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RESUMO 

Parafraseando Robert Ezra Park, os jornaleiros têm uma história; mas os jornaleiros têm, ainda, uma 
história natural. A evolução do modelo de distribuição e comercialização de publicações impressas, que 
culmina nas modernas bancas de jornais, aponta para o tratamento de licenças e concessões para a 
operacionalização de uma atividade comercial em espaço público urbano. As bancas se constituem, 
portanto, em um espaço regulado pelo poder público e operacionalizado por iniciativa privada, a título 
precário. Por que se chegou a este modelo e quais as suas implicações é uma das principais questões 
abordadas por este trabalho. Entre outros pontos, esta tese tem como objetivo compreender (1) em que 
medida políticos e homens públicos são capazes de atuar na regulação da liberdade de imprensa através 
do controle e fiscalização sobre as bancas de jornais; (2) como se dão as articulações dos profissionais 
vendedores e distribuidores de jornais e revistas diante destas regulações, quais são suas reivindicações 
comuns e como é construída sua memória em torno destas ações; (3) em que circunstâncias se 
desenvolvem as negociações entre jornaleiros e homens de imprensa e como estas relações são capazes de 
ampliar a penetração de determinados impressos junto ao público, atuando de maneira decisiva na 
conformação da opinião pública; e, finalmente, (4) qual a importância dos jornaleiros e das bancas de 
jornais e revistas no processo histórico de construção política da opinião sobre a notícia e na apreensão 
social da informação nas grandes cidades. Nesse sentido, embora evidenciado pelo modelo atual de 
distribuição adotado pelas principais cidades do país, o papel dos jornaleiros como agentes de 
fundamental relevância cultural e política na cadeia produtiva dos periódicos impressos tem sido 
subjugado ante a análises que se concentram nas técnicas ou no discurso jornalístico, quando muito nas 
cercanias dos estudos de recepção e na apropriação da cultura popular – jamais na investigação sobre esta 
instituição que silenciosamente tem ocupado nosso imaginário por todos esses anos: as bancas de jornais 
e revistas. 
 
 

ABSTRACT 

To paraphrase Robert Ezra Park, the news vendors have a history, but they also have a natural history. 
The evolution of the distribution and marketing model of printed publications, culminating in modern 
newsstands, points to negotiations involving the licensing for the operation of a commercial activity in 
urban public space. The newsstands themselves are therefore an area regulated by the government and 
operated by private enterprise, on a temporary basis. Why did it come to this model and what are its 
implications is one of the main issues addressed by this work. Among other points, this thesis aims to 
understand (1) the extent to which politicians and the public are able to act in the regulation of press 
freedom through control and supervision over the newsstands, (2) how professional sellers and 
distributors of newspapers and magazines mobilize themselves to confer visibility to their common 
demands and how their collective memory is built around these actions, (3) under what circumstances 
occur negotiations between these news vendors and men of the press, and how they are able to increase 
the penetration of certain printed vehicles with the public, acting decisively in shaping public opinion; 
and finally, (4) how important are the news vendors and the newsstands in the historical process of 
building political opinion on the news in the environment of large cities. In this sense, although evidenced 
by the current distribution model adopted by major cities in the country, the role of these actors as agents 
of cultural and political relevance in the production chain of print press has been subdued compared to 
analyses that focus on the technical or journalistic discourse, at most on the outskirts of theories of 
reception and popular culture appropriation – but never in this institution that has silently occupied our 
imaginary all these years: the newsstands. 
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INTRODUÇÃO e alguns prolegômenos 

 

 Parafraseando Robert Ezra Park1, os jornaleiros têm uma história; mas os 

jornaleiros têm, ainda, uma história natural. A evolução do modelo de distribuição e 

comercialização de publicações impressas, que culmina nas modernas bancas de jornais, 

aponta para o tratamento de licenças e concessões para a operacionalização de uma 

atividade comercial em espaço público urbano. De acordo com esta primeira leitura, as 

bancas se constituem, portanto, em um espaço regulado pelo poder público e 

operacionalizado por iniciativa privada, a título precário. Por que se chegou a este 

modelo e quais as suas implicações é a principal questão abordada por este trabalho, no 

que pretendo analisar como um movimento de cooptação e conflito ao longo da história 

dos jornaleiros, entre estes e a autoridade pública. Especialmente no espaço urbano da 

cidade do Rio de Janeiro, cuja trajetória histórica impõe uma reflexão sobre suas 

sucessivas condições políticas ante à União – como Distrito Federal, estado da 

Guanabara e capital do estado do Rio de Janeiro pós-fusão –, este movimento se 

coaduna com a reformulação política das atribuições da municipalidade nas últimas 

quatro décadas e aponta para o caráter técnico-administrativo que assume a legislação a 

este respeito. 

 O principal objetivo que tenho em vista ao empreender esta pesquisa é 

especificamente avaliar de que maneira os jornaleiros constroem suas estruturas de 

poder, e como estas estruturas estão intimamente relacionadas com a privilegiada 

posição que ocupam na cadeia produtiva da imprensa: como ponta de escoamento e 

comercialização de periódicos de um lado, e mediadores culturais da conturbada relação 

                                                 

 
1 A frase original de Park é “O jornal tem uma história; mas o jornal tem, da mesma forma, uma história 
natural.” Sua contextualização diz respeito à tese de Park de que a evolução do jornal não se dá de 
maneira inteiramente racional, muito antes pelo contrário, com seu crescimento acontecendo de modo 
contínuo e imprevisível ao longo das gerações e a despeito de todos os esforços individuais para controlar 
esta evolução através dos formatos e das estratégias usadas pelas empresas de comunicação para seus 
produtos abrangerem definitivamente as massas. Cf. PARK, 1984:80, tradução minha. 
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entre imprensa e público leitor de outro. Para alcançar este fim, busquei empreender 

uma ampla pesquisa sobre o desenvolvimento da atividade dos jornaleiros no Brasil, em 

especial a partir da cidade do Rio de Janeiro, em que os primeiros vendedores e 

distribuidores de jornais e revistas começam a operar já em meados do século XIX. 

Assim, cobrindo particularmente o período que se inicia com a Era Vargas – em que a 

categoria esteve imbuída em disputas pela regulação e controle da distribuição de 

impressos no país a partir de intervenções no âmbito federal, estadual e municipal – e 

utilizando também como marco a regulamentação janista que deu origem aos modelos 

contemporâneos de bancas de metal; sem deixar para trás o lastro dos mais de 150 anos 

da atividade no país, procurei mapear algumas das bancas de maior prestígio e impacto 

cultural na cidade do Rio de Janeiro, aliando a este objetivo uma contextualização do 

cenário político e social em que estes profissionais se inseriam e das redes de 

relacionamento que formavam entre si. Minha expectativa, portanto, é compreender (1) 

em que medida políticos e homens públicos são capazes de atuar na regulação da 

liberdade de imprensa através do controle e fiscalização sobre as bancas de jornais; (2) 

como se dão as articulações dos profissionais vendedores e distribuidores de jornais e 

revistas diante destas regulações, quais são suas reivindicações comuns e como é 

construída sua memória em torno destas ações; (3) em que circunstâncias se 

desenvolvem as negociações entre jornaleiros e homens de imprensa e como estas 

relações são capazes de ampliar a penetração de determinados impressos junto ao 

público, atuando de maneira decisiva na conformação da opinião pública; e, finalmente, 

(4) qual a importância dos jornaleiros e das bancas de jornais e revistas no processo 

histórico de construção política da opinião sobre a notícia e na apreensão social da 

informação nas grandes cidades. 

 Com estas questões em primeiro plano, vale ainda elencar algumas das hipóteses 

de fundo que nortearam esta pesquisa. Em primeiro lugar, os estudos sobre jornalismo 

tendem a desconsiderar o papel da distribuição dos impressos, como se as dinâmicas de 

produção e consumo fossem, em si, suficientes para compreendermos como se dá o 

processo de apreensão e difusão da notícia (em outras palavras, sua circulação); minha 

hipótese é de que os jornaleiros cumprem um papel de evidente relevância neste 

circuito, que se reflete em uma posição de prestígio junto a políticos e homens de 

imprensa, ainda que pouco repercutida na literatura acadêmica. Partindo, ainda, do 

papel das bancas como ponto de referência no ambiente geográfico das cidades – função 
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que se evidencia quando jornaleiros são tidos como capazes de orientar transeuntes em 

dúvida sobre a localização exata de ruas nos arredores2 –, é possível pensar nestes 

engenhos como elemento inalienável da paisagem urbana, e, mais do que isso, como 

marcos históricos no desenvolvimento gráfico e editorial das publicações, atribuindo-

lhes, entre outros aspectos, ênfase cada vez maior nas manchetes e chamadas de capa 

[cf. p.ex. FERREIRA Júnior, 2004].  Concentrando pessoas no vai-e-vem das 

metrópoles, funcionando como referenciais sempre em pontos de grande circulação 

(como esquinas próximas a padarias, igrejas, praças etc.), as bancas de jornais são ao 

mesmo tempo a ponta oposta do setor de produção e a principal interface entre 

jornalista e leitor nos meios de comunicação impressos. Assim, é possível enxergar 

nelas um disputado espaço de visibilidade e memória em torno da notícia, e, sobretudo, 

um fórum de discussão aberta, em que leitores se aglomeram ao redor dos expositores 

externos (os chamados displays) para comentar as notícias do dia nos intervalos do 

trabalho ou da escola3. Para o público, “A idéia é tirar uma casquinha das manchetes, 

comentar o escândalo do momento com o desconhecido ao lado e seguir em frente” 

[LESSA, 2005:18]. 

 Como ambiente propício para a prática da conversação civil4 – uma das faces do 

debate na esfera pública –, as bancas de jornais são, por excelência, o local do 

“falatório” e da “fofoca”5. Para investigar esta questão, proponho como ponto de partida 

a ideia de que as bancas são, no calor e na correria das grandes metrópoles dos séculos 

XX e XXI, o que mais se aproxima dos cafés e das rodas de comunicação oral 

novecentistas. E, ainda que ameaçados pela substancial expansão dos espaços de 

discussão na internet, os jornaleiros resistem, muito em parte graças à “semanalização” 

das folhas diárias [ECO, 2002:64-7] – que converte as notícias dos jornais em 

reportagens de análise, capazes de complementar o “tempo real” do jornalismo online –, 

mas também e especialmente graças ao fascínio que ainda desperta a banca de jornais 

no imaginário do cidadão comum. 
                                                 

 
2 Em depoimento a Rebello [1987:120], o jornaleiro Antônio Flor Bastos confirma este papel, concluindo 
que “Faço da minha banca um ponto de informações”. 
3 Aqui, vale lembrar a origem do sentido conotativo do termo “gazeteiro”, hoje usado para designar um 
aluno com muitas faltas na escola. Derivado de “gazeta” (sinônimo de “jornal”), o termo se refere, 
conforme algumas indicações, aos meninos que faltavam as aulas ou chegavam atrasados por se 
demorarem nas bancas [REVISTA DO JORNALEIRO, 2004]. 
4 Para mais detalhes sobre a noção de conversação civil, recomendo a leitura de SCHUDSON, 2004. 
5 Sobre a importância do “falatório” e da “fofoca” nas comunidades locais, cf. PARK, 1967:61. 
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 A postura dos jornaleiros de seguirem comercializando jornais alternativos de 

esquerda à época da ditadura militar, bem como o pioneirismo associativista que 

culminou no surgimento da Societá Ausiliari della Stampa, lança ainda o 

questionamento sobre o ativismo político entre os protagonistas desta história. E há, 

nessa mesma linha de ação, casos pontuais ainda mais recentes, como a da banca de 

Pasqualino Santoro, em Quintino, no subúrbio do Rio, que funcionava como sede de 

uma rádio comunitária cujo alcance avançava por oito bairros vizinhos; e a de Fábio 

Marinho, jornaleiro de Porto Alegre, que decidiu parar de comercializar as revistas 

Veja, Época e Primeira Leitura, em boicote às posições editoriais conservadoras das 

publicações6. Para tornar evidente como dois dos temas que me guiam – a saber, o 

ativismo político e o controle sobre a distribuição de impressos – estão, sem dúvida 

relacionados entre si, destaco um comentário à reportagem que enuncia o caso [cf. 

SALLES, 2006], de uma leitora contrariada, entre uma série de elogios comovidos à 

decisão do jornaleiro: 

 
Ah, mas que ótimo. Quer dizer agora que a gente – em tese – só pode 
comprar o que o jornaleiro decidir que é bom pra gente ler. Muito 
interessante. Em nome do ‘legítimo’ direito de mandar na vida alheia 
[SALLES, 2006]. 

 
 A mim, me parece suficiente argumentar que a função política e cultural dos 

jornaleiros no Brasil republicano tem estado descoberta pelos teóricos da História e da 

Comunicação em suas rotinas de pesquisa acadêmica. Ainda que o tema soe 

propositadamente marginal, sua decisiva interseção com os campos da História da 

Imprensa e da Comunicação Política apontam para uma necessidade ainda maior de 

descortinar a memória sobre a atividade desses jornaleiros no país, o modelo de 

operacionalização de bancas, e sua influência no desenvolvimento do mercado de 

publicações de periódicos impressos e no controle sobre a liberdade de informação. 

 

*** 

 

                                                 

 
6 Para o jornaleiro, que alega que a linha editorial dos veículos boicotados seria de extremo 
conservadorismo, “Sua esperança é contribuir para que outros jornaleiros [...] ‘percebam a importância de 
seu trabalho na sociedade’” [SALLES, 2006] 
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 A história da circulação e da distribuição de impressos, desde o princípio do 

período em que a liberdade da imprensa desembarca no país, quando da transferência da 

Família Real Portuguesa, em 1808, é extremamente difícil de ser compreendida em seu 

aspecto político e social, uma vez que os esforços em que se concentra a maioria dos 

historiadores diz respeito às etapas que figuram nos extremos deste processo: ora 

detendo seu olhar sobre as publicações que ganhavam as ruas, ora escolhendo o ponto 

de vista do leitor para uma análise cultural do tipo de informação consumida no período. 

De uma maneira ou de outra, privilegia-se as duas perspectivas mais tradicionais da 

análise comunicacional, a emissão e a recepção, deixando-se de lado o rico panorama da 

circulação e da distribuição, que, mais do que se circunscrever à dinâmica estrita da 

comunicação impressa, é capaz de abrir ao pesquisador o leque de uma percepção 

nuançada sobre as negociações e os enfrentamentos que fizeram (e fazem) parte do 

tabuleiro político no jogo pela liberdade de informação. Mais do que uma compreensão 

meramente ideológica, este tipo de preocupação evidencia um trabalho de prospecção 

sobre a liberalidade da atividade de imprensa, cujo produto (o jornal ou a revista p.ex.) é 

passível de tradução como meio de comunicação tanto quanto como bem cultural 

comercializável, aliás, sua origem7. Em paralelo, tornar o modelo comunicacional 

ligeiramente mais complexo que o proposto originalmente por Shannon e Weaver [cf. a 

este respeito SHANNON, 1948] é apreender de forma sistêmica e processual o 

fenômeno da Comunicação, distante, portanto, de um entendimento que se constitui a 

partir de etapas apartadas num circuito absolutamente linear. 

