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RESUMO: Foi somente na virada do século XIX para XX que a publicidade se tornou 
a base comercial dos jornais, transformando-se num dos pilares de sustentação 
financeira dos, periódicos, assim como uma característica do jornalismo que ali nascia e 
um chamariz para os leitores ávidos por novidades. Observar como essa importante 
mudança foi percebida na época é objetivo deste artigo, que utiliza as crônicas de Olavo 
Bilac para entender o funcionamento da imprensa no momento que a linguagem das 
mercadorias e a cultura impressa se ‘associaram’ de forma definitiva. 
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TEXTO DO TRABALHO 

 

 

Hoje desapareceu uma folha, - O Diário, cujo nascimento ainda há 
poucos dias era saudado  como o advento de uma nova era para  a 
imprensa. Era o jornal moderno, palpitante, interessante, e luxuoso, por 
excelência: oito páginas ilustradas, cheias de fotografias da mais 
flagrante atualidade, impressas em magnífico papel couché, e escrita 
por um bando de magníficos colaboradores. Por  que morreu esse 
jornal? Enxameiam as opiniões contraditórias sobre o caso. Dizem uns 
que houve, contra O Diário, um movimento de ‘boycottage’ planejado e 
executado pelo sindicato que explora a venda avulsa dos grandes 
quotidianos. Dizem outros que a empresa reconheceu a absoluta 
impossibilidade de fornecer ao público, por cem réis, oito páginas 
diárias e impressas em papel de luxo. (BILAC apud DIMAS, 2006, 
p.182)  

 
  

 

Ao descrever o produto e também as razões do seu fechamento, a crônica de Olavo 

Bilac abordou a crucial questão da viabilização comercial da empresa jornalística, item 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do X Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFSC, email: martascherer@gmail.com 
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que voltou a comentar em diversos textos com os quais analisou o papel da imprensa.  O 

jornalismo do final do século assumia seu papel de empresa e, como tal, não só deveria 

dar lucro como se sustentar através da venda e comercialização do seu produto.  

Anúncios, a pedidos, assinaturas e venda avulsa sustentavam as atividades jornalísticas. 

Os textos e imagens reproduziam as transformações da virada do século, não só no 

conteúdo editorial como no lançamento e divulgação de artigos, produtos, profissionais, 

estabelecimentos e serviços. A descoberta de novas linguagens, como a publicitária, 

aconteceu neste período.   

 

Vale ressaltar, entretanto, que a propaganda, até por seu caráter ideológico, foi 

contemporânea do próprio surgimento da imprensa, assim como o uso de veículos de 

comunicação para fins políticos, prática vista freqüentemente até os dias atuais. Na 

virada do século XIX, as crônicas de Bilac não se isentavam de apontar os periódicos 

que colaboravam com o governo de Floriano Peixoto, dizendo que o Diário de Notícias 

deixava de ser jornal para ser o próprio governo. No mesmo texto foi também sarcástico 

e direto quando afirmou ser O Fígaro, “mesmo sem exclusão do Diário Oficial, o órgão 

que, com mais precisão, compreende e defende o pensamento do governo” (BILAC, 

22/02/1892).   

 

Ao ser constatado que era mais fácil e prático comprar a opinião de um jornal do que 

montar outro, o auxílio pecuniário governamental se tornou fato corriqueiro na história 

da nossa imprensa. Como afirma Gondin da Fonseca, “pelo menos desde 1836, ao que 

sabemos, todos os governos do Brasil compraram jornais”(FONSECA, 1941, p.221). 

Campos Sales, presidente justo na virada do século, falava de forma aberta sobre a 

compra da opinião dos veículos de comunicação, necessária para consolidar a política 

dos governadores e, por conseguinte, sua permanência no poder.  

