
A propina já era assunto nos primórdios da crítica ilustrada  
 
Em 1837, o jornalista Manuel Araújo Porto-Alegre, do JORNAL DO COMMERCIO, do Rio de 
Janeiro, registrou a primeira charge assinada no País. “A Campainha e o Cujo” é considerada a 
primeira charge nacional e apresentava Justiniano José da Rocha, diretor do jornal “Correio 
Oficial do Rio de Janeiro”, ligado ao governo, recebendo um saco de dinheiro, ou seja, propina 
– o primeiro tema abordado na história da charge brasileira. Na época, como as caricaturas 
não eram publicadas no corpo do jornal,  elas eram vendidas separadamente, a 160 réis. 
Manuel Araújo ainda lançou, em 1844, a revista “Lanterna Mágica”, classificada como a 
primeira publicação de humor político da imprensa brasileira.  
 
Dezesseis anos depois, no dia 16 de dezembro de 1860, o alemão Henrique Fleuiss fundou no 
Rio de Janeiro a “Semana Ilustrada”, outro marco na história da caricatura brasileira. Fleuiss 
fez uma intensa campanha de marketing para despertar a curiosidade do público. A primeira 
capa da revista foi espalhada estrategicamente por diversos locais da cidade. A campanha deu 
resultados e, ao ser publicada, a revista se tornou um sucesso de venda.  
 
O trabalho do italiano Ângelo Agostini, “o repórter do lápis”, marcou o início de um estilo 
próprio brasileiro de fazer caricaturas. Em 1864, ele fundou o primeiro periódico ilustrado 
editado de São Paulo, o dominical “Diabo Coxo”, em parceria com Luis Gama. O jornal teve 
boa aceitação e 12 edições, sobretudo por causa das caricaturas do seu criador, que ficaram 
conhecidas como “arma de combate” contra a elite da província e do império. Em 1866, lançou 
junto com Américo de Campos e Antonio Manoel dos Reis “O Cabrião”,  que circulava aos 
domingos e chegou a ter 51 números. Agostini enfrentou ameaças, perseguições e processos 
judiciais pela ousadia de seus traços humorísticos. Um ano depois, já no Rio de Janeiro, fez 
parte do jornal “O Arlequim”, que passou a se chamar “A Vida Fluminense”, que circulou por 
cerca de dois anos, até 1875. Em janeiro de 1876, mais experiente, Agostini criou a “Revista 
Ilustrada”, que tinha como características quatro páginas tipografadas com textos e outras 
quatro litografadas contendo ilustrações, charges e caricaturas.  
 
Diversos periódicos ilustrados destacaram-se no cenário brasileiro. Em 19 de setembro de 
1869, surgiu no Rio de Janeiro “O Mosquito”, um jornal caricato e crítico que se manteve 
durante oito anos. A publicação semanal encerrou suas atividades com a edição número 416, 
em maio de 1877. Antes, fizera sucesso o “Ba-ta-clan”, dirigido pelo francês Charles Berry, 
que se opunha ao governo imperial e criticava os estadistas brasileiros. Chamava a atenção 
por sua capa, que exibia sempre uma caricatura colorida a mão, em geral retratos-charge. 
Ainda surgido no século XIX, “O Mequetrefe”, de E.J. Correa e Pedro Lima, foi uma publicação 
ilustrada de grande impacto entre os cariocas e que circulou por 18 anos.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14, 15 e 16 ago. 2009, Seudinheiro, p. B-
10.   