 Assim, quando decidi estudar a história das bancas de jornais e da atividade dos 

jornaleiros, fui tomado pelo impulso de compreender, de fato, parte essencial da 

atividade jornalística. Entendendo a mídia como um conjunto de processos não apenas 

de emissão, mensagem e recepção, mas de produção, circulação, distribuição e 

reprodução [HALL, 2003:387], vejo nos jornaleiros uma atividade complementar à dos 

                                                 

 
7 Em Habermas, notamos que “Sendo oriundo do sistema das correspondências privadas e tendo ainda 
estado por longo tempo dominada por elas, a imprensa foi inicialmente organizada em forma de pequenas 
empresas artesanais; nessa primeira fase, os cálculos se orientam por princípios de uma maximização dos 
lucros, modesta, mantida nos tradicionais limites da primeira fase do capitalismo: o interesse do editor 
por sua empresa era puramente comercial. A sua atividade se limitava essencialmente à organização da 
circulação das notícias e a verificar essas próprias notícias. – A este momento econômico se acresce, no 
entanto, um novo momento, político no sentido mais amplo, assim que a imprensa de informação evoluiu 
para uma imprensa de opinião e que um jornalismo literário passou a concorrer com a mera redação de 
avisos”. Cf. HABERMAS, 2003:213-214. 
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jornalistas no modelo de comunicação vigente – sobretudo para os produtos impressos. 

Se as empresas de comunicação são responsáveis pelo binômio produção-circulação, os 

jornaleiros atuam na frente oposta, de distribuição-reprodução. A simples exposição de 

jornais e revistas nas bancas constitui, como lembra Regina Vasconcelos, um 

importante vetor de memória, exatamente porque corresponde a um espaço de 

visibilidade8. Da mesma forma, tanto Eisenstein [1998] quanto Burke e Briggs [2006] 

enfatizam um elemento concreto resultante do aparecimento de diferentes fontes 

impressas, sobretudo de diferentes jornais, na visão relativista e cética dos leitores 

modernos. Ora, exibindo lado a lado jornais de empresas de comunicação distintas, às 

vezes com diferentes versões sobre os fatos, os jornaleiros contribuem para este 

aprendizado cético dos leitores mais até do que os próprios jornalistas. 

 A partir desta série de constatações – que se converteriam naturalmente em 

hipóteses desta pesquisa –, percebi que estava já tomado pelo encantamento da 

“arrumação”9 das revistas e dos jornais nas bancas. Em certa medida, compartilho com 

Maria Celeste Mira – que desenvolveu um estudo sobre publicações impressas 

intitulado O leitor e a banca de revistas10 – um encantamento particular com o mundo 

dos jornaleiros: 

 
A idéia de fazer este trabalho nasceu da enorme curiosidade que sempre me 
despertou o espetáculo das modernas bancas de revistas. Este impacto é, 
antes de mais nada, visual. As publicações são muito coloridas, de 
composição gráfica esmerada e cuidadosamente dispostas para atrair a 
atenção dos que passam [MIRA, 2001:7]. 
 

 Aos poucos, porém, e em particular muito devido às próprias peculiaridades da 

pesquisa sobre este tema, a proposta ingênua de uma etnografia em bancas de jornal 

ganhou corpo – melhor seria dizer “ganhou corpus”, em vista do adensamento 

documental de que me vi cercado –, e acabou por se tornar um trabalho eminentemente 

                                                 

 
8 Tive oportunidade de ouvir este comentário da professora Regina Vasconcelos (USP) durante o 
Simpósio Temático Imprensa e Memória do XIII Encontro de História da Anpuh-Rio, quando participei 
apresentando um trabalho sobre o jornal comunitário União da Maré, que mais tarde viria a constituir um 
dos capítulos de minha dissertação de mestrado. 
9 O termo se refere à expressão tomada como categoria nativa pela pesquisadora Filippina Chinelli em sua 
dissertação de mestrado pelo PPGAS/Museu Nacional [CHINELLI, 1977]. Oportunamente, discorrerei 
sobre outros detalhes a respeito desta categoria e de seu prestimoso trabalho. 
10 Ainda que o título e os primeiros parágrafos de seu livro possam nos remeter a uma ideia de 
contiguidade com o tema que ora proponho, Maria Celeste Mira não se aproxima de um estudo sobre os 
jornaleiros em si. Seu foco se concentra na análise de discurso de revistas segmentadas (de variedades, 
femininas, masculinas, etc.). Para mais detalhes, cf. MIRA, 2001. 
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histórico, cuja principal preocupação é compreender não somente as bancas como esfera 

pública de conversação civil e lócus de sociabilidade, mas entendê-las como espaço de 

disputas pelo controle político da imprensa, funcionando como gargalo para as 

operações de circulação e distribuição de publicações impressas. Nesse sentido, a 

história da atividade dos jornaleiros, como o seu cotidiano, é permeada de negociações. 

 

*** 

 

 Abro um parêntese para notar que o trabalho do historiador – e esta é a crítica 

feita por Marshall McLuhan [1969], um dos mais importantes teóricos no campo da 

Comunicação –, muitas vezes, é olhar para trás e construir marcos. Justamente por isso, 

este que é seu mais temeroso erro – o anacronismo – lhe tem convivido de perto, mesmo 

nas mais brilhantes análises. Pois o próprio historiador é produto de seu tempo. 

 Ao tratar dos meios de comunicação, McLuhan censura o modus operandi de 

alguns teóricos. Em sua visão, é arriscado que se discrimine a televisão, enaltecendo-se 

a Era Áurea do Rádio, porque, quando do surgimento do rádio, esta tecnologia era 

desaprovada em favor da literatura. E assim por diante. Na aposta antidialética 

mcluhaniana, a única forma de escapar ao anacronismo é adotar uma postura a-

histórica. 

 Friedrich Nietzsche [1978:58-81], antes disso, já havia estabelecido que o único 

sujeito capaz de alcançar a felicidade é o sujeito a-histórico, pois que a perspectiva 

histórica (ou sua exacerbação de longa-duração, chamada por Nietzsche de supra-

histórica) nos amarra à compreensão do universo como uma sucessão sem fim de 

marcos temporais. Estudar História, ou escrever História, portanto, é criar limites 

narrativos para si próprio. Limites que não podem e não devem ser ultrapassados, 

porque se o forem a história não se encerra em si, tornando-se peça incoerente e 

generalista. Pouco a pouco se compreendeu que a objetividade histórica, como a 

objetividade jornalística ou a objetividade etnográfica, é inalcançável. 

 O historiador, como sujeito e objeto da História que inscreve, fornece e se 

aproveita dos marcos que ele próprio cria. A História que ele conta é, sem sombra de 

dúvida, a História dele próprio. 

 Só quando pude me dar conta disso é que finalmente consegui explicar para mim 

mesmo o objeto desta pesquisa. Por diversos cantos por onde passei, a apresentar 
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algumas das minhas ideias, as bancas de jornais e revistas eram percebidas como objeto 

nostálgico, sempre despertando atenções pelo caráter exótico ante o tratamento 

acadêmico. Não só porque povoaram minha infância, mas sobretudo porque me 

despertaram questões que se relacionam de forma íntima ao cotidiano do jornalismo 

impresso, todas elas entrelaçadas com aspectos de fundamental importância para a 

compreensão desta “simbiose tensionada” [MIGUEL, 2003] entre os campos da política 

e da mídia, é que vi na atividade dos jornaleiros matéria ainda não descoberta pelos 

pesquisadores na teoria social. Se este estudo se provará obsoleto pela disseminação 

cada vez maior das novas tecnologias da informação e da comunicação, prefiro não 

arriscar. Lembro, contudo, aos entusiastas dos novos meios, que estamos diante não 

apenas de uma instituição mas de, com todas as letras, uma tecnologia social ímpar, 

desenvolvida através de décadas e ramificada no imaginário popular como nas disputas 

políticas mais comezinhas. 

 

*** 

 

 Lembro-me de que o primeiro presente que comprei conscientemente para o Dia 

das Mães foi uma revista feminina, numa banca próxima de casa, logo que chegamos ao 

Rio e nos mudamos para um bairro na Zona Norte da cidade. Para mim, era como se a 

carga simbólica naquele maço de informações ilustradas pudesse de alguma maneira 

equivaler à alegria despertada na criança que recebe dos pais um pacotinho de 

figurinhas de seu álbum predileto ou um gibi de super-heróis. Era o presente perfeito. 

Recomendação do amigo jornaleiro. 

 Lembro ainda que nesta e em outras várias bancas da cidade comprei minhas 

primeiras histórias em quadrinhos, minhas primeiras revistas semanais para estudar para 

o vestibular, meus primeiros livros da coleção Os Pensadores. Ajoelhava-me aos 

domingos, incentivado pelo meu avô, para escolher o que leria no intervalo dos 

próximos dias. E, sem querer, de uma hora para outra, me vi, não jornaleiro, mas 

jornalista... Em que, afinal, o sufixo nos diferenciava? 

 E lembro que, a mim, vale como aprendizado algo que talvez eu já soubesse 

desde os meus primeiros períodos da graduação em Comunicação Social, no início de 

minha trajetória acadêmica, quando então organizei com dois amigos um grupo para – a 

fim de concluirmos o trabalho para uma das disciplinas – entrevistarmos jornaleiros no 
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Centro da cidade. Durante boa parte do bacharelado, ouvi discorrerem (muitas vezes, é 

verdade, como mero aparato conceitual cristalizado) sobre a importância dos critérios 

de noticiabilidade para a constituição da pauta jornalística. Com esta pesquisa, quero 

argumentar que os jornaleiros participam, do processo de construção da notícia, se não 

tanto quanto os jornalista, ao menos com evidente inserção no processo de circulação 

dos meios impressos e tudo a que ele se subscreve11. As bancas de jornais são um claro 

espaço de visibilidade e memória, disputado por todas as publicações. A disposição dos 

jornais e revistas na área externa e mesmo a organização interna, de cada uma das 

edições nas estantes das bancas, é capaz de pautar o leitor. Não é à toa que alguns 

desses leitores param pela manhã para ler as primeiras páginas dos jornais pendurados 

ali. Mais do que isso, as bancas são a porta para o mundo que cada notícia tem diante de 

si: pode-se-lhe encontrar aberta ou fechada. Da estamparia das bancas aos pregões dos 

pequenos jornaleiros em fins do século XIX, o labor diário em forma de trabalho braçal 

e madrugador jamais teve o mesmo glamour que a profissão de jornalista, mas, como 

veremos ao longo destas páginas, em muitos momentos, serviu como mecanismo de 

pressão política no jogo de forças travado em prol da liberdade de imprensa e da 

penetração de determinadas mensagens políticas. 

 Busquei, pois, estudá-los, os jornaleiros, pelo tanto que representam na vida 

social do país e pelo tão pouco que são reconhecidos. Mas, ainda, pelo quanto 

representam em minha vida pessoal. Fruto das respostas às minhas inquietações 

particulares, esta pesquisa, em algumas de suas várias etapas, serviu de roteiro para um 

processo de autodescoberta, um processo não necessariamente existencialista, mas 

decerto uma senda, cujo principal desafio era compreender o papel do jornalista na 

sociedade contemporânea. Com este intento, portanto, eu dava sequência aos esforços 

que empreendi desde minha dissertação de mestrado [CHAGAS, 2009], quando busquei 

analisar a categoria “jornalismo cidadão” a partir dos usos e acepções percebidos nas 

práticas de comunicação comunitária nas favelas da Maré ao longo das últimas quatro 

                                                 

 
11 Agradeço aos comentários do professor Luis Felipe Miguel a respeito da relativização desta dimensão. 
Muito embora ao longo da tese eu sustente que os jornaleiros têm uma importância fundamental no 
processo de produção e circulação da notícia, ele nos lembra que o jornal segue sendo um produto autoral 
do jornalista. Nesse sentido, apesar de sua proeminência política, o jornaleiro ocupa um papel 
diferenciado na cadeia produtiva, por exemplo, em relação ao varejista, na medida em que, para o 
consumidor, “o bife nasce na prateleira do supermercado”. No caso do jornal, contudo, o produto segue 
tendo a sua origem nas redações jornalísticas. 
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décadas. Agora, através da história do desenvolvimento da atividade dos jornaleiros, 

creio poder explorar uma faceta quase sempre relegada a segundo plano da atividade 

jornalística, e, assim, trazer uma humilde contribuição à história da imprensa brasileira 

no geral, e, em particular, à história política do jornalismo. 

 

*** 

 

 Segundo Habermas [2003:29-30], a troca de informações sobre “eventos 

espacialmente distanciados” surge com a expansão do comércio e como instrumento de 

orientação para o mercado. A partir daí, é criado o sistema de correio, que passa a 

transmitir informações a um público. No entanto, “as novidades publicadas sem 

qualquer regularidade ainda não foram transformadas em notícias”. Eram 

fundamentalmente comunicações epistolares, as quais Park [2008:78-9] distingue entre 

cartas-noticiário – “escritas por correspondentes [...] dando relatos íntimos e de 

primeira mão do que está acontecendo nos centros onde a história está sendo feita” – e 

cartas ao redator – “nas quais homens interessados em assuntos políticos buscavam 

expressar sua opinião a respeito de medidas discutíveis, propostas ou tomadas pelo 

governo” –, frisando a semelhança das primeiras com as cartas que algumas famílias 

americanas recebiam de parentes ou amigos ingleses por ocasião da II Guerra Mundial, 

dando conta dos acontecimentos no front. 

 Este modelo de comércio postal de “notícias” perdurou até fins do século XVII – 

estendendo-se a partir daí com força cada vez menor até meados do século XVIII –, 

quando do surgimento dos primeiros periódicos impressos. 

 
A flexibilidade da forma manuscrita permitia variações nas notícias enviadas 
a cada assinante, de acordo com seus interesses e necessidades. Esse serviço 
personalizado de notícias só estava disponível para pessoas ricas, mas 
permitia a circulação de informações que os governos preferiam manter 
secretas. Assim, mesmo após 1650, ainda havia um mercado para esse tipo de 
manuscrito, apesar do aparecimento dos noticiosos impressos [BURKE; 
BRIGGS, 2006: 53]. 
 

