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Resumo: Esta comunicação versa sobre as considerações iniciais de um projeto de 
mestrado que busca na origem do personagem Zé Povinho, de Rafael Bordalo Pinheiro, os 
signos e significados de sua constituição icônica e verbal. Relacionando o boneco com a 
polissemia do conceito de “povo” ao longo do século XIX, objetiva-se perceber as 
permanências e mudanças da releitura deste personagem promovida pelos caricaturistas na 
imprensa brasileira no início do século XX, que o nomearam de Zé Povo.  
Palavras-chave: Caricatura, Retórica, Zé Povo 
 
Abstract: This paper turns on the first considerations of a masters’ project that 
investigates in Zé Povinho’s – a character of the caricaturist Rafael Bordalo Pinheiro – 
origin, the signs and meanings of its verbal constitution as and as a icon. Relating this 
cartoon with the polisemy of “people’s” concept throughout Century XIX objectives to 
notice changes in interpretation of this charatcter promoted by Brazilian caricaturists of 
century XX, that nominate it Zé Povo. 
Keywords: Caricature, Rethoric, Zé Povo 
 

 Pode parecer um pouco estranho o caminho que irei traçar nessa apresentação, pois 

ao invés de começar com a observação do uso do personagem Zé Povinho no ano de 1875 

em Portugal e depois ir para o início do século XX no Brasil, quando recebeu o nome Zé 

Povo, farei o trajeto inverso, indo do uso do boneco no Brasil para depois observar sua 

presença nos trabalhos de seu criador, o cartunista Rafael Bordalo Pinheiro. No entanto, 

faço essa opção porque foi o estudo do personagem na chamada Revolta da Vacina, 

ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904, e durante a participação brasileira na 

Conferência da Paz de Haia (1907), que me estimulei em buscar na origem do personagem 

os signos e significados de sua constituição icônica e verbal, percebendo as permanências e 

mudanças da releitura promovida pelos caricaturistas na imprensa brasileira, trabalho este 

que atualmente realizo no mestrado.  

 Em poucas palavras, minha monografia de final de graduação partiu da 

“metateoria” de John Pocock, que leva em conta que todo ato de fala é marcado por um 

contexto lingüístico, para analisar as charges, redesenhando um possível “contexto 

lingüístico” em que os discursos dos chargistas do início do século XX sofreram a influência 

de diversas idéias políticas, como das três vertentes que apontavam as definições do 

republicanismo: o liberalismo à americana, o jacobinismo à francesa e o positivismo 

(CARVALHO, 2005:09). Especificamente, analisei a atuação desses caricaturistas na 

                                                 
1 Bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense, atualmente cursa mestrado na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa História Sociedade e Política. 
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chamada Revolta da Vacina, observando como reagiram ao desenrolar da aprovação legal 

das medidas sanitárias de Oswaldo Cruz. A questão que permeou o debate era se seria 

possível notar sob quais mecanismos retóricos construíram suas argumentações contrárias 

ao médico sanitarista. 

Um desses mecanismos, trabalhados por Myriam Lopes, era a composição 

metafórica que justapunha personagens do passado com Oswaldo Cruz, utilizando a 

caracterização dos primeiros com o rosto do segundo. Os exemplos são vários, mas 

podemos destacar a utilização de personagens que geralmente são associados a 

arbitrariedades ou centralização de poder. É o caso de construções metafóricas que 

comparavam Oswaldo Cruz a Napoleão, a Nero ou a Luiz XIV.  

 
KLixto. Tagarela (?), de 1904 

 

 Como exemplo podemos observar essa charge de Calixto Cordeiro. Nela Oswaldo 

Cruz é comparado a Luiz XIV, o símbolo do Estado absoluto na França. O “Luiz XIV da 

seringação” tinha como cetro a vassoura utilizada como instrumento de limpeza pelas 

Brigadas sanitárias e, no lugar da espada, a seringa da vacinação. Além disso, a famosa 

frase do “Rei sol”, “O Estado sou eu” foi substituída por “Essa bagunça sou eu” (LOPES, 

1999).  

