil
por intermédio das primeiras agências
de publicidade a se instalarem no país.
Antes da vinda das agências, a publici-
dade era realizada por meio do "agen-
ciador de anúncios" (um funcionário do
jornal ou revista responsável pela venda
de espaço) e através de ilustradores e re-
datores do próprio veículo, que criavam
as peças publicitárias. 

Capa da Revista O Malho
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