 Manuscritos ou impressos, a expedição e a distribuição desses periódicos 

permaneciam intimamente relacionadas ao transporte12 e ao sistema de assinaturas, que 

                                                 

 
12 Para mais detalhes sobre a relação entre o pioneirismo deste modelo de agência de notícias e o sistema 
de transportes, cf. BURKE; BRIGGS, 2006:33: “No início do período moderno na Europa, o transporte 
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não raro era ligado senão dependente do sistema postal. Habermas [2003:35] lembra 

que toda informação epistolar tem o seu preço e que o passo natural para a expansão do 

lucro desses escritórios de correspondência – em verdade, agências de notícias 

rudimentares – era o aumento da tiragem com vistas à massificação do consumo. “Já 

por isso”, aponta o autor, “uma parte do material noticioso disponível é periodicamente 

impresso e vendido anonimamente – passando a ter, assim, caráter público”. Esta 

transformação do modelo epistolar de troca privada de informações em um modelo de 

comercialização pública de periódicos impressos dá origem ao sistema atual, que tem 

como principal vetor de distribuição as bancas de jornais contemporâneas13. 

 Em paralelo, as discussões geradas em torno das notícias veiculadas nos 

impressos transformaram os cafés do século XIX em ícones da comunicação oral e da 

esfera pública literária burguesa, de onde proviria a esfera pública política 

[HABERMAS, 2003:45-6]. Nos cafés, os artigos de jornais são transformados em 

objeto de discussão, e terminam por extrapolar a esfera presencial e retroalimentar os 

meios de comunicação, através, por exemplo, das seções de cartas de leitores14. Naquela 

época, os periódicos eram distribuídos por “redes de agentes e vendedores” ou ficavam 

à disposição nas hospedarias e casas de café [THOMPSON, 2002:76]. “A tradição da 

literatura de rua também floresceu, na medida em que volantes, panfletos e livros de 

                                                                                                                                               

 

aquático era normalmente muito mais barato do que o terrestre. Um impressor italiano calculou em 1550 
que a remessa de uma carga de livros de Roma para Lyon custaria 18 scudi por terra, comparado com os 
quatro scudi por mar. Normalmente as cartas eram entregues por terra; porém, no século XVII 
desenvolveu-se na república holandesa um sistema de transporte de correspondência, jornais e pessoas 
por meio de barcaças em canais. A velocidade média das barcaças era um pouco acima de 6,4 
quilômetros por hora – lenta, se comparada a um correio a cavalo. Por outro lado, o serviço era regular, 
freqüente, barato e permitia a comunicação, não somente entre Amsterdã e cidades menores, mas também 
entre as próprias cidades menores, equalizando assim o acesso à informação. Somente em 1837, com a 
invenção do telégrafo elétrico [...], foi quebrada a tradicional ligação entre transporte e comunicação das 
mensagens.” 
13 Em outros países, as bancas de jornais se desenvolvem de maneira semelhante, constituindo-se, em 
algumas localidades, o principal canal de escoamento da mídia impressa. Nos Estados Unidos, cujo 
sistema de distribuição baseado em capatazias inspirou o modelo brasileiro, como veremos nos capítulos 
adiante, as tradicionais newstands têm dado cada vez mais lugar a pequenas vitrines expositoras em 
máquinas automáticas (as sidewalk vending machines), que liberam os jornais após a inserção de moedas 
no valor correspondente – à moda das máquinas de refrigerante que temos aqui. 
14 Na já mencionada distinção feita por Park [2008] entre “cartas-noticiário” e “cartas ao redator”, está 
incutida também uma diferenciação entre conteúdos noticiosos e conteúdos editoriais (ou opinativos). 
Estes dois tipos, segundo o sociólogo, têm origens historicamente distintas e independentes, cabendo ao 
último interpretar a notícia e eventualmente realimentá-la, a fim de garantir a mobilização da comunidade 
para a ação política. 
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contos populares eram impressos e vendidos nas ruas por mascates, ambulantes e 

vendedores de quinquilharias” [id.:ibid.]. 

 O modelo que hoje conhecemos de bancas de jornais surge apenas em fins do 

século XIX. Antes disso, o comércio de periódicos passou não apenas por mascates, 

mas também por livreiros e editores que mantinham suas próprias lojas. No percurso 

histórico até os dias de hoje, a identidade dos jornaleiros passa, com efeito, por um 

processo de afirmação e diferenciação em relação a outras atividades similares. Em 

muitos momentos, por exemplo, é difícil distinguir o jornaleiro do livreiro; ou mesmo, o 

jornaleiro do camelô ou do ambulante. Uma das hipóteses que lanço com este trabalho é 

justamente que a construção desta identidade ocorre de forma lenta e gradual a partir de 

uma série de negociações entre o poder público e a classe. Como veremos nas próximas 

páginas, o fato de hoje identificarmos a atividade dos jornaleiros com as bancas não 

atravessa o tempo incólume, pois, em princípio, este tipo de engenho surge como uma 

proposta da municipalidade para regularizar e fiscalizar a atividade. 

 As bancas, aliás, explicam um outro movimento interessante da pesquisa 

histórica sobre os jornaleiros. Dada a relação amalgamada com outras modalidades de 

comércio, é quase impossível traçar uma origem definitiva: se de uma categoria volante 

a comerciantes sedentarizados ou vice-versa. Jean-Yves Mollier [2009], em seu livro O 

camelô, aponta como o comércio livreiro floresce na França oitocentista a partir da 

figura emblemática do camelô. De acordo com o levantamento do autor, o mascate 

pregoeiro passa aos poucos a operar como atendente na livraria exposta na calçada15. 

Se, no entanto, elegemos outro recorte mais específico, nos deparamos com o comércio 

livreiro já bem estabelecido nas oficinas gráficas e impressoras dos jornais do século 

XIX. Naquela época, a venda avulsa de periódicos era feita a partir do balcão das 

redações. Só a partir da popularização da chamada Penny Press16, nos Estados Unidos, 

                                                 

 
15 “A livraria entendida no sentido mais amplo, o menos elitista possível, não esperou o fim do século 
XIX nem a Terceira República com sua legislação liberal para se expor nas ruas, nos bulevares ou nas 
pontes. A novidade, depois de 1881, é a importância do movimento e a rápida politização da literatura de 
calçada”, em Mollier [2009:76]. 
16 Penny Press é o nome dado à imprensa que se desenvolve a partir da metade do século XIX nas 
grandes metrópoles americanas. Caracterizada por jornais baratos (um cent por exemplar, em comparação 
com o custo médio de seis cents para os jornais tradicionais do período), em papel de formato tablóide, e 
recheados de notícias de “interesse humano”, estes veículos logo ganharam o mercado, desbancando os 
jornais partidários (party papers) de então. Para mais detalhes, cf. SCHUDSON, 1978. 
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é que vendedores de fato saíram às ruas, conferindo à comercialização de jornais e 

revistas um caráter de mobilidade até então não experimentado. 

 A depender, por conseguinte, do olhar que lhe lançamos, é possível identificar 

no desenvolvimento da atividade dos jornaleiros progresso num ou noutro sentido. 

Compreender esta intricada história natural – para utilizar a imagem de Park – implica 

em ultrapassar esta pretensa e falaciosa “separação de corpos”. Afinal, ainda hoje, 

jornaleiros são também livreiros, também camelôs, e, ao mesmo tempo, têm conflitos 

com estas categorias. A construção dos limites desta identidade é, muitas vezes, 

artificial e artificiosa, razão que torna a memória desses auxiliares de imprensa – que é 

como se reconhecem vendedores e distribuidores de jornais no início do século XX – 

ainda mais fascinante. 

 Por inúmeras vezes, esta condição me levou a enxergar em minha pesquisa um 

trabalho de Sísifo, pelo esforço quase infinito em juntar pequenas peças de um enorme 

quebra-cabeças. A aposta inicial em um trabalho que relacionasse múltiplas áreas do 

saber, me fazia enxergar apenas os campos próximos da História, das Ciências Sociais e 

do Jornalismo. Percebi, contudo, ainda a tempo, que a transdisciplinaridade que eu tanto 

almejava era ainda mais complexa e ramificada a partir das necessárias incursões na 

Economia Política dos meios, nos Estudos Urbanos, nas estratégias de Marketing e 

Publicidade, na Produção Gráfica e  Editorial (além da evidente influência da História 

dos Impressos e da Leitura), no Design e na Arquitetura da Informação, e no decisivo 

aporte à linguagem do Direito – como discorro a seguir, fundamental para o tratamento 

dado às fontes com que trabalhei. 

 

*** 

 

 Se nos Estados Unidos, a chamada Penny Press foi a principal responsável pelo 

deslanchar da venda avulsa de jornais (especialmente em formato tabloide) nas ruas das 

grandes cidades, já a partir das décadas de 1830 e 1840; no Brasil, onde por muito a 

imprensa permaneceu proibida pela Metrópole, era ainda necessário correr atrás do 

tempo perdido. Por aqui, o primeiro periódico surge apenas em 1808, vinculado à 
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Imprensa Régia17. A Gazeta do Rio de Janeiro, como era chamada a folha, era 

distribuída por meio de assinaturas e disponibilizava a venda avulsa na casa do 

“mercador de livros” Paulo Martin, filho [ANDRADE, 2004:30]. Mais tarde, a Gazeta 

passa a receber subscrições de assinantes na casa do redator e a comercializar edições 

avulsas em sua própria loja, que “atuou como uma grande livraria, fazendo 

concorrência aos livreiros da cidade” [SILVA, 2007:187-198]. 

 Como no exterior, o compartilhamento de informações noticiosas era 

especialmente calcado em intercâmbios postais. De acordo com Nelson Werneck Sodré 

[1966:247], somente entre 1874 e 1877 instalou-se na capital do Império a primeira 

agência telegráfica Reuter-Havas, introduzindo importante reforma na imprensa 

brasileira em vista das novas tecnologias. Até aí, a distribuição dos jornais e impressos 

em geral dependia “da escassa rêde de comunicações terrestres e marítimas, e do 

insipiente [sic] serviço de Correios” [SODRÉ, 1966:239], nada muito diferente, 

portanto, do panorama novecentista europeu e norte-americano. Werneck Sodré lembra 

que pelo menos até 1825 não havia no Brasil serviço postal para o interior. Milicianos 

portavam a correspondência oficial, enquanto os chamados “próprios” eram 

encarregados de levar a correspondência de agentes privados [id.:ibid.]. Neste cenário, a 

penetração de grandes jornais no interior do país estaria seriamente comprometida, 

razão pela qual os periódicos em geral tinham sua base de leitores restrita à Corte ou a 

algumas poucas capitais de províncias. Com uma dificuldade posta nas operações de 

circulação e distribuição e uma clara limitação conjuntural colocada pela grande massa 

de analfabetos, os veículos de imprensa brasileiros até meados do século XIX 

encontravam no sistema de assinaturas sua viabilidade econômica. Raramente 

exploravam a venda avulsa de exemplares e, quando o faziam, se atinham à 

comercialização a partir das próprias oficinas e redações. 

 Discute-se entre diferentes historiadores da imprensa a que veículo caberia o 

título de o primeiro a explorar o sistema de venda avulsa nas ruas do país. Em um 

esforço precursor, Nelson Werneck Sodré aponta de forma quase ambígua duas 

passagens dignas de nota. Em uma delas, baseada na obra de José de Freitas Nobre, 

                                                 

 
17 Trata-se, aqui, do primeiro periódico impresso no Brasil. Vale lembrar, é claro, que, três meses antes da 
Gazeta do Rio de Janeiro surgir, já circulava na cidade o Correio Braziliense (ou Armazém Literário), 
publicação mensal fundada por Hippólito José da Costa e impressa em Londres. Por se tratar de um jornal 
de oposição, as edições do Correio Braziliense chegavam ao país em remessas clandestinas. 
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então presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, ele 

descreve a Província de São Paulo – jornal que, mais tarde, viria a se chamar O Estado 

de São Paulo, ou simplesmente “Estadão” – como o pioneiro. Segundo Sodré 

[1966:260], 

 

Não havia venda avulsa. Esta foi iniciada pelo novo jornal, a 23 de janeiro de 
1876: o ajudante de impressor Bernard Gregoire, tocando buzina nas ruas. A 
população achou aquilo um despautério, houve repulsa à iniciativa que 
levaria à ‘mercantilização da imprensa’ [segundo os críticos]. Não se 
percebia que tal mercantilização já havia sido inaugurada. Logo depois, 
entretanto, os outros jornais acompanharam a inovação: surgiram os 
jornaleiros, depois as bancas e os pontos, e a disputa dos pontos. 

 

 Em trecho anterior [id.:229], porém, o historiador relata o surgimento do jornal 

A Atualidade da seguinte forma: 

 

A Atualidade, lançada, em 1858, na Côrte, por Lafaiete Rodrigues Pereira, 
Pedro Luís e Flávio Farnese, a que se ligara também Teófilo Otoni, 
encontraria grande receptividade, anunciando os novos tempos. Não temia 
inovações, além de tudo: foi o primeiro jornal vendido avulso nas ruas. 
Algumas dezenas de negros-minas, escravos ou ex-escravos do negociante 
Pôrto, residente à rua dos Arcos, foram os primeiros jornaleiros cariocas. 

 

 Pode-se argumentar a respeito desta aparente contradição que Nelson Werneck 

Sodré referia-se em um contexto [id.:229] ao primeiro jornal vendido avulso nas ruas do 

país, e em outro [id.:260] ao cenário específico da imprensa paulistana. Fato é que estes 

dois marcos acabam por ganhar vida própria em diversos estudos subsequentes, ora 

aparecendo A Atualidade como o pioneiro [BAHIA, 1990; ANDRADE, 2003; 

REBELLO, 1987], ora retratando-se a imagem quixotesca de Bernard Gregoire como 

primeiro distribuidor de imprensa pelA Província de S. Paulo [FREITAS NOBRE, 

1950; CHINELLI, 1977 e outros18]. Circunscrito aos limites geográficos da capital 

paulista, Freitas Nobre é talvez o primeiro a datar de 23 de janeiro de 1876 o início da 

venda avulsa de A Província de S. Paulo. 

 
Francês de nascimento, descendente de ciganos, Bernard Gregoire que já 
percorrera vários continentes, conhecia a venda avulsa dos jornais e, como 

                                                 

 
18 Apenas a título de curiosidade, o verbete sobre o jornal O Estado de S. Paulo na Wikipedia faz coro a 
esta segunda versão, indicando que “A venda avulsa foi impulsionada pelo imigrante francês Bernard 
Gregoire, que saía às ruas montado num cavalo e tocando uma corneta para chamar a atenção do público 
– e que, décadas depois, viraria o próprio símbolo do jornal”. In: Wikipedia. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo>. Acesso em: 24/01/2011. 
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desejasse aumentar seus rendimentos, saiu à rua, na manhã de 23 de janeiro, de 
touca, com uma busina, anunciando pelos quatro cantos da cidade, ‘A 
Província de S. Paulo’ [FREITAS NOBRE, 1950:63]. 

 

 Mais do que uma disputa bairrista pelo pioneirismo, o conflito parece apontar 

para a construção de uma identidade reivindicada para si pelo próprio jornal O Estado 

de S. Paulo hoje. Esta discussão, contudo, foge ao interesse imediato desta pesquisa. 