A visão bem humorada de Calixto parece ser a linha em que trabalharam os 

caricaturistas como um todo. A utilização de trocadilhos, imagens metafóricas, troças, 

jogos de palavra, etc. marcaram o ato de fala dos caricaturistas neste caso da Revolta da 
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Vacina. Poderíamos citar outros mecanismos retóricos como o argumento da inviolabilidade 

do lar e da família, a questão moral, em que os chargistas muitas vezes associaram a 

vacinação das mulheres ao ato sexual, ou ainda no questionamento da compra de ratos 

promovida pelo governo.  

Entretanto, o que quero destacar nestas caricaturas, e que fazem um casamento 

mais completo com a questão do “contexto lingüístico” dos humoristas, são os debates 

sobre a validade da invasão do governo às liberdades individuais. Até que ponto o Estado 

pode invadir a liberdade do cidadão é o que parece estar em jogo para os caricaturistas. 

Outro desenho de Calixto, publicado no mês de agosto, segue essa linha que pretendo 

demonstrar. O personagem Zé Bocó diz: “Como os senhores cometem uma arbitrariedade 

deste gênero?” Vários homens seguram o Zé Bocó e respondem que a doutrina “jennerica” 

(relativa à Vacina de Jenner) tem de ser impingida em toda a sua “generalidade”.  

 
KLixto. Tagarela (?), de outubro de 1904 

 

Em outubro duas charges de O Malho também seguiram essa mesma direção. Em uma, 

Dudu faz um diálogo entre Zé Povo e Rodrigues Alves. O Zé diz que o que lhe interessa é 

saber se o papai Grande, como era conhecido Alves, iria obedecer à lei da obrigatoriedade 

e se vacinaria. Se o presidente o fizesse, o Zé também o faria. Rodrigues Alves responde: 

“Ah! você é dos tais que entendem que – parte de cima...a vacinação dos povos?” E o Zé 

revida: “Eu não entendo nada dessa música: o que lhe digo é que si o senhor não der o 

braço á lanceta, eu também não dou. Não dou e sai cinza!” (O Malho, de 8 de outubro de 

1904).  
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Há ainda outra charge de Leônidas, muito conhecida, em que as tropas de Oswaldo, 

na charge considerado o “Napoleão da seringa e da lanceta”, aparece em confronto com a 

“população”. Mais a frente diz a charge: “O interesse dos combates deixará de perder de 

vista o das batalhas das flores e o da guerra russo-japonesa. E veremos no fim da festa 

quem será o vacinador à força!...” 

 

 
Leônidas. O Malho, de 29 de outubro de 1904 

 

 

 

Em relação à invasão da liberdade dos cidadãos cabe uma reflexão sobre os atos de 

fala dos chargistas sobre a Revolta da Vacina, a menção ao “povo”. Em nome do “povo” é 

que os chargistas falavam na questão da obrigatoriedade da vacina, materializado no 

citado personagem Zé Povo. Dentro do contexto lingüístico dessa Primeira República o 

limite da ação do governo sobre a população era o da cidadania civil. Criticando a quebra 

da lógica da cidadania, em que o governo deve salvaguardar o cidadão e não atingi-lo, é 

que os caricaturistas defendiam, através de seus discursos, o “povo” contra o poder. A 

motivação dos caricaturistas era o “povo”, ou melhor, a defesa do “povo”, garantindo que 

sua opinião, ou o que eles acreditavam ser a opinião do povo, fosse respeitada.  
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 Foi assim que Leônidas, assinando como Léo, fez um desenho intitulado “É assim 

que se fala”, nele um Zé Povo, com um pedaço de madeira na mão, diz: 

 

“Com o raio dos diabos! Os homens graúdos falaram a meu favor contra a 
vacina obrigatória; mas os tais senhores jornalistas botaram a boca no 
mundo contra os defensores do meu sossego...Ora pois: quem é que vai 
sofrer o espeto da lei? Sou eu! Sou eu somente [...], e eu que agüente 
calado. Vou fazer o papel que me compete: - PEÇO A PALAVRA!” (O Malho, 
de 12 de novembro de 1904) 

 
 

  Talvez todas estas charges ilustrem duas noções sobre cidadania do período 

produzidas por José Murilo de Carvalho. A primeira sobre a cidadania ativa nesta República 

ter sido somente possível na forma de revoltas. No nosso exemplo pode ser observada na 

“palavra” do Zé Povo, como sendo o porrete. O que dá margem a segunda tese, que é a da 

cidadania em negativo, que seria um povo que é mais reativo às posturas do governo do 

que “propositivo” em relação a este.    