 

Assim como Sales, Epitácio Pessoa também deixou testemunho da prática que, na 

verdade, foi levada a cabo por todos os presidentes da então jovem República brasileira, 

com exceção da fase de censura do Governo Provisório (SODRÈ, 1976, p.317), quando 

o controle dos jornais era realizado de maneira ainda mais drástica. Do costume de 

comprar os veículos de comunicação nos deixou Bilac seu testemunho, ao chamar de 
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“pilhéria” a deliberação de um encontro jornalístico que condenou as subvenções 

dispensadas pelos governos para propaganda de caráter político:  

 

 

Imaginai o que seria dos governos, se todos os jornais, obedecendo a 
essa virtuosa e austera doutrina do Congresso de Buenos Aires, lhes 
fechasse as suas colunas...e as gavetas dos seus balcões! E imaginai 
também, e principalmente, o que será dos jornais! Inefável pilhéria do 
Congresso Jornalístico. Uma de duas: ou naquele Congresso, havia 
proprietários e diretores de jornais, ou nele havia apenas repórteres e 
redatores desempregados. Neste último caso,  a última deliberação, 
além de ser uma chalaça, foi um desses movimentos de natural 
despeito, tão comum em quem quer comprar, e por isso desdenha...E no 
primeiro caso, não creio que, no momento da votação, os congressistas, 
os proprietários e diretores de jornais ousassem encarar-se mutuamente. 
(BILAC apud DIMAS, 2006, p.100)  

 
 

A prática foi também relatada em 1889 por Max Leclerc, correspondente francês que 

observou, provavelmente incrédulo, a disparidade entre os jornais estabelecidos que se 

faziam empresa e os que viviam com subvenção de partidos ou de políticos. O 

parisiense fez ainda crítica ferrenha à outra maneira obscura de os políticos utilizarem o 

espaço do jornal para veiculação dos seus interesses e/ou idéias : através do 'a pedidos', 

“que é criação e invenção do Brasil, coisa nossa, tão nossa como o Pão de Açúcar, as 

revoluções incruentas e a goiabada” (BILAC, 23/02/1982), ironizou Bilac. Era prática 

comum os homens públicos trocarem acusações ou levantarem polêmicas e denúncias 

através do 'a pedidos', muitas vezes com nomes falsos.  Ainda que destacado como 

espaço pago, os ataques anônimos, em forma de libelo, contra personagens públicas ou 

privadas e instituições, teriam, conforme Nelson Werneck Sodré, desmoralizado a 

imprensa aos olhos do público. (SODRÈ, 1976, p.288), 

 

O espaço também era utilizado para publicar cartas apócrifas, acusações, piadas, 

recomendações médicas, reclamações, anúncios comerciais, brigas políticas e outros. 

Leclerc observou também que a imprensa em geral não orientava a opinião pública, se 

eximindo de sua condição de educadora ao deixar o povo na ignorância e apatia. Bilac 

escreveu em consonância com o correspondente francês quando confessou preferir a 

leitura dos anúncios à dos artigos de fundo, pelo fato de que nas publicações pagas é 
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possível estudar o que pensa e por onde vai o povo.   (BILAC, 01/04/1894 )  Aqui o 

autor se referia ao anúncio, que tem seus primórdios em 1870, quando os classificados, 

diretos e com conteúdo informativo, mostravam ao leitor o que existia no mercado e 

ofereciam serviços. As notas publicadas na incipiente indústria periódica tinham como 

conteúdo desde anúncios de recompensas para quem capturasse escravos fujões, até 

horários de chegada e partida dos navios.  

 

Foi somente na virada do século que a publicidade se tornou a base comercial dos meios 

impressos, apesar de ainda ser embrionária e experimental. Fundado em 1901, o 

Correio da Manhã se apresentou com seis páginas, sendo três de publicidade, o que fez 

com que fosse independente financeiramente por muitas décadas. Já o Jornal do Brasil, 

em meio a crises, em 1905 decidiu colocar apenas publicidade na primeira pagina 

(CHAGAS, 2001, p.223), o que fez com que por dezenas de anos o JB tivesse o 

“monopólio do pequeno anúncio no Rio de Janeiro” (FONSECA, 1941, p. 221). Assim, 

publicava anúncios e dava notícias, sem ter opiniões aparentes, tornando-se um exemplo 

do jornalismo comercial moderno. 