 O que vale constatar é que, baseando-se em Sodré, Filippina Chinelli ressalta a 

passagem que indica a Província como primeiro jornal a apostar na venda avulsa de 

suas edições, e reconhece19 apenas nas inovações trazidas pelo Jornal do Brasil em 

1891 – entre elas, um esquema de distribuição em carroças – o momento em que a 

comercialização de periódicos sai das redações e livrarias e ganha as ruas no Distrito 

Federal. 

 Divergindo desta versão e corroborando com a passagem em que Sodré cita A 

Atualidade, um outro importante nome do campo da História do Jornalismo, Juarez 

Bahia [1990:16], defende o marco de 185820. Segundo ele [id.:ibid.], em seu 

lançamento, o panfleto abolicionista 

 
mobiliza entregadores – negros, ex-escravos, mulatos – para venda avulsa 
regular nas ruas da cidade. Esses jornaleiros compõem um sistema que já 
compreende assinaturas domiciliares por via postal, pontos de assinatura 
(livrarias, lojas de modas etc.) e de venda, prenunciando uma distribuição 
organizada que daí por diante será tanto mais racional quanto mais moderna 
for. 
Dos pontos de venda, os jornais ingressam, em 1872, nos quiosques e, daí, se 
transferem, já no século XX, para as bancas de jornais e revistas como 
existem hoje. 
 

 Esta versão encontra eco e precisão no relato romanceado de Gilson Rebello 

[1987] no livro O Rio de banca em banca: a História dos jornaleiros no Rio de Janeiro, 

baseado em levantamentos documentais e depoimentos de antigos profissionais, sobre o 

qual teremos oportunidade de comentar em mais detalhes. O autor cita o dia 29 de 

                                                 

 
19 E Sodré é aqui novamente a referência para a pesquisadora [cf. SODRÉ, 1966:294 apud CHINELLI, 
1977:21]. 
20 Quem me chamou a atenção para esta passagem de Bahia foi Joaquim Marçal Ferreira de Andrade 
[2003:32], em seu livro sobre a História da fotorreportagem no Brasil, pois a edição que eu vinha 
consultando de Jornal, História e Técnica era a da Livraria Martins, publicada em 1967, e que não possui 
a passagem referente aos primórdios da atividade de distribuição de imprensa no país. A edição da 
Imprensa Nacional, de 1964, também padece desta ausência. Mas o volume citado por Joaquim Marçal 
Ferreira de Andrade em sua obra corresponde à edição mais recente, da editora Ática, de 1990, dividida 
em dois volumes. A referência breve de Andrade me fez buscar o original de Bahia [1990:16], em que 
encontrei o trecho citado. 
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janeiro de 1859 [sic]21 como data da primeira edição do periódico abolicionista, que 

usaria ex-escravos negros para apregoar suas manchetes às ruas. 

 Datariam daí, então, os primeiros indícios da atividade de jornaleiros no país, e, 

para fins de periodização histórica, utilizo este mesmo marco, do ano de 1858, como 

fundador, para a narrativa a que aludo no decorrer desta pesquisa. Deixo claro, no 

entanto, que este marco – como todos os marcos históricos –, não se aplica a uma 

evidente ruptura, mas antes identifica uma narrativa memorialística (re)construída para 

se servir, ao que parece, ao propósito específico de mitificar a origem da categoria, 

conforme veremos mais adiante. Se levarmos em consideração os dados levantados por 

Marisa Midori Deaecto [2008:92] sobre o francês Anatole Louis Garraux, que “se 

instalou na cidade de São Paulo no final do ano de 1859 [... e] montou um balcão ao 

lado da livraria do Pândega, onde vendia exemplares do Monde Illustré e da 

Illustration”, teremos reconhecido que o comércio livreiro22 da época já gradualmente 

caminhava para a solução intermediária entre o esquema de assinaturas e a venda avulsa 

somente nas redações, mesclando-se seja com os ambulantes, seja com pequenos 

empreendimentos comerciais como este “balcão”. 

 Como Anatole Garraux, Bernard Gregoire ou os escravos de A Atualidade, é 

possível que outras várias experiências distintas tenham tomado lugar no mesmo 

período, dando concretude mais uma vez à metáfora parafraseada de Park sobre a 

história natural dos jornaleiros, cujo desenrolar teria refinado as soluções encontradas 

ao longo do tempo. Sobre estas experiências, todavia, beiramos a incerteza. O que se 

pode afirmar com toda correção é que, evoluindo das ruas aos caixotes; destes, aos 

quiosques de madeira; e, hoje, ao formato das bancas de metal, a atividade dos 

jornaleiros no Brasil foi profundamente influenciada por famílias de imigrantes italianos 

[GOMES, 2000; CHINELLI, 1977; LABANCA, 2010]. Resquícios deste pioneirismo 

são encontrados não só na enorme quantidade de jornaleiros atuais descendentes diretos 
                                                 

 
21 Provavelmente a diferença de datas se refere a uma revisão inadequada somente, não representando 
outra factualidade. 
22 Utilizo a expressão “comércio livreiro” de forma consciente, a fim de indicar que, se é possível à 
professora Marisa Midori Deaecto trabalhar com esta variável mais isoladamente, pesquisando de forma 
aprofundada o comércio, a circulação e o mercado editorial em São Paulo no novecentos, no Rio de 
Janeiro do mesmo período, seria quase impossível distinguir mercadores de livros e de jornais e revistas, 
pelo tanto que as atividades se confundem. O que se sabe claramente é que “O público leitor do Rio de 
Janeiro era mais atraído por periódicos do que por livros. Aqueles forneciam informação e distração, 
enquanto estes se destinavam sobretudo ao uso de uma profissão ou ao exercício de uma devoção” 
[SILVA, 2007:194]. 
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desta primeira geração, como também no discurso comum entre jornalistas e leitores 

que aponta para a figura do jornaleiro como integrante de alguma espécie de “máfia”23.  

 Como pretendo demonstrar a seguir, a entrada e a consolidação do imigrante 

italiano no mercado de distribuição de publicações impressas no Brasil é mais fortuita 

do que decorrente de experiência prévia no exterior. Contribuíram para isso, no entanto, 

não só a qualificação do trabalho do jornaleiro como serviço braçal (i.e. não-intelectual, 

como o do jornalista), mas também, e sobretudo, a falta de regulação da atividade – o 

que permitiu a ampliação da categoria nas bases do mercado informal de então. Mesmo 

que iletrados e não-versados no idioma pátrio, o português, os imigrantes italianos 

introduziram um caráter de mobilização política e organização sindical bastante 

refinado aos moldes do que se praticava na época no país. Pode-se afirmar que sua 

influência foi decisiva para o fortalecimento político e para as conquistas subsequentes 

dos trabalhadores do setor. Com herança nas mobilizações anarco-sindicalistas da Itália, 

e respeitando a legislação que proibia a formalização de sindicatos no Brasil, os 

primeiros jornaleiros fundaram a Societá di Beneficenza e Mutuo Soccorso degli 

Ausiliari della Stampa [LABANCA, 2010; REBELLO, 1987], órgão que atuou como 

porta-voz dos anseios da categoria por longas décadas. A Stampa, objeto direto da 

pesquisa de Gabriel Labanca, é fundada em 1906, no Distrito Federal, por um grupo de 

78 vendedores e distribuidores de jornais e revistas da cidade, em sua maioria absoluta 

italianos. A associação mutualista persiste até hoje como uma espécie de Memorial do 

Jornaleiro, e tem atuação ambígua e fronteiriça em relação ao atual Sindicato de 

Distribuidores e Vendedores de Jornais. Em minha pesquisa, procurei não concentrar 

minhas expectativas sobre o processo de articulação e criação da sociedade – ainda que 

este momento me passe ao largo –, mas especialmente tentar enxergar como as 

mobilizações que lhe dão origem e processos ulteriores ajudam a cunhar uma memória 

sobre os feitos da categoria, uma memória essencialmente política, que é evocada em 

negociações junto ao poder público e aos homens de imprensa. 

 Também recorrente nas construções de memória dos jornaleiros em atividade, a 

imagem do pequeno jornaleiro é apresentada muitas vezes de forma contraditória, como 

um lamento social ou uma orgulhosa iniciação na labuta diária. Historicamente, pela 

carência de legislação sobre a atividade, a distribuição e venda de periódicos manteve-
                                                 

 
23 Nos capítulos seguintes, teremos ainda oportunidade de investigar esta condição em mais detalhes. 
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se intimamente atrelada ao trabalho infantil, em vista de jovens e crianças que 

buscavam complementar a renda familiar, atuando nos períodos livres como pequenos 

comerciantes. No Brasil, como em outros países, assim se deu o surgimento do 

“pequeno jornaleiro”, jovem ambulante que saía às ruas apregoando as manchetes de 

edições matutinas ou vespertinas e, de certa forma, atuou como um substituto ao ex-

escravo como vendedor autônomo. Por aqui, a peculiaridade principal no que diz 

respeito ao pequeno jornaleiro está novamente na relação que a categoria mantém com a 

imigração italiana desde o princípio. O que ocorre é que, em fins do século XIX, muitos 

jovens recém-chegados, sem condição de ingressar no mercado formal, voltam-se para a 

renda complementar como vendedores de jornais. Eram “italianinhos” [REBELLO, 

1987], vindos de cidades como Paola e Fuscaldo (na província de Cosenza) e Sacco 

(Salerno, próximo a Nápoles), da região da Calábria, sul da Itália, área marcada pela 

pobreza e pelo trabalho campesino [GOMES, 2000]. De acordo com Rebello [1987:32-

33], a estratégia de contatar esses menores vendedores foi usada pela primeira vez pelo 

jornalista Ferreira de Araújo, à frente de grande reforma na imprensa com o lançamento 

da Gazeta de Notícias, em 1875. Com o passar dos anos, estes pequenos italianos 

tornam-se atores importantes e organizados politicamente – falamos aqui uma vez mais 

do relevante papel da Stampa no princípio do século XX –, detendo o quase monopólio 

da distribuição de impressos na capital da República. Nas décadas de 1930 e 1940, 

portanto, a figura dos pequenos jornaleiros passa a estar mais atrelada à do jovem 

aprendiz brasileiro, explorado pela máfia italiana [cf. SERENO, 1942 e outros] 

inescrupulosa, em campanha que projeta a imagem de que a expansão do negócio dos 

jornaleiros contribui para o agravamento de um problema social, absorvendo em grande 

parte a mão-de-obra infantil dos pequenos jornaleiros, que seguiam nas ruas, em 

concorrência direta com o mercado das bancas e muitas vezes subordinados a ele. 

Menores dormiam a céu aberto e perambulavam durante a madrugada, aguardando as 

edições matutinas. Em 6 de junho de 1933, chegou-se mesmo a inaugurar um 

monumento ao “drama” do pequeno jornaleiro no Rio [REBELLO, 1987:83], estátua 

que ocupa hoje a esquina da Rua Sete de Setembro com a Avenida Rio Branco24. 

                                                 

 
24 Consta que a estátua – batizada informalmente de Fritz [REBELLO, 1987], em homenagem ao 
pseudônimo de seu escultor, o caricaturista Anísio Oscar Mota – homenageava o menino José Bento de 
Carvalho, de dez anos de idade à época, e foi iniciativa do jornal A Noite. Na ocasião em que foi erguido, 
o monumento situava-se na esquina da Rua do Ouvidor com a Avenida Rio Branco. 
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 Curiosamente, esta mesma questão é discutida intensamente nos Estados Unidos 

algumas décadas antes. O registro mais marcante na cultura americana fica por conta da 

Greve de 189925, em que os chamados newsboys – famosos pelo grito mundialmente 

reconhecido de “Extra! Extra!” – reivindicavam um percentual maior na comissão de 

vendas de jornais avulsos [cf. NEWSIES, 1992]. Mas, já em 1872, o escritor James D. 

McCabe Jr. [1872, tradução minha] relatava em seu livro de crônicas Lights and 

shadows of New York life que “há mais de 10 mil crianças vivendo nas ruas de Nova 

Iorque. [...] Os pequenos jornaleiros constituem uma importante parcela do exército de 

menores de rua na cidade”. 

 Para tentar solucionar problema parecido, instaurando ação benemérita não 

menos semelhante a modelos adotados em grandes cidades americanas26, em 1940, a 

então primeira-dama do país, Darcy Vargas, funda a Casa do Pequeno Jornaleiro27, na 

Gamboa, em local próximo à antiga sede do Diário Carioca, um dos líderes de 

vendagem na capital. Carro-chefe da Fundação Darcy Vargas, a CPJ se propunha a 

abrigar os jovens jornaleiros e ampará-los em seu ciclo educacional, oferecendo ensino 

profissionalizante e atividades de lazer, além de funcionar como uma espécie de semi-

internato. Ao longo das décadas seguintes, uma série de instituições semelhantes foram 

                                                 

 
25 O episódio dá origem não só ao musical da Disney, citado logo abaixo – Newsies –, como ainda a um 
grupo de personagens de quadrinhos, a Newsboys Legion, da DC Comics (editora que publica, entre 
outros títulos, Superman e Batman, heróis que interagem com os primeiros). A Greve de 1899, em Nova 
Iorque, levada a cabo por dezenas de newsboys que lutavam por melhores condições de trabalho, é 
emblemática não apenas por haver derrotado politicamente dois dos nomes de maior significância no 
jornalismo americano de todos os tempos – a saber, Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst –, mas 
sobretudo por, a partir disto, ter demonstrado ao sistema de imprensa estadunidense a importância das 
esferas de circulação e distribuição de publicações impressas. Se os jornais costumam erguer as bases de 
seu poderio ocupando o espaço de porta-vozes da opinião pública [LIPPMANN, 2011; mas tb. PARK, 
2008], os jornaleiros são a ponta responsável por mediar esta relação entre imprensa e comunidade, uma 
vez que, em última instância, se constituem como via de escoamento destes produtos para o público. 
26 Cf. a esse respeito algumas das curiosas cenas do musical NEWSIES, 1992. 
27 A Casa do Pequeno Jornaleiro, braço social da Fundação Darcy Vargas, ainda tem como presidente 
uma das netas do casal Vargas, Edith Maria, e funciona hoje como instituição de ensino 
profissionalizante, recebendo apoio do Sindicato dos Jornaleiros, cujo presidente participa ativamente de 
seu conselho fiscal. Contudo, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/1990), suas 
atribuições foram reformuladas, de modo a oferecer um programa complementar ao do horário escolar. 
Com o suicídio de Getúlio Vargas, dona Darcy Vargas passa a se dedicar integralmente à Casa do 
Pequeno Jornaleiro, vindo a falecer em 1968. Tive oportunidade de conversar com Dona Edith e alguns 
dos diretores e assessores da CPJ/FDV em um misto de chá e reunião interna. Algumas das informações 
colhidas na entrevista se converteram em um pequeno artigo publicado no site Overmundo (e hoje 
divulgado inclusive na página oficial da FDV na internet), intitulado O pequeno jornaleiro na memória 
de sua casa e disponível em: 
<http://www.overmundo.com.br/overblog/o-pequeno-jornaleiro-na-memoria-de-sua-casa>. Acesso em: 
11 de março de 2011. 
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fundadas em outros estados da federação, inspiradas naquela que foi talvez uma das 

ações de maior visibilidade de Dona Darcy Vargas. 