No entanto, esses mesmos caricaturistas nem sempre utilizaram o Zé Povo em uma 

posição reativa ao governo. Percebi isso quando fui bolsista de Iniciação Científica na 

Fundação Casa de Rui Barbosa. Lá estudei as charges produzidas em 1907 referentes à 

participação de Rui Barbosa na Conferência da Paz de Haia. Nessas charges o Zé Povo 

aparecia como um elemento retórico que expressava certo sentimento de orgulho dos 

caricaturistas em relação à participação brasileira na Conferência. O Zé Povo era colocado 

como o soberano, “pai” tanto do Barão do Rio Branco como de Rui Barbosa. Ele aparecia 

como um cidadão ativo, como aquele que tinha bons representantes, e que eram “seus” 

representantes. A Conferência de Haia representou para os cartunistas da época uma 

situação de grande patriotismo e isto interferia nas falas dos chargistas, que retoricamente 

utilizavam o Zé Povo para expressar tal situação.      1041
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Poderíamos utilizar alguns exemplos de charges de 1907 referentes ao mesmo tema 

em que o Zé Povo não aparece de forma reativa ou em perspectiva negativa quando se 

relaciona ao poder. A primeira é de Raul Pederneiras em que o Zé Povo, chamado na 

charge somente de Zé, não só diz que se entusiasma com Rui Barbosa, como o carrega nas 

costas. 

 
O.I.S. (Raul). Fon-Fon, de 28 de dezembro de 1907 

 

Outra é de Alfredo Storni em que Rui Barbosa aparece enfiando a bandeira da 

“igualdade e da soberania das nações” na proposta de Tribunal Permanente de 

Arbitramento, promovida por alemães, norte-americanos e ingleses, e que supostamente 

excluiria as nações menos poderosas. De fato, Rui Barbosa, orientado pelo Barão do Rio 

Branco, então Ministro das Relações Exteriores, posicionou-se contrário a tal proposta. E o 

chargista, em resposta a tal atitude, coloca na fala de Zé Povo a seguinte frase: “Não há 

nada como um dia após o outro...O Rui é um gigante...o barão outro...e eu...o pai de 

todos!” 
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Storni. O Malho, de 14 de setembro de 1907 

 

O Zé Povo utilizado na imprensa brasileira aparecia então como um problema para 

mim. Como um personagem conseguia aparecer de maneiras diferentes nos traços dos 

mesmos caricaturistas? Buscando respostas, encontrei duas dissertações interessantes e 

que apontam para os lados inversos do uso do boneco. Uma delas é a de Marco Antonio 

Silva que, em Caricata República, dá destaque ao distanciamento do Zé Povo com os 

políticos, afinal, a república para o autor era caricata. O Zé Povo se incluía no espaço da 

política de forma submissa e de anulação da vontade própria. Portanto, sua tese aponta 

para uma caracterização negativa da relação do povo com a política e desse Zé Povo como 

a marca da contradição da república que se pretendia e da que realmente existiu. A obra 

de Silva se insere no contexto da década de 1980 em que muitas obras foram produzidas 

sob a tônica da não participação do povo na Primeira República.  

Já relacionado às perspectivas atuais, tomando o inverso como pressuposto, a tese 

de Guilherme Tenório objetiva colocar esse Zé Povo como um cidadão. Se o primeiro autor 

segue a perspectiva de que o povo não participa da república e que o Zé Povo seria 

expressão de tal fato, este último segue os pressupostos da tese de Maria Chave de Mello, 

sob a ótica de uma república consentida, em que uma cultura científica e democrática 

teria feito com que a república fosse vista, aos poucos, como télos do progresso, inserindo-
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se no cotidiano da população. Logo o povo não teria visto a proclamação como bestializado 

e o Zé Povo aparece então como uma comprovação da participação do povo no regime.  

O trabalho de Tenório versa mais sobre a leitura do O Malho como prática política 

dos leitores do que propriamente do Zé Povo. Nesse sentido, de fato, a revista aparece 

como um canal de discussão política nesse regime, porém não acredito que o personagem 

propriamente possa polarizar os debates sobre essa questão da cidadania na Primeira 

República. Prefiro observá-lo pela ótica do discurso, refletindo seu uso enquanto elemento 

retórico, verbal e imagético, destacando principalmente o uso da palavra “povo” nessa 

retórica dos caricaturistas.  