 

O "reclame" transformou-se num dos pilares de sustentação financeira das publicações, 

assim como uma característica da nova imprensa e um chamariz para os leitores ávidos 

por novidades, constituindo o “vasto domínio do anúncio, que é independente e 

soberarano e onde o Dinheiro é rei” (BILAC apud DIMAS, 2006, p.100).  A relação 

sempre conflituosa entre as partes editorial e comercial dos veículos de comunicação foi 

analisada por Bilac de forma precisa: 

 

 

Onde a incoerência e a contradição, num bom jornal moderno se 
mostram mais claramente, é na comparação do domínio da redação 
com o domínio dos anúncios. Não há, por exemplo, no Rio de Janeiro 
um só jornal, que, no seu artigo de fundo, nas suas crônicas e nas 
suas notícias, se atreva a dizer que o jogo-do-bicho não é uma chaga 
social; todos os jornais declaram que essa jogatina ignóbil é um vício 
desmoralizador e funesto....Entretanto, todos eles (com exceção 
apenas do grave Jornal do Commercio) publicam anúncios e 
‘palpites’ dessa genial invenção do barão de Drummond (BILAC 
apud DIMAS, 2006, p.100) 
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Nesse texto Olavo Bilac explicitou outra forma de sustento e uma maneira de se vender 

periódicos: os jogos de azar. Data do início do século a criação do Jogo do Bicho e, por 

conseguinte, o costume de publicar seus resultados. A loteria, inventada em 1892 pelo 

Barão de Drummond com objetivo de salvar da ruína seu Jardim Zoológico, logo se 

transformou em mais um vício urbano. O Jogo tinha lugar de destaque e, mais do que 

informar qual animal havia sido sorteado, alguns periódicos, como o Cidade do Rio, 

publicavam tabelas estatísticas sobre a aposta. “Muita gente só comprava o jornal para 

saber que bicho tinha dado e inspirar-se nos palpites para o dia seguinte”, atesta Vivaldo 

Coaracy em livro de memórias (CORACY apud SODRÉ, 1976, p.311). Olavo Bilac, 

manifestando sua surpresa ao descobrir que desconhecia um veículo em circulação, 

deixa um testemunho não só da importância do jogo na vida urbana nacional, mas de 

como os jornais eram oferecidos à população em 1898.   

 

 

Mais de dois meses de vida!  Como então, durante esses dois meses, 
não lera eu nunca esse misterioso jornal? Corri a primeira página, 
com olhos sôfregos: transcrições, notícias velhas, nada de 
original,nada de interessante. E vende-se aquilo? E havia quem 
comprasse aquilo? E aquilo resistia a dois meses de capital 
empatado? Então, o meu amigo desdobrou diante de mim a folha, e 
indicou-me a segunda página, coalhada de figuras de bichos, de 
algarismos, de cálculos, de versinhos proféticos, de charadas 
ilustradas, - de palpites, enfim, de palpites para o jogo do Agave, da 
bicharada, da loteria, da buraca, da pelota, da bola, do quanto a 
patifaria ladroeira tem ultimamente inventado nestes espantosos 
tempos áureos da Religião do Azar.  O órgão do jogo, vivendo 
unicamente dele e para ele, destinado unicamente a servi-lo, a 
defendê-lo, a propagá-lo, a mantê-lo... 'E vende-se?' - perguntei – 
'Mas vende-se extraordinariamente, meu caro! Vende-se aos 
milhares! Não há por aí muito jornal sério que tenha a tiragem diária 
deste! E note você: os vendedores não lhe gritam o nome pelas ruas, 
não o apregoam nos bondes, não o metem pelos olhos da gente, não o 
impõem à nossa atenção! Não é preciso! Os interessados vão, pelo 
seu próprio pé, procurá-lo e comprá-lo; e a empresa só tem três 
trabalhos: mudar diariamente a data da primeira página, reformar os 
palpites da segunda, e meter na gaveta os milhares de tostões que o 
vício e a ingenuidade lhe vão sofregamente entregar... O mais curioso 
é que a folha tem, sob o título, essa indicação: órgão destinado aos 
interesses da vida municipal. (BILAC, 31/07/1898) 

 

A consolidação e crescimento da vida urbana, assim como das relações comerciais, 

foram fundamentais na redefinição da sociedade, e a mensagem publicitária passou a 
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moldar a mentalidade do turbulento período. O mundo das mercadorias fez que novos 

produtos fossem oferecidos aos “clientes”, tendo encontrado na imprensa um lugar 

perfeito para se instalar e se construir, mostrando tudo de “novo” que acontecia na 

cidade e que precisava ser colocado aos olhos de toda sociedade. Na cidade em 

(trans)formação, fabricantes e comerciantes investiam em reclames para darem 

visibilidade aos seus produtos dentro de um mundo que se desenvolvia em velocidade 

ímpar. Foi nesse momento que a linguagem das mercadorias e a cultura impressa se 

‘associaram’ de forma definitiva. 