 A década de 1950 trouxe mudanças para o jornalismo e o processo de 

modernização da imprensa brasileira [ABREU, 2002], em especial com a introdução do 

lead na notícia, técnica narrativa que priorizava as informações mais importantes no 

primeiro parágrafo, seguindo a chamada lógica da “pirâmide invertida”. 

Paulatinamente, o jornalismo se tornaria mais profissional. Mas a principal mudança na 

ponta da distribuição é advinda de uma nova rodada de regulamentações que incidiam 

sobre as bancas28 e da substituição dos modelos de quiosques de madeira pelos de 

metal, ainda na mesma década. Em 1954, durante a gestão de Jânio Quadros na 

Prefeitura da Cidade de São Paulo, “O prefeito entendeu que as bancas de madeira não 

combinavam com o aspecto progressista da cidade. O político concedeu licenças para 

novos modelos, o que veio a gerar um grande avanço na organização do espaço” 

[REVISTA DO JORNALEIRO, 2004]. A partir daí, as bancas de metal logo se 

tornariam um novo padrão nas cidades brasileiras. 

 O Rio de Janeiro, na iminência de tornar-se Estado da Guanabara, adotou 

legislações bastante similares às da capital paulista. Mas, por aqui, a década de 1950 

ficou marcada também pelo incêndio de grandes proporções do prédio que vinha sendo 

usado como sede pelo sindicato dos jornaleiros, em 30 de setembro de 1958, data que é 

então adotada para a comemoração do Dia do Jornaleiro29. 

 No fim da ditadura militar, os jornaleiros voltam à cena em uma conjuntura não 

menos inflamada – desta vez como palco de disputas entre o ativismo político e o 

terrorismo de Estado. Pois em abril de 1980 acontecem os primeiros atentados 

orquestrados a bancas de jornais. Quatro anos após a explosão de uma bomba no 

                                                 

 
28 Legislações anteriores já versavam sobre o assunto desde a primeira década do século XX, conforme 
veremos. 
29 De acordo com Rebello [1987:79;155-156], a data homenageia o dia 30 de setembro de 1958, em que 
um incêndio destruiu o prédio do Jornal do Commercio, que abrigava no terceiro andar a sede do 
Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas. Além dela, há registro de pelo menos 
outras duas tentativas de conferir uma data cívica à categoria. A primeira delas decorre do jornal A 
Manhã, em 18 de maio de 1926, em que noticiava um jantar e uma grande celebração promovidos pelo 
próprio veículo e oferecido aos jornaleiros, no dia 16 de maio, alegando que, a partir daí, o dia seria 
reconhecido como “o dia do jornaleiro”. Além desta, outra data, por força de lei, tentou se impor. A 
legislação estadual nº 141/1977, de autoria de Frederico Trotta, procurou instituir em todo o território 
fluminense o dia do vendedor e do distribuidor de jornais e revistas, que seria comemorado no primeiro 
domingo depois da Páscoa Cristã. Apesar de manter-se em vigor a lei, a data tem pouca repercussão entre 
os profissionais. 
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edifício-sede da Associação Brasileira de Imprensa e um ano antes do atentado 

frustrado no show em homenagem ao Dia do Trabalhador no Riocentro, bancas do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Goiânia, Belo 

Horizonte, Belém e outras cidades foram destruídas em ações terroristas. Os jornais 

alternativos da esquerda militante apontavam o governo como a origem dos crimes. Os 

militares, por outro lado, indicavam os ativistas da luta armada como responsáveis, 

instaurando-se um clima de desconfiança e acusação mútua. Certo é que os alvos 

geralmente eram jornaleiros que expunham publicações como Hora do Povo, 

Movimento e Em Tempo em lugar de destaque em suas bancas. Inicialmente, pouco ou 

quase nada era veiculado a respeito na imprensa tradicional30, ao passo que os jornais 

alternativos organizavam campanhas em solidariedade aos jornaleiros31 – uma forma de 

tentar garantir que os riscos envolvidos não fizessem os jornaleiros desistirem do apoio 

às causas da esquerda e especialmente da imprensa alternativa brasileira. 

 Ameaçados pela censura ditatorial, ameaçados também pela “explosão” da 

sociedade da informação. Com o advento da internet, a queda na vendagem das 

publicações impressas se traduz como mais uma problemática a ser enfrentada pelos 

jornaleiros na atualidade. Luis Martins da Silva [2002:268], professor da Universidade 

de Brasília, aponta que 

 

Há, hoje, como se sabe, bancas eletrônicas de jornais. São sites que, 
mediantes [sic] simples endereçamento de Internet, poem-nos em contato 
com dezenas, centenas e até milhares de jornais e revistas do país e do 
mundo, todos, disponíveis na telinha de um micro conectável. 

 

 Quero crer, no entanto, que a função política e cultural das bancas de jornais não 

chegou ao fim, apenas passa por uma reformulação. Nesse sentido, é fundamental uma 

investigação aprofundada acerca da atividade dos jornaleiros na cidade do Rio de 

Janeiro, como forma de compreender as mudanças ocorridas na profissão, e investigar o 
                                                 

 
30 A cobertura dos principais jornais do país se intensificou apenas na medida em que os atentados se 
sucediam, levando cerca de dois a três meses para noticiar com algum impacto as ocorrências. Na semana 
dos primeiros ataques ocorridos em São Paulo (minha pesquisa dá conta dos números publicados entre 30 
de abril a 6 de maio de 1980 pelos três jornais mencionados), as edições dos jornais O Globo, Jornal do 
Brasil e Folha de São Paulo sequer mencionavam brevemente o episódio. Somente com a insistência na 
ação em outras cidades no Brasil e sobretudo após os atentados ocorridos no Rio em fins de julho e início 
de agosto do mesmo ano, é que estes jornais (e também a revista Veja) passaram a comentar os casos, 
cobrando providências nas investigações. 
31 Oportunamente, comentarei sobre estas campanhas. Aqui vale cf. EM TEMPO, 1980. Cf. tb. CHINEM, 
2004 e ARGOLO; RIBEIRO; FORTUNATO, 1996. 
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papel das bancas como espaço de sociabilidade. Esta é uma das questões que me 

inquietou em um primeiro momento, despertando-me o desejo de empreender uma 

ampla pesquisa etnográfica a esse respeito. A trajetória da pesquisa que relato em 

seguida chama atenção, porém, para outro campo ainda mais descoberto: o das relações 

entre os jornaleiros, a imprensa e a autoridade pública. Conquanto tenha direcionado 

meus esforços para este último foco, na medida do possível, creio poder adicionar 

elementos também às questões sugeridas pelo primeiro.  

 Sabendo da necessidade de definir com maior precisão meu objeto, procurei 

acercar-me da perspectiva nativa sobre o desempenho de suas atividades, enfatizando a 

relação direta desta tese a um espectro qualitativo de pesquisa. Assim, passei a 

compreender na categoria “jornaleiro” não apenas os vendedores que atuam diretamente 

nas bancas de jornais, mas também os microempresários donos de mais de um ponto de 

venda, os distribuidores – muitos dos quais iniciaram na profissão como jornaleiros 

propriamente ditos (ou vendedores) –, os sócios de cooperativas (as chamadas 

“sociedades de jornaleiros”, como a abordada por Filippina Chinelli [1977] em sua 

pesquisa), e muitos outros profissionais que não atuam na linha de frente do negócio 

mas pertencem ao dito mundo dos “auxiliares de imprensa”. Esta compreensão busca 

cobrir de modo abrangente toda a ponta da distribuição dos meios de comunicação e 

está longe de ter caráter pejorativo32. 

 Ainda e finalmente sobre a extensão do significado da categoria “jornaleiro”, 

acrescento uma compreensão algo desafiadora. Os jornaleiros constituem uma das mais 

importantes redes culturais de nosso tempo. Parecendo concordar com esta visão, a 

apaixonada defesa a seguir – feita por um jornaleiro, em resposta a um artigo que 

criticava a expansão do negócio nas bancas, que hoje comercializam não apenas 

impressos, mas doces, cigarros e outros produtos – diz muito sobre a relevância desta 

rede: 

 
Uma banca é um centro cultural de fácil acesso para população. Aquela 
população que não tem tempo para frequentar bibliotecas, não tem um 
computador. Um banca de jornal [sic] é a extensão da escola, da 

                                                 

 
32 Como veremos no capítulo a seguir, há uma série de distinções, algumas referentes à própria hierarquia 
interna nas sociedades de jornaleiros [cf. CHINELLI, 1977], entre as categorias dos vendedores e dos 
distribuidores de jornais, muito embora os dois profissionais sejam inclusive abarcados pelo mesmo 
sindicato. Entre os proprietários de bancas e distribuidores, a identidade de “jornaleiro” pode mesmo ser 
recriminada, em vista de esta indicar o trabalho braçal na estiva dos sistemas de distribuição. 
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universidade. Ao ler uma revista uma pessoa, está trabalhando. Está se 
tratando. Está estudando. Deveria haver mais banca de revista [sic] em cada 
esquina em cada praça. Em tamanho suficiente para exposição de todo mix 
publicado. É numa banca de revista que vc mesmo irá procurar para fazer um 
quebra-cabeça, comprar um gibi para que seu neto inicie o gosto pela leitura. 
Será numa banca de jornal que seu neto irá comprar o primeiro album. Está é 
a função social de uma banca de jornal. Pelo faturamento que é obtido 
impossibilita que seja numa loja cara com aluguel absurdo no espaço 
comercial. Pessoas tímidas e de baixo extrato sócio não entra [sic] numa 
livraria, numa loja, mas sente-se confortável numa banca33. 
 

 Para se ter uma ideia, já em 1996, no Brasil, eram mais de 17,1 mil bancas de 

jornais, além de outros 6,8 mil pontos de venda34. Só no estado do Rio de Janeiro, são 

mais de 5 mil pontos de venda35 registrados no departamento de circulação do 

Infoglobo36. Na área do Grande Méier, que pertence à chamada Regional Sul na 

categorização dos diretores de circulação do Infoglobo, há em torno de 43 signatários37, 

responsáveis por bancas perante a estrutura de licenciamento municipal. Geralmente, 

estes signatários respondem por mais de um ponto de venda (PDV) na região ou mesmo 

em mais de uma região da cidade. Na terminologia dos departamentos de circulação dos 

jornais, os signatários são denominados de CMDs. CMD é o acrônimo para “número de 

chamada”, razão que indica a historicidade do registro dos proprietários de bancas junto 

às distribuidoras e empresas de comunicação. Para o Infoglobo, são, portanto, 378 

PDVs registrados para 43 CMDs no bairro do Méier e adjacências. A proporção é 

próxima à encontrada no sindicato da categoria no estado do Rio: entre os 5 mil pontos 

de venda, há apenas cerca de 500 jornaleiros sindicalizados. 

                                                 

 
33 O comentário de Juscelino, em junho de 2008, é uma resposta ao artigo escrito por Tirésias da Silva, 
que data de maio de 2005, no blog Polemikos. O principal argumento de Tirésias para criticar a 
proliferação das bancas de jornais é de que o espaço público da cidade precisa ser reorganizado e de que 
não faz sentido jornaleiros venderem produtos que não jornais ou revistas. Para mais detalhes, cf. SILVA, 
2005; 2008a; 2008b; 2008c; 2010a; 2010b. 
34 Os dados são da Distribuidora Nacional de Publicações (Dinap), empresa do Grupo Abril, extraídos a 
partir do livro de Maria Celeste Mira [2001]. Ainda de acordo com Mira, os dados da Associação 
Nacional de Editores de Revista (Aner) dão conta de 1,13 mil títulos em circulação no país, com mais de 
371 milhões de exemplares no total. 
35 No primeira capítulo desta tese, traçarei mais cuidadosamente a distinção entre as categorias que ora 
utilizo, como banca, ponto de venda (ou PDV) e outras. 
36 Este dado foi obtido em contato direto com assistentes de campo e assistentes de vendas do Infoglobo, 
empresa que administra a vendagem dos três principais jornais do grupo no Rio: O Globo, Extra e 
Expresso. 
37 Os signatários a que me refiro são aqueles que respondem pelo licenciamento das bancas junto à 
Prefeitura. Como alguns jornaleiros atuam em esquema de sociedade, pode haver de um signatário não 
ser o proprietário real da banca, ou seu “titular”, na linguagem utilizada pela municipalidade. Além disso, 
nem todo jornaleiro é titular de uma banca, a grande maioria, aliás, atua como vendedor, empregado por 
estes proprietários. 
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 Estes números tornam-se significativos à medida que temos em torno de 5,6 mil 

municípios no Brasil, isto é, há uma média de três a quatro bancas por município. Em 

comparação com os números de livrarias (2,9 mil em todo o Brasil, de acordo com 

pesquisa divulgada pela Associação Nacional do Livro, em 2010), bibliotecas (6,5 mil, 

segundo a Empresa Brasil de Comunicação), salas de cinema (cerca 2 mil, de acordo 

com a Ancine) e museus (2,5 mil no último levantamento do Sistema Brasileiro de 

Museus, do Ibram)38, as bancas são pólos culturais democraticamente disseminados 

pelo país. 

 

*** 

 

 Por estranho que pareça, por quanto se fazem presentes em nosso cotidiano 

urbano, é difícil compreender por que jornaleiros são tão pouco estudados no âmbito da 

História e das Ciências Sociais. A narrativa em primeira pessoa que descortino em 

seguida tem um quê de novela, no curioso reconhecimento de diversos personagens que 

aos poucos ganham substância e se aproximam uns dos outros, ligando os pontos da 

vida real. Quando primeiro propus este tema como objeto de pesquisa ao Programa de 

Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais (PPHPBC/Cpdoc-FGV), 

desconhecia estudos que tivessem se debruçado especificamente sobre este meu 

interesse. Virtude de um sem-número de teses de doutoramento, o ineditismo conferia à 

minha pesquisa um caráter inovador que, creio, ainda se mantém. Durante os últimos 

meses, todavia, conheci (ou reconheci) atores fundamentais para o desenrolar deste 

estudo: pessoas que, curiosamente, estavam mais próximas do que eu imaginava. 