Apesar de não acreditar que as análises do objeto em questão fiquem restritas à 

linguagem ou ao discurso, o fato do povo servir para legitimar ou deslegitimar a 

participação popular no regime levanta a problemática sobre que povo é esse que está 

sendo utilizado nos discursos políticos. Ao optar pelo uso do conceito de povo, observando 

sua polissemia, pretendo demonstrar as várias interpretações e os usos que os 

caricaturistas deram a esse povo no início do século XX, sendo uma alternativa verbal 

viável e interessante, justamente por sua ambigüidade. Logo, ao mesmo tempo que dá ao 

caricaturista autoridade em seu ato de fala, pois se fala em nome desse suposto povo, o Zé 

Povo serve também para reproduzir uma cultura política que via esse povo de forma 

negativa, politicamente incapaz e manipulável (ENGEL, 2007). Mas se ajudava a reproduzir 

a visão de um povo manipulável e reativo a política, também permitia que esse mesmo 

povo se aproximasse do poder, como foi no caso de Haia. A polarização dos usos do Zé 

Povo não contradiz o boneco, acredito que é essa polaridade que o justifica. 

Mas, para entender esse Zé Povo contraditório do início do século XX no Brasil 

acredito que deva voltar ao momento em que o personagem homônimo Zé Povinho foi 

lançado em Portugal, ou seja, em 1875 nos traços de Rafael Bordalo Pinheiro. Talvez sua 

melhor descrição tenha sido no Álbum de Glórias de setembro de 1882, em texto de 

Ramalho Ortigão e ilustração de Bordalo, em que o Zé Povinho é mostrado como infantil, 

um bom menino, obediente aos mestres, ignorante, com nariz por assoar e com dor de 

barriga às segundas-feiras. Segundo Ortigão, o Povinho tinha idade mental baixa por culpa 

de seus pais, que eram a Carta – a constituição portuguesa de 1826 – e o Parlamentarismo. 

Acreditava, ainda, que chegaria o dia em que ele deixaria de ser “Povinho” e viraria 

“Povo” (PINHEIRO, 1989).  

Portanto, o boneco que surge no século XIX se utiliza de uma variação da idéia de 

povo soberano para deslegitimar o governo e os cidadãos de então, tendo um caráter 

combativo, pois se configura, no caso de Bordalo, em uma crítica direta à monarquia 

constitucional portuguesa. Essa construção simbólica do personagem, como tipo que se 
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relaciona com a política e é por ela manipulado, foi fundamental para que no século XX ele 

fosse retomado pelos caricaturistas no Brasil.  

Mas os conceitos políticos das nações modernas são polissêmicos. Por isso, Fátima 

Ferreira argumenta que o conceito de povo tinha uma constelação de significados e se 

durante o século XIX o povo ganhou protagonismo político, a associação com a plebe - o 

poviléu, a arraia-miúda - que já existia se manteve. Logo, o conceito de povo se constrói 

de forma ambígua, tendo um sentido “positivo”, quando referente à soberania popular, e 

outro “negativo”, quando relacionado à plebe (FERREIRA, 2007:254-267). 

Essa polissemia explica a afirmação anterior de que a construção simbólica do 

personagem no século XIX foi fundamental para que, dentre as alternativas possíveis, o Zé 

Povo fosse escolhido pelos caricaturistas no Brasil para intervirem no espaço público. As 

semânticas do conceito refletem-se na construção do personagem, logo sua utilização 

também permite essa ambigüidade. O personagem serve tanto para representar o público, 

visto positivamente, como para criticar as atitudes de quem os caricaturistas 

considerassem plebe. Isso me ajuda a levantar a hipótese central da dissertação de 

mestrado que atualmente desenvolvo, pois é a partir dessa polissemia do conceito de povo 

que o Zé Povinho foi construído e que, readaptado pelos caricaturistas brasileiros, 

possibilitou que seu uso fosse múltiplo, como vemos no caso da Revolta da Vacina e da 

participação brasileira na Conferência da Paz de Haia. 
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