 

A distinção entre anúncio e notícia se tornava cada vez mais sutil, tanto pela renovação 

da linguagem do reclame como pela entrada do elemento gráfico e, fato marcante, pelo 

envolvimento dos homens de letras com o novo mercado.  Como apontou Flora 

Sussekind (SÜSSEKIND, 1987, p.65), inúmeros letrados transformaram-se em 

verdadeiros “homens sanduíche”, expressão alcunhada por João do Rio em crônica na 

qual lamenta que os homens tenham que sair nas ruas ‘vestindo’ cartazes publicitários, 

sendo essa mais uma imposição dessa nova sociedade. (VELLOSO, 1996, p.25). Bilac e 

Coelho Neto, assim como muitos dos seus contemporâneos, fizeram anúncios 

comerciais revestidos de forma literária, na maioria das vezes através de versos e 

sonetos rimados. Nesses casos, para além da retórica convincente, a publicidade 

utilizava-se da poética para enobrecer o anúncio e, com igual ou maior importância, da 

figura conhecida dos seus autores. São os homens de letras fazendo papel de garotos-

propaganda. 

 

No Jornal Gazeta de Notícias de 17 de janeiro de 1904, logo abaixo da assinatura de 

Olavo Bilac em sua crônica dominical, apareceu uma publicidade escrita por ele para a 

“Vela Brasileira”, com apenas um fio centralizado separando o conteúdo editorial do 

comercial.  De uma fábrica de fósforos, recebeu a vultuosa soma de cem mil-réis para 

escrever apenas quatro versos: “Aviso a quem é fumante / tanto príncipe de Gales / 

Como Campos Sales / Usam fósforos Brilhante”.   Muitos outros devem ter sido 

escritos, mas de poucos temos a certeza da autoria, como nos conta Martins Fontes, em 

companhia de quem Bilac produziu para uma loja de tecidos o seguinte reclame: 

“Abram-se as bolsas / abram-se as gavetas: / Liquida a Casa das Fazendas Pretas" 
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(FONTES, 1927, p.218).   Ao final da primeira década do novo século, em pleno clima 

de “Bella Époque”,  Olavo Bilac já sabia que seu maior trunfo era seu nome, e tirava 

proveito da situação na hora de aumentar seus ganhos. 

 

 

A publicidade era uma saída para o grupo aumentar seus parcos 
rendimentos. Na época, o redator chefe de um grande jornal ganhava no 
máximo de 500 a 700 mil réis por mês. Para fazer uma quadrinha 
publicitária recebia de 20 a 30 mil réis por mês. Paulatinamente os 
intelectuais vão adquirindo a consciência de seu valor no mercado. 
Olavo Bilac é encarregado de fazer propaganda do fotógrafo Leterre, 
que exige assinatura do autor na quadrinha. Bilac não se faz de rogado, 
envia a Leterre a seguinte fatura: Por uma quadra reclame....30 mil réis 
/ Por uma assinatura do poeta.... 200 mil réis.  O fotógrafo aceita a 
quadra, mas prefere esquecer a exigência anterior. (VELLOSO, 1996, 
p.83). 

 

Quadrinhas, sonetos e slogans produzidos por celebridades da época até hoje estão na 

memória ou mesmo são utilizados. Antológicos são os de Bastos Tigre, que chegou a 

abrir um pequeno escritório de publicidade para dar conta de tantos clientes.  “Se é 

Bayer é bom” é o mais conhecido, chegando a se tornar slogan internacional da 

companhia farmacêutica, que ainda anuncia a recém chegada aspirina com a frase 

lapidada por Tigre: “Igual não há, melhor não pode haver” (SALIBA, 2002, p.86).   