 Quando iniciei o planejamento para aquilo que viria a se constituir no 

anteprojeto para esta tese, visitei a Casa do Pequeno Jornaleiro e entrei em contato com 

alguns pesquisadores amigos, a fim de sondar trabalhos que pudessem confluir para 

meu quadro teórico. Na CPJ, o seu superintendente Francisco Vogt, ex-aluno do 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS-UFRJ), reconheceu na assinatura do 

Cpdoc, a figura de sua antiga professora Marieta de Moraes Ferreira e os pesquisadores 

                                                 

 
38 Dados disponíveis, respectivamente, nos sites oficiais da ANL <http://anl.org.br>, Agência Brasil (da 
EBC) <http://agenciabrasil.ebc.com.br/>, da Ancine <http://www.ancine.gov.br> e do Sistema de Museus 
do Ibram <http://www.museus.gov.br>. Em todos os casos, as informações foram consultadas no ano de 
2009. 



 42 
 
 

 

que, anos atrás, haviam montado uma pequena exposição interna sobre a história da 

instituição em um dos aposentos da Fundação Darcy Vargas. De volta à Fundação 

Getulio Vargas (a coincidência parece ser também institucional), procurei a professora 

Marieta de Moraes Ferreira, a fim de ouvi-la comentar um pouco sobre as ideias que eu 

tinha em mente. Na época, ela me indicou a pesquisa da professora Angela de Castro 

Gomes, também do Cpdoc, sobre imigrantes e a colônia italiana em Niterói. Esta 

pesquisa, desenvolvida através do Laboratório de História Oral e Imagem da 

Universidade Federal Fluminense (Labhoi-UFF), condensava depoimentos de 

imigrantes italianos, alguns dos quais haviam atuado como jornaleiros durante boa parte 

da vida. Eu, então, entrei em contato com a professora Angela, que me apontou alguns 

dos trabalhos resultantes da pesquisa. Separei-os, mas ainda não os havia lido. Somente 

depois, quando outro colega pesquisador, Bernardo Buarque de Hollanda, me indicou a 

dissertação de Filippina Chinelli, pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social do Museu Nacional (PPGAS-UFRJ), escrita nos idos de 1977, é que eu pude 

ligar alguns dos pontos, despertando para o fato de que Chinelli e seus familiares eram 

fontes na pesquisa conduzida pela professora Angela. 

 A dissertação de Filippina não chegou a se tornar livro, diferentemente do que 

ocorreu com uma série de pesquisas do PPGAS na mesma época. Isso aparentemente 

por conta da proteção que a antropóloga legou como promessa às suas fontes, as quais 

cuidadosamente obnubilou. A sensação que seu trabalho me despertou na primeira 

leitura foi aquela mesma que vários pesquisadores sentem ao saber que seu tema já 

havia sido descoberto por outro décadas antes: um misto de alívio e revolta, daqueles 

que quase o fazem abandonar tudo. Apaziguado o coração, pude perceber que os 

interesses da densa etnografia levada a cabo pela então mestranda do Museu Nacional 

eram absolutamente diferentes dos meus, pois Filippina explorara o dia-a-dia e a 

hierarquia interna de uma “sociedade de jornaleiros”. Com rigor científico apurado, a 

pesquisadora não se ateve ao mero esclarecimento sobre categorias nativas – algumas 

das quais, meu olhar de jornalista ainda reluta em compreender como expressões não 

apropriadas pelo senso comum –, mas construiu todo um estudo que versa sobre a 

condição étnica dos jornaleiros (inclusive abordando a relação comum com a “máfia 

italiana”, na atribuição pejorativa de alguns grupos), o machismo inculto da profissão, 

as redes geracionais e as relações de poder entre sócios e empregados na dita 

“sociedade”. Fiquei tão impressionado com o trabalho de Filippina que cheguei a 
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contatá-la e cumprimentá-la por meio de uma dessas maravilhas modernas que nos 

permitem alcançar desconhecidos com um clique – o Facebook. Mas, poeira assentada, 

percebi que minha preocupação, embora mantido o objeto, era distinta da de sua 

pesquisa, pois meus objetivos não se concentravam sobre as relações de poder internas 

mas sobre as disputas que envolviam a categoria dos jornaleiros e a tripla esfera 

mediada por eles – o poder público, os homens de imprensa e os leitores em geral. 

 Ouvi falar da dissertação de Chinelli uma vez mais por meio do professor Aníbal 

Bragança, que lidera o Núcleo de Pesquisa sobre Livro e História Editorial no Brasil 

(Lihed-UFF), quando o consultei, após recomendação de Cristiane Costa (UFRJ), que 

havia sido minha professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é hoje 

colega de profissão. Embora ele não tenha comentado a respeito, o trabalho do próprio 

Aníbal sobre a história editorial no Brasil me levou a conhecer a pesquisa de Marisa 

Midori Deaecto (USP) sobre os circuitos livreiros de São Paulo. Marisa e Márcio 

Gonçalves (Uerj), também um antigo professor da época da graduação, têm trabalhado 

bastante a partir das ideias de Jean-Yves Mollier, historiador francês que pesquisa a 

história do livro e tem tido boa entrada no Brasil nos últimos anos, ao trabalhar com a 

recepção sobre livros populares na França pós-revolucionária e com a noção de “livraria 

de rua”, associada à figura do camelô. Foi Mollier quem me despertou a atenção para a 

relação historicamente enuviada entre jornaleiros e ambulantes também aqui no Brasil. 

Uma relação que ficou mais clara quando cursei a disciplina de Estudos Urbanos, com 

os professores Mariana Cavalcanti e Paulo Fontes, no Cpdoc, e concentrei minha 

análise para o trabalho de fim de curso sobre as regulações de fiscalização e 

licenciamento para a operacionalização das bancas durante a gestão Cesar Maia à frente 

da Prefeitura do Rio. 

 Na época, Paulo chamou-me também a atenção para a ideia de uma “cartografia” 

das bancas, uma vez que eu trabalhava com a proposição de que as bancas se 

constituíam como referenciais geográficos no panorama urbano da metrópole. Mais do 

que uma categoria a ser trabalhada teoricamente, a confluência da sugestão de Paulo 

Fontes e do trabalho de Marisa Deaecto, somadas às inúmeras referências pontuais 

sobre bancas históricas da cidade que eu já detinha, me levaram a pensar em construir 

aquele mapeamento de forma aplicada, algo que eu desenvolveria logo na sequência, 

como um exercício cartográfico lúdico e experimental. Antes disso, porém, o curso da 

professora Marly Motta, sobre a História do Rio de Janeiro, já havia insinuado em 
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minha pesquisa a importância de trabalhar com legislações sobre bancas de jornal, 

esforço que iniciei sobre o período de governo de Chagas Freitas, riquíssimo a esse 

respeito. Durante as aulas da disciplina, em outra feliz coincidência, recebi de Vicente 

Saul, meu colega de curso no doutorado, a informação de que o Arquivo Nacional 

guardava entre seus documentos, correspondências de jornaleiros para Vargas, da época 

do Estado Novo. Fui conferir a informação e não só encontrei algumas dessas cartas – 

tanto a Vargas quanto a Dosdworth –, como também outras documentações avulsas que 

foram úteis ao longo de toda a reconstituição sobre o período varguista e mesmo sobre 

os atentados às bancas nos anos do regime militar. 

 Dada a escassez de fontes para se trabalhar com o tema, meu orientador, 

Fernando Lattman-Weltman, acertadamente me aconselhera a buscar em obras literárias 

– como as crônicas de João do Rio –, anuários de imprensa e arquivos de periódicos 

mais antigos pistas sobre os primórdios da atividade. Em um dos anuários de imprensa 

sobre que me debrucei durante a pesquisa, percebi que as legislações de imprensa desde 

muito já responsabilizavam o vendedor e o distribuidor pelas mesmas penas a que 

estavam sujeitos os jornalistas em caso de violação de direitos, calúnia, difamação e 

mesmo incontinência à censura. Foi então que atentei em definitivo para as legislações 

como um importante, se não fundamental, elemento para minha pesquisa. E, a partir daí, 

empreendi uma extensa apuração sobre fontes do gênero, que me permite anunciar este 

resultado de pesquisa como possivelmente a mais completa coleção de legislações que 

incidem sobre a regulação da profissão e das bancas de jornais e revistas, passando em 

revista leis e decretos federais, estaduais (da Guanabara e do Rio de Janeiro) e 

municipais, além de incorporar notícias sobre leis de outras localidades. Iniciando em 

1895 e encerrando-se nos últimos atos promulgados pelo prefeito Eduardo Paes39, este 

conjunto de fontes garante um abrangente panorama sobre o intricado processo de 

negociação que envolve jornaleiros e poder público diante dos anseios da categoria e 

dos interesses do Estado. 

 Quase sem querer, deparei-me com o livro de Gilson Rebello à venda em um 

sebo. Trata-se, como já antecipei, de um relato romanceado, em que o escritor reconta a 

                                                 

 
39 Os atos mais recentes consultados para esta pesquisa datam de 2011, durante a gestão de Eduardo Paes, 
mas se referem somente a razões técnicos, como prazos para licenciamento e recadastramento de 
profissionais jornaleiros. Para todos os efeitos, os últimos atos municipais que nos interessam foram 
promulgados ainda no último mandato de seu antecessor, Cesar Maia, em 2006. 
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história de uma vintena de personagens ilustres para “A História dos Jornaleiros no Rio 

de Janeiro”, como descreve o subtítulo da obra. Com circulação interna restrita, o livro 

foi publicado pelO Dia e distribuído, ao que tudo indica, como brinde a alguns 

jornaleiros e jornalistas, possivelmente em homenagem aos 130 anos do surgimento da 

atividade no país, em 1988. A sorte de encontrar este livro me deu novo gás à pesquisa, 

dada a quantidade e qualidade das apurações de Rebello, que incluem não somente a 

pesquisa em jornais de época como a coleta de depoimentos de figuras históricas, 

algumas das quais já falecidas. Na relação final de jornaleiros entrevistados, uma nova 

surpresa: encontrei ali o nome de “Vicente Perrota” e “João Perrota” [sic]. Meus olhos 

brilharam quando entrei em contato com outra colega de doutorado, Isabella Perrotta, e 

esta me disse que João Perrotta era seu pai, antigo jornaleiro, mais tarde médico da 

colônia italiana. Mais do que isso: Isabella, que além de pesquisadora é também 

designer, ressaltou o curioso fato de que o projeto gráfico daquele O Rio de banca em 

banca, de Rebello, fora feito artesanalmente por ela própria – despreocupado com as 

informações de crédito do livro, eu mal havia percebido a discreta menção a “Burton & 

Perrotta Criação Visual”. Para completar, ela ainda acrescentou que era a segunda vez, 

em alguns meses, que alguém lhe falara sobre o livro. A outra pessoa que comentara a 

obra também havia se apresentado como alguém que pesquisava a história dos 

jornaleiros para uma tese de doutorado. O círculo começou a se fechar quando encontrei 

nos anais do Encontro da Associação Nacional de História de 2010 o trabalho de 

Gabriel Labanca, um outro designer, então doutorando em História pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, após desligar-se do doutoramento pela Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

 Quando apresentei o projeto desta pesquisa à banca de seleção no Cpdoc, 

informei a todos sobre uma tentativa frustrada de conseguir o contato de um 

pesquisador interessado em investigar a história dos jornaleiros que eu ouvira falar 

estaria vinculado à UFMG. Busquei no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

daquela instituição alguma notícia, mas jamais poderia esperar encontrar uma pesquisa 

como aquela, desenvolvida – da mesma maneira que a minha – em um programa de 

pós-graduação em História, e com um interesse tão peculiar quanto próximo. Gabriel, o 

mesmo que havia procurado por Isabella Perrotta, estudava o processo de constituição e 

a atuação da Societá Ausiliari della Stampa, nas primeiras décadas do século XX. Seu 

trabalho não só acrescentou informações importantes ao meu como o atualizou, dando 
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conta de um período imediatamente anterior ao meu interesse mais direto – que se inicia 

por volta da década de 1940, com Vargas –, como compreende com clareza muito do 

que eu apontava, como voz isolada, sobre as articulações políticas da categoria frente ao 

poder público e à imprensa. Recorri mais uma vez ao Facebook para me apresentar a ele 

e sugerir, de forma bem-humorada, criarmos uma “sociedade de beneficência e socorro 

mútuo” para nossas pesquisas. No entanto, quis o destino que o trabalho de Gabriel não 

chegasse ao fim: ao fim de 2011, fui informado de seu falecimento precoce, vítima de 

um infarto fulminante, poucos dias depois de eu contatá-lo uma vez mais sugerindo que 

nos encontrássemos para trocar ideias. Jamais nos conhecemos pessoalmente, mas este 

trabalho, sem dúvida, incorpora muitas das ideias que trocamos, consciente ou 

inconscientemente, no decorrer de nossas pesquisas40. 

 A internet foi ainda particularmente interessante quando fui procurado por uma 

aluna de graduação em Jornalismo do Centro Universitário Fundação Instituto de 

Ensino para Osasco (Unifieo), Isadora Martins, que se disse interessada em pesquisar a 

história dos jornaleiros em São Paulo e havia encontrado meu nome em uma busca pela 

internet. Da mesma forma, em algum momento, me deparei com um comentário de uma 

internauta chamada Renata Labanca, que se dizia neta de Carmine Labanca, um dos 

pioneiros entre os jornaleiros cariocas, mas jamais consegui estreitar laços. Foram 

apenas passagens curiosas, em que me deparei surpreso com os resquícios da dinastia 

Labanca. 

 O sobrenome de Gabriel, diga-se de passagem, conquanto remeta a este 

personagem fundamental em nossa pesquisa, não tem a mesma ascendência, segundo o 

próprio. Isto ajudou a desfazer a cortina de fumaça que pairava frente a mim quando 

achava que jamais teria acesso às informações de maneira privilegiada como Filippina 

Chinelli o teve em sua dissertação, por se tratar ela mesma de uma filha de jornaleiro. A 

própria Filippina reforça este caráter textualmente, aproveitando para esclarecer o 

esforço por tornar o familiar exótico, o qual teve de desempenhar. 

  Independentemente do sentido do movimento – se do familiar ao exótico ou do 

exótico ao familiar, expressão que remete à clara influência de Gilberto Velho e sua 

antropologia urbana no Museu Nacional –, posso afirmar que os trabalhos de Chinelli, 

                                                 

 
40 Cf. os Agradecimentos desta tese. 
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Labanca e mesmo Rebello foram de fundamental importância para minha pesquisa, 

como fontes mas também como apoios metodológicos altamente relevantes. Foi, por 

exemplo, a partir dos levantamentos de algumas das bancas citadas por Rebello, em 

conjunto com outras mencionadas nos trabalhos de Angela de Castro Gomes e Filippina 

Chinelli, entre outros, que resolvi converter em um “produto” a propalada cartografia de 

bancas que me propus em determinado momento a empreender. Assim, ao lado da 

coleção de fontes legislativas, dei vazão a outro resultado prático de pesquisa, um 

mapeamento consolidado de bancas e pontos de venda mencionados em trabalhos 

consultados no decorrer de minhas investigações. Este “produto”, a que denominei de 

projeto Cartografia de Bancas [disponível em: <http://cartografia.contoaberto.org>], não 

tem a pretensão de se tornar um apanhado completo sobre todas as bancas do Rio de 

Janeiro em atividade hoje, nem tampouco de apresentar todas as bancas de importância 

histórica comprovada. Ao contrário, seu objetivo é apenas identificar visualmente os 

locais de atuação de bancas e jornaleiros na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o 

cruzamento de informações obtidas na pesquisa sobre documentos de arquivo, obras 

literárias, livros e trabalhos anteriores. Como experimento vivo e lúdico, o subprojeto 

atende a uma necessidade estritamente pessoal de mapear os atores historicamente 

envolvidos neste cenário e cuja importância é comentada e ressaltada ao longo de minha 

tese, conferindo-lhes um caráter palpável na geografia da cidade e evidenciando que 

também estes atores têm suas estratégias de distribuição espacial no ambiente urbano. 

 Este mapeamento teria certamente sido facilitado caso a Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro houvesse franqueado meu acesso ao Cadastro de Bancas de Jornais e 

Revistas do Município da Coordenação de Licenciamento e Fiscalização (F/CLF). Este 

não foi, contudo, o caso, pois a solicitação protocolar a que dei entrada em junho de 

2009, através de memorando expedido pelo Cpdoc/FGV e carta de próprio punho, 

conforme orientação da própria F/CLF ao telefone, e com toda a documentação que 

comprovava se tratar de uma tese de doutorado, foi indeferida em novembro do mesmo 

ano41. Informado de que a coordenação responde diretamente ao prefeito na estrutura 

administrativa do município, dei entrada em um recurso via Gabinete do Prefeito em 15 

de janeiro de 2010, desta vez por meio do Protocolo-Geral da Prefeitura. A nova 

                                                 

 
41 Cf. solicitação 04/117.661/2009, requerida por mim, Viktor Henrique Carneiro de Souza Chagas, no 
setor responsável pelo Protocolo da F/CLF, em 29 de junho de 2009. 
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solicitação foi, de pronto, encaminhada à Coordenação de Articulação Social do 

Gabinete da Prefeitura (GP/CAS)42, mas estancou ali, conforme informação obtida de 

alguns funcionários do local, já que, não havendo condições de o prefeito intervir sem a 

anuência da F/CLF, o requerimento só poderia ser encaminhado mais uma vez à mesma 

coordenação que o indeferira originalmente, na figura da sra. Coordenadora Gloria 

Branco. Esbarrando, portanto, na burocracia do município, a única informação 

levantada no contato com a prefeitura dá conta de um número de “cerca de 2587 bancas 

de jornais e revistas” cadastradas no município do Rio de Janeiro, as quais deveriam, de 

acordo com o Edital de Convocação SEOP nº 003/2009, publicado no Diário Oficial do 

Rio de 6 de agosto de 2009, proceder o recadastramento a partir de 14 de setembro de 

2009. No fim, a recomendação sucinta ao processo aberto43 sugeria que eu contatasse o 

Sindicato dos Jornaleiros do Rio de Janeiro “para maiores esclarecimentos relacionados 

à atividade dos jornaleiros”. Nada mais restando a fazer, dei sequência à pesquisa sem o 

apoio da prefeitura. 

 Desde o início de meu trabalho, busquei contato com o Sindicato dos Jornaleiros 

do Rio de Janeiro, como também com a Associação de Jornaleiros de Benfica. Estas 

duas associações, juntamente com a Stampa, a Federação Nacional dos Vendedores de 

Jornais e Revistas e Empregados em Empresas Distribuidoras de Jornais e Revistas 

(Fenavejor) – cujo rebatimento com a estrutura do sindicato estadual é claro, 

especialmente considerando-se que a presidência é ocupada pela mesma pessoa, o sr. 

Vicente Francisco Scofano –, e mais a Associação de Proprietários de Bancas de Jornais 

e Revistas de Niterói e São Gonçalo (Aproban), são os órgãos mais importantes 

destinados a cuidar dos interesses da categoria no estado. Tentei contato telefônico 

preliminar com as duas primeiras, mas fui sempre repassado a uma secretária que 

jamais me esclareceu as atribuições de cada uma das associações, com possíveis 

justaposições de interesses, limitando-se a dizer que quem poderia responder por estas 

questões seriam os seus respectivos presidentes, que, na ocasião, estariam de recesso. 

Dada a dificuldade de acesso a um “neófito”, como havia prevenido Filippina Chinelli, 

investi momentaneamente meus esforços de pesquisa no estreitamento de laços com 

alguns jornaleiros em especial. Foi assim que decidi retomar contato com Seu Alves, 

                                                 

 
42 Cf. solicitação 000467, de 15 de janeiro de 2010, encaminhada ao GP/CAS em 18 de janeiro de 2010. 
43 O mesmo 04/117.661/2009. 
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titular da Banca do Alves, em ponto que fica de frente ao Odeon, na Cinelândia. O 

ponto de Seu Alves hoje é praticamente o mesmo ocupado por Cesar Bianco, um dos 

mais renomados jornaleiros da cidade, presidente por anos do sindicato [cf. REBELLO, 

1987]. O passo seguinte natural era então o trabalho de campo etnográfico, cujas 

incursões, devo admitir, foram breves e, muitas vezes, silenciosas. A pesquisa 

etnográfica concentrou-se não nos jornaleiros, mas também, e com especial atenção, nos 

assistentes de vendas dos departamentos de circulação e promoções de grandes jornais. 

Estes profissionais respondem pelas ações de merchandising das empresas jornalísticas 

em bancas. Nos departamentos, há uma espécie de classificação dos CMDs, que divide 

os proprietários de pontos de venda, de acordo com a renda repassada ao jornal, em três 

categorias: ouro, prata e lata44, conformando aquilo que apresentarei no quinta capítulo 

desta tese como um economia política dos meios. 

 Associações como a Stampa possuem ainda recortes de jornais e revistas de 

época, organizados em pastas, como uma hemeroteca rudimentar45. O mesmo vale para 

a Casa do Pequeno Jornaleiro, além das instituições cujos acervos naturalmente já 

acolhem pesquisadores como a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional e o Arquivo da 

Cidade, todos eles longamente visitados por mim ao longo dos últimos anos. Periódicos 

especializados, voltados para o atendimento ao segmento dos proprietários de bancas de 

jornais e revistas como a extinta revista Banca Brasil e a Revista do Jornaleiro46, 

publicadas respectivamente pelas distribuidoras Fernando Chinaglia e Dinap (hoje 

ambas integradas ao Grupo Abril), foram também de suma importância para a obtenção 

de determinados dados.   

 Com esta disposição, e aliando, portanto, pesquisa histórica e pesquisa 

etnográfica, pude aos poucos montar (e remontar a) este mosaico da atividade 

                                                 

 
44 Os clientes-ouro são os que recebem mais benefícios, como produtos de merchandising e prioridade na 
retirada do reparte dos jornais, todos os dias na distribuidora. 
45 Uma outra colega de doutorado, Monique Sochaczewski Goldfeld, em determinada ocasião, ofertou-me 
um conjunto de fotografias e um roteiro para o documentário que lhe havia certa vez sido encomendado 
pela Stampa anos atrás, projeto que acabou não vingando, como ela conta. O material é originário dos 
arquivos da instituição, como também o é boa parte do material utilizado como fonte por Filippina 
Chinelli em sua dissertação. 
46 As edições mais recentes da Revista do Jornaleiro, ainda publicada hoje, podem ser conferidas em 
<http://www.dinap.com.br/site/revista-jornaleiro/>. Além desta publicação e da interrompida Banca 
Brasil, uma terceira, ainda anterior, é citada em O Rio de banca em banca. Não foi possível, contudo, 
encontrar qualquer referência da revista O Auxiliar de Imprensa, além das charges publicadas no livro de 
Gilson Rebello [1987:39 e 43]. 
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profissional dos jornaleiros e, assim, responder às inquietações sobre as quais discorri 

na extensão destes prolegômenos. 

 

*** 

 

 Tal e qual um jornaleiro que obstinadamente (re)arruma pela manhã todas as 

prateleiras de sua banca, trazendo o colorido fascinante de um conjunto quase 

inumerável de publicações impressas, procurei, nesta introdução, folhear vários dos 

assuntos que trataremos em detalhes ao longo das próximas páginas. Nos parágrafos 

abaixo, tento dispor, de maneira mais concisa, minha abordagem sobre este objeto, de 

modo a organizar a leitura e a compreensão sobre minha proposta. 

 A estratégia que utilizei para sumarizar esta pesquisa compreende capítulos 

organizados de forma cronologicamente dissimulada. Iniciando-se com os mitos de 

origem que fundamentam a memória evocada pelos próprios jornaleiros sobre o início 

da atividade no país, e chegando até os percalços enfrentados pelo avanço das novas 

tecnologias e o advento da internet. Descerro esta tese, entretanto, com um 

tradicionalíssimo capítulo de abordagem teórico-metodológica, acerca das categorias do 

modelo matemático da Comunicação de Shannon e Weaver. A partir da análise 

culturalista de Stuart Hall, procuro tecer uma crítica à linearidade das etapas que 

compõem a perspectiva ancorada no eixo emissor-mensagem-receptor. Incorporando a 

esta abordagem um nível de granularidade mais refinado, é possível compreender as 

etapas de circulação, distribuição e consumo como “nós”, presentes não apenas no 

processo de publicação de impressos, mas em todo cenário de absorção da informação 

(como p.ex. a web). Com esta dimensão em vista, busco definir com apuro conceitual a 

noção de empresa jornalística, apresentando os jornaleiros como integrantes de um 

complexo sistema de mediações, em que ora atuam como meio (em relação ao público) 

e ora como ponta (em relação aos jornalistas). A ideia é explorar a fundo as etapas de 

processamento da imprensa, contribuindo para o debate sobre os limites entre a função 

social da mídia de interesse público e sua compreensão como empreendimento 

econômico. 

 Na sequência, em capítulo dedicado às narrativas de memórias dos próprios 

jornaleiros, comento sobre algumas das imagens comumente evocadas por 

distribuidores e vendedores de jornais e revistas a respeito do passado. Fortemente 
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alicerçada em mitos de origem peculiares e em passagens quase anedóticas, como a 

constante referência ao pioneiro Carmine Labanca, tido como primeiro jornaleiro a se 

fixar em um ponto específico na cidade, à porta do antigo Café Lamas, a dinâmica de 

construção desses mitos é apropriada não só pela própria categoria, como também pelo 

público, ao apontar relações entre os donos de bancas e a máfia italiana, pela simples 

razão de os profissionais mais antigos do ramo serem imigrantes e terem bom potencial 

de organização e mobilização interna. Aqui, portanto, procuro discutir o caráter étnico 

em detalhes, levantando ainda o hermetismo das chamadas sociedades de jornaleiros, 

seu trabalho de assistência e socorro mútuo, e as principais reivindicações sindicais da 

categoria ao longo das primeiras décadas do século XX. É aí que, especialmente 

concentrando minha análise a partir dos anos 1940 e a política varguista diante da 

distribuição de impressos, busco compreender o cenário de disputas entre brasileiros e 

italianos à época da II Guerra Mundial, procurando apontar para as questões que 

relacionam nacionalismo, imprensa e opinião pública. É nesse contexto que estouram os 

primeiros atentados a bancas de jornais, promovidos por populares, e ainda a campanha 

por uma solução para a questão social dos pequenos jornaleiros. 

 Intimamente relacionadas com o espaço urbano, as bancas não só se 

modernizam ao longo dos anos seguintes, como, sobretudo no Rio de Janeiro, 

enfrentam os mesmos percalços que outros setores quando das sucessivas 

transformações políticas ocorridas na cidade, que primeiro deixa de ser a capital federal, 

adquirindo status de unidade da federação e, mais adiante, fundindo-se a outro estado. 

O impacto destas mudanças se reflete no ordenamento jurídico, e as atividades de 

fiscalização e licenciamento das bancas, que chegaram a ser controladas nacionalmente 

por Vargas, alternam-se entre as mãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, 

evidenciando conflitos e interesses de políticos, jornaleiros e homens de imprensa. O 

terceiro capítulo desta tese trabalha então com a noção de “liberdade de informação” – 

apregoada, entre outros autores, por Ben Bagdikian [1971] –, preferindo-a diante da 

expressão “liberdade de imprensa”, uma vez que os aspectos tratados nesta pesquisa 

pretendem ultrapassar, na medida do possível, o mero circuito da comunicação 

impressa. Nele, me detenho sobre as legislações que regulamentam a atividade dos 

jornaleiros e o licenciamento de bancas no período que se estende entre os anos 1960 e 

1980, conferindo especial atenção à relação de políticos como Lacerda, Chagas Freitas e 

Brizola com a questão dos jornaleiros. Os dois primeiros, vale lembrar, atuam ainda 
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com interesses particulares como donos de jornais, e, em certa medida, utilizam o 

capital político para realimentar o capital midiático, movimento inverso do que estamos 

acostumados a enxergar na análise de suas trajetórias. Por fim, em âmbito nacional, as 

bancas ocupam também o proscênio da discussão sobre a censura ditatorial, tendo 

alguns de seus proprietários sofrido com a ameaça de atentados terroristas às suas 

instalações caso ousassem expor determinadas publicações à venda. 

 O debate aberto pelo terrorismo de extrema direita no início da década de 1980 

pode, de alguma maneira, ter contribuído para a visão moderna das bancas como 

espaços não somente de distribuição de mídias mas acima de tudo de exposição, caráter 

marcante na atualidade a partir da veiculação massiva de publicidade nas laterais dos 

engenhos, além da evidente transformação das bancas em espécie de lojinhas de 

conveniência, em que são comercializados impressos mas também pequenas bugigangas 

e até gêneros alimentícios. No quarto capítulo, o fortalecimento deste livre comércio em 

bancas recupera a origem comum de jornaleiros e ambulantes, à medida que estes 

últimos têm tido sua atividade controlada mais rigidamente pela municipalidade. 