 

Para crescer na velocidade que os tempos eufóricos lhe exigiam, a publicidade na Belle 

Époque utilizou expedientes gráficos e de maior persuasão para atrair o cliente. Era 

chegada a hora de afirmar novos valores, reformular antigas propostas, dirigir as 

demandas e criar desejos e necessidades do grande público Os recursos visuais 

apareceram, mostrando através da conjugação de texto e imagem as vantagens dos 

produtos.  Caricaturas, fotos, ilustrações, etc, rompendo com os códigos e limites das 

escritas tradicionais, trouxeram para o interior do ‘texto’ jornalístico bens e serviços da 

vida urbana. (CRUZ, 2000 p. 159). O profissional ilustrador (litógrafo, caricaturista, 

desenhista, pintor ou fotógrafo) viu seu papel ser valorizado e tornou-se profissional 

imprescindível. O reclame encontrou na ilustração companheira ideal e se tornou a 

dimensão mais inovadora da publicidade e dos recursos gráficos.  
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Toda publicidade, certamente, só tinha repercussão se o periódico circulasse e atingisse 

o público consumidor. Para se fazer ler, as técnicas para garantir as assinaturas e, assim, 

a sobrevivência dos veículos, não eram poucas. Muitos editores enviavam um exemplar 

para “apreciação” que, não sendo devolvido, era apenas o primeiro da série que o cliente 

receberia, mas os demais depois de pagamento.  Também era costume enviar já o 

primeiro exemplar com o bloqueto de assinatura – que chegou até mesmo a ser impresso 

no corpo do próprio veículo. (MARTINS, 2001, p.230). Eram ainda oferecidos brindes, 

promovidos concursos, preços especiais para anunciantes, jogos, suplementos infantis e 

de moda. Olavo Bilac abordou o tema quando escreveu que 

 

 

Em toda a Europa e em toda a América os jornais fazem isto, que a 
Gazeta está fazendo... Nas colunas da folha, os escritores continuam a 
pregar a boa idéia e a defender a boa causa....E a profissão não deixa 
de ser um sacerdócio só porque o jornal dá prêmios e chopes ao 
público. (...) Com estes reclames, com estes prêmios, com estes 
novos processos, o sacerdócio  lucra, porque dilata a esfera da sua 
ação. (BILAC, 10/06/1906 ) 

 

O valor da assinatura variava conforme a qualidade gráfica, sobretudo no caso das 

revistas. Ainda que partir de 1890 os custos baixassem na medida em que entravam os 

anúncios nas páginas do periódico, os valores cobrados eram altos e, por isso mesmo, o 

público-alvo era restrito, mas de “qualidade”. A revista Ilustração Brasileira, por 

exemplo, era de alto luxo e destinada à elite econômica brasileira, tendo custo de 

24$000, assim como a Kósmos cobrava 20$000 réis a assinatura anual.  Algumas 

iniciativas mercadológicas surgiam concomitantemente, como, por exemplo, as de 

algumas grandes empresas paulistas que investiram em revistas como veículo de 

propaganda de seus negócios, em geral colocando seu próprio nome no periódico. A 

distribuição era gratuita e o retorno financeiro vinha pela divulgação do nome, prática 

existente até hoje (MARTINS, 2001, p.235). 

 

Já os jornais e revistas de cunho exclusivamente comercial dependiam das assinaturas 

para viver, mas logo perceberam que tinham que distribuir seus produtos também para o 

leitor esporádico. Já em 1876 o Província de São Paulo – que em 1899 adotaria o nome 

que leva até hoje, O Estado de São Paulo - iniciou a venda avulsa e surgiu assim o 
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primeiro jornaleiro: Bernard Gregoire, auxiliar da oficina, que saiu às ruas com jornais 

numa mão e uma buzina em outra (SODRÉ, 1976, p.260). Num primeiro momento a 

iniciativa não agradou à população, mas logo se tornou habitual ver nas ruas os meninos 

que gritavam nomes e manchetes  dos periódicos.  

 

A comercialização avulsa de jornais e revistas era também realizada em pontos 

estratégicos da nova vida urbana, como charutarias, hotéis, estações ferroviárias (onde a 

venda de jornais e revistas virou um hábito), teatros e nas poucas livrarias. Já lugares de 

grande freqüência de público, como clubes, associações, cafés, farmácias e barbearias  

eram considerados mais como lugar de consumo, sendo os exemplares adquiridos pelos 

proprietários, que os colocavam ali como chamariz para a clientela,  o que também 

interessava aos donos dos veículos, pois seus produtos circulavam pelas mãos de maior 

número de pessoas, futuros assinantes ou mesmo anunciantes.  Expandia-se o número 

de leitores, ao mesmo passo que se transformara o teor dos textos, num claro 

movimento de adequação dos conteúdos aos novos tempos, modas e modos. 
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