 Encerro esta tese com a clara dimensão de que uma análise que se restrinja às 

legislações promulgadas pelos políticos a fim de regulamentar a atividade é apenas um 

dos lados da moeda. Para compreender quais e como são burladas as regras, precisei 

recorrer à etnografia e a uma análise quantitativa de cunho econômico, capaz de me 

fornecer elementos também para a compreensão das bancas de jornais e revistas como 

agentes no processo de produção de sentido através da construção da notícia. Nesse 

sentido, procuro ainda entender como as tecnologias da informação e da comunicação 

impactaram e impactam o cotidiano destes atores e, especialmente no caso da web, abro 

espaço para uma discussão mais ampla a respeito do estatuto das etapas de circulação, 

distribuição e consumo da notícia, passos que, segundo a socióloga americana danah 

boyd47 [2009] se comprimem no ambiente informacional da internet – onde circular, 

distribuir e consumir são etapas que ocorrem simultaneamente na experiência do 

público. Assim, a pergunta que Filippina Chinelli lançava já em 1977 sobre a hipótese 

de uma eventual extinção dos jornaleiros é, agora, permeada não só pelo caráter 

geracional que a pesquisadora realçava mas pela questão tecnológica e sua repercussão 

                                                 

 
47 A autora costuma solicitar a menção de seu nome em minúsculas, por razões idiossincráticas. 
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nos mercados consumidores. Terão as bancas sobrevida? Afinal, a crise enfrentada 

pelos jornais – ameaçados pelo cidadão comum, através da figura do “jornalista 

cidadão”, e pela tecnologia, a partir da radicalização da chamada “web 2.0”48 – é a 

mesma enfrentada pelos jornaleiros. Por outro lado, é preciso de fato pensar em uma 

escala de sucessão, com elementos de ruptura no processo histórico? Os dados cedidos 

pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC), órgão máximo de auditoria da 

circulação e vendas dos principais veículos impressos no país, possibilitaram uma 

análise cujos resultados surpreenderam a mim mesmo, apontando sobretudo para o 

desempenho do setor de vendas avulsas no mercado contemporâneo brasileiro. A 

conjuntura particular que a economia brasileira vem atravessando introduz elementos de 

grande interesse para a análise das bancas, como veremos. Pois, a mim, me parece que 

aqui a paráfrase a Park é novamente certeira: a história natural dos jornaleiros guarda 

um intricado complexo na evolução de suas formas, resultado de negociações sociais, 

políticas e culturais ao longo do tempo; não é possível e nem razoável prever como este 

campo se desenvolverá no futuro imediato, mas estudá-lo e buscar compreender as 

forças em disputa e seus usos da memória é imprescindível ao pesquisador que pretende 

alcançar uma perspectiva abrangente do sistema midiático. 

 

                                                 

 
48 O’REILLY, Tim. What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of 
software. In: O’Reilly Media, 2005. Disponível em: 
<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>. Acesso em: 22 de janeiro de 2011. 



 

 

 

 

 

1. MEDIAÇÃO e economia política da distribuição dos meios 

impressos 

 

A expressão “já nas bancas”, no Brasil, tornou-se sinônimo de presteza e 

agilidade. Jornais e revistas apregoam-se. Na televisão, anuncia-se1. A frase é tomada 

como divisa em quaisquer peças publicitárias e de merchandising da imprensa, 

propagando por diferentes camadas sociais a imagem da banca como extensão do 

sistema de imprensa – à moda do que outra expressão famosa, herdada dos comerciais 

norte-americanos, entoa para as salas de exibição: “em um cinema perto de você”. 

Embora guardem suas devidas proporções, os dois exemplos evidenciam o tratamento 

legado a operações de distribuição no circuito cultural, geralmente estranguladas em 

favor do processo produtivo e de consumo. No ambiente da Comunicação, como já 

adiantei, é absolutamente rotineira a evocação ao esquema simplificado da teoria da 

informação, que prevê uma linearidade matemática no trajeto da mensagem do emissor 

ao receptor, utilizando-se de um meio [SHANNON, 1948], quando muito admitindo um 

feedback ou discutindo-se os efeitos do ruído neste processo, conforme os conceitos 

introduzidos na sequência pela cibernética [WIENER, 1958]. E, conquanto as pesquisas 

na área tenham procurado complexificar estas etapas, relativizando sua própria 

linearidade, são poucos os autores que efetivamente atentam para as condições 

específicas de cada processo comunicacional. Entre estes, são ainda mais raros os 

pesquisadores que não procuram suprir esta lacuna ampliando a abrangência da etapa 

produtiva. 

                                                 
1 Lembro em especial das propagandas televisivas do jornal O Globo nas transmissões noturnas da Rede 
Globo de Televisão, que exibem repórteres e colunistas do veículo comentando algumas das notícias a 
serem estampadas na edição do dia seguinte. Recentemente, duas outras propagandas, do jornal Extra e 
da empresa de telefonia Claro, também evocam a figura do jornaleiro. Nesta última, o bordão “jornaleiro 
sabe tudo” é usado para indicar que o vendedor é capaz de ressaltar as qualidades do chip desta 
operadora. (Como veremos, somente recentemente as bancas de jornais incorporaram a venda de produtos 
como chips telefônicos em seu cardápio de gêneros licenciados.) 
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Neste capítulo, pretendo discutir a perspectiva historiográfica das teorias sociais 

da imprensa, e apontar para a justificativa desta pesquisa por meio de um debate teórico 

e metodológico alargado a respeito das correntes da sociologia da comunicação que 

observam o fenômeno da circulação, da distribuição e do consumo das mensagens, 

etapas que se relacionam intimamente com a atividade dos jornaleiros. Apresentarei o 

universo sobre o qual esta pesquisa se detém com base em algumas categorias nativas, e 

procurarei apontar para o papel dos vendedores e distribuidores de imprensa como 

mediadores no interior de outro processo de mediação, o jornalístico. Trabalharei com a 

distinção entre os indicadores de tiragem e circulação e com a distância conceitual entre 

a circulação e a distribuição, muitas vezes tratadas indiscriminadamente. O objetivo 

mais imediato desta diferenciação é acercar-me de meu objeto com o maior grau de 

precisão possível, construindo fronteiras metodológicas para futuros pesquisadores. Por 

essa razão, procuro defender a ideia de que, por seu viés político, a logística de 

distribuição de um dado meio pode conformar sua própria penetração. Desta forma, 

argumento que a distribuição antecede o que se costuma conceber como circulação. 

Tratamos, na sequência, das estratégias para lidar com estas condicionantes, 

desenvolvidas ao longo da história da imprensa norte-americana e brasileira. E, por fim, 

de como se apresentam os estratos de profissionais relacionados ao universo da 

distribuição dos meios impressos. Antes disso, procuro justificar minha opção 

metodológica pela vertente da história social da mídia, problematizando a noção de Park 

sobre uma “história natural do jornal”, e, finalmente, aponto um caminho para o 

desenvolvimento teórico desta compreensão historiográfica através da economia política 

dos meios. Para dar conta deste conjunto de questões, inicio esta seção com uma revisão 

bibliográfica sobre o tema, de modo a tornar claro o universo teórico com o qual 

trabalharei na sequência. 

Podemos contar nos dedos das mãos (talvez de uma só) os trabalhos que 

realmente se debruçam sobre um tema tão particular quanto os jornaleiros e as bancas 

de jornais. O ineditismo deste objeto se reflete também na variedade e dispersão dos 

enfoques. As perspectivas vão da etnografia em bancas e sociedades de jornaleiros 

[CHINELLI, 1977; IQANI, 2011] a trabalhos que ressaltam o viés histórico e 

associativista da categoria [LABANCA, 2010], passando ainda por pesquisas que se 

detém sobre a história da circulação e da distribuição dos meios impressos nos Estados 
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Unidos [THORN; PFEIL, 1987] e na Europa [INFIESTA, 2008a]. A preocupação de 

cada uma destas obras, contudo, é bastante diferente da minha. 

Se ampliarmos a lente analítica sobre o objeto, teremos uma diversidade maior, 

embora não menos esotérica, de pesquisas que tangenciam o assunto. Das origens 

étnicas aos circuitos livreiros novecentistas, os trabalhos se multiplicam. Chinelli 

[1977], por exemplo, buscou empreender uma experiência etnográfica em que 

entrevistou diretamente jornaleiros de uma sociedade cooperada em Niterói. Sua 

questão era perpassada por um olhar sobre a etnicidade destes atores, cuja maioria 

esmagadora é de imigrantes ou descendentes de imigrantes italianos. Ela própria filha 

de um jornaleiro, a pesquisadora ressaltou o caráter organizado dos imigrantes e a 

construção de uma identidade da categoria atrelada à própria identidade étnica dos 

profissionais. Atentou também para o hermetismo dessas sociedades e a estratificação 

altamente hierarquizada entre distribuidores e vendedores, alertando em outros trabalhos 

[cf. CHINELLI, 2003] para o machismo e a segregação promovida por esses estratos. 

No que tange à identidade italiana, Ângela de Castro Gomes [2000] remonta à 

imigração para o Brasil, que, no fim do século XIX e início do século XX, deu origem a 

uma série de colônias pelo estado, especialmente no Rio de Janeiro e em Niterói. Castro 

Gomes cita o trabalho de Chinelli e chega a entrevistar seus familiares, comentando que 

muitos desses imigrantes tornaram-se jornaleiros com o passar do tempo – intrigada, a 

historiadora chega a questionar “A questão é sempre o porquê e o como esses homens 

acabam se tornando jornaleiros e qual o seu percurso nessa atividade profissional” 

[GOMES, 2000:88]. 

Interessada nos fluxos migratórios mais do que nos jornaleiros em si, Ângela de 

Castro Gomes ainda reconhece outras profissões típicas dos recém-migrados, como o 

trabalho ambulante, a venda de frutas e hortaliças, o trabalho em entrepostos e no setor 

de serviços, “que exigia uma menor qualificação” [id.:84]. Além disso, “um tipo de 

ocupação também muito controlada pela comunidade de imigrantes italianos: as 

cadeiras de engraxate. Elas funcionavam em ‘pontos’ das cidades, que podiam ser 

comprados ou alugados, havendo então uma certa divisão percentual dos ganhos com o 

proprietário da licença”. A história de Silvestre Mônaco, que “além do serviço de graxa, 

vendia cadarços para sapatos, bilhetes de loteria e revistas e livros usados ou livros 

novos de cordel” [id.:85] dá então perfeitamente a ideia de como as “profissões da 

miséria” [JOÃO DO RIO, 1995], exatamente como ocorre ainda hoje, se confundiam e 
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se mesclavam. Revistas e livros eram ofertados aos fregueses dos engraxates, que 

podiam lê-los durante o serviço e ainda optar por comprá-los ao final. As cadeiras, no 

entanto, vendiam apenas revistas usadas, deixando às bancas o privilégio da 

comercialização de periódicos novos [GOMES, 2000:86]. Castro Gomes ainda discorre 

sobre as mudanças nas atividades que levaram sociedades de jornaleiros a serem 

desfeitas e a criação de empresas distribuidoras, ramo que também é controlado por 

famílias de origem italiana. Além disso, transparece no trabalho da historiadora, uma 

outra relação interessante e que repercute para além da experiência brasileira: a relação 

entre a operação de pontos de venda de jornais, o jogo e a criminalidade. Ocorre que 

alguns dos primeiros jornaleiros da cidade eram essencialmente vendedores ambulantes, 

e, além dos jornais, tiravam seu sustento muitas vezes da comercialização de bilhetes de 

loteria. 

Se nos voltarmos ao olhar “em tempo real” dos cronistas e memorialistas da 

belle époque, perceberemos que a descrição de autores como João do Rio, Joaquim 

Manuel de Macedo e Luiz Edmundo sobre esta “miséria das cidades” [JOÃO DO RIO, 

1995:48] alertava para a transitoriedade e interpenetração desses empreendimentos 

próprios do universo da informalidade. É possível perceber a interseção entre a venda de 

jornais e revistas e a venda de bilhetes de loteria desde fins do século XIX. Ao 

descrever o espaço físico da Rua Uruguaiana e da Rua Larga, no Centro do Rio, Luiz 

Edmundo chama atenção, por exemplo, para o amontado de vendedores de bilhetes de 

loteria e de jornais, “balcões” do bicho e cadeiras de engraxate [EDMUNDO, 2003:77]. 

No trabalho de Felipe Magalhães [2011:96], tem-se que os primeiros vendedores 

ambulantes de loterias surgiram por volta de 1880 como principal meio de circulação de 

bilhetes [id.:100]. Mais adiante também “Os quiosques parecem ter tido uma importante 

participação nesse comércio. Numa relação destes estabelecimentos feita em 1903, nota-

se que, de um total de 161 listados, 52 vendiam bilhetes de loterias ou, pelo menos, 

tinham licença para vendê-los” [id.:104]. Mas o mais curioso, indiscutivelmente, é 

constatar um alto grau de entrelaçamento não apenas entre estas categorias que 

ofereciam pequenos serviços, mas também entre os jornaleiros e o ramo do 

entretenimento de forma geral, através da contravenção. Magalhães [2011] e Martins 

[2004] sustentam que os irmãos Segreto, imigrantes italianos famosos que tiveram 

participação expressiva na cultura e na política do Distrito Federal, possuíam 
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envolvimento com o bicho, tendo enriquecido graças à abertura de “bancas”2 do jogo. 

Magalhães [2011] me chamou especialmente a atenção para esta relação a partir da 

menção às “ligações intensas” entre o cinema e o jogo do bicho. Segundo ele, alguns 

autores apontam que “futuros exibidores e realizadores de filmes, como Paschoal 

Segreto, Jacomo Staffa e José Labanca, começaram a ganhar dinheiro graças à abertura 

de bancas para jogar no bicho”. Diante de minha surpresa com a menção a dois 

sobrenomes que compõem o cortejo pioneiro da história dos jornaleiros, os Segreto e os 

Labanca, Magalhães [id.:109] ainda acrescenta que 

 

Provavelmente os Labanca foram a primeira família de banqueiros de bicho, 
estando envolvidos com essa prática por mais de três décadas. Foi possível 
encontrar processos de outros membros da família Labanca no Arquivo 
Nacional nos anos 1930, nos quais nota-se a continuidade dos negócios com 
o jogo do bicho3. 
 

Ainda teremos oportunidade de comentar em mais detalhes os mitos de origem 

que envolvem a participação destes personagens no imaginário dos profissionais 

jornaleiros, mas cabe lembrar que, enquanto o relato romanceado de Gilson Rebello 

omite o nome de Paschoal Segreto, referindo-se a ele sempre como “o outro irmão 

Segreto”, a dissertação de William de Souza Nunes Martins [2004] detém-se sobre a 

trajetória deste, que é tratado como o “Ministro das Diversões”, no Rio da virada do 

século XX. Paschoal, como Martins procura demonstrar, foi um grande empreendedor 

do ramo do entretenimento e das diversões públicas, sendo proprietário (e realizador) de 

cinema, dono de bancas de jogo, de casas de apostas, rinhas e lutas. Ele e o irmão, 

Gaetano, chegaram ao Rio em 1883, e, ainda antes de completar-se a primeira década 

do século XX, já circulavam por diferentes camadas da sociedade carioca, além de 

cultivarem relações com a colônia italiana, como era de se esperar. Enquanto Paschoal 

cuidava das diversões, Gaetano, “o intelectual da empresa” [cf. O GLOBO, 23 de 

                                                 
2 É digna de atenção a presença marcante da expressão “banca” nas duas profissões, como representação 
do ponto fixo de comercialização dos produtos, sejam impressos ou bilhetes de loterias. 
3 Refere-se aos boletins de ocorrência e processos contra Domingos Labanca e outros membros da mesma 
família que, do início do século até os anos 1930 e 1940, figuram subsequentemente como acusados de 
prática ilegal de vendas de bilhetes de loteria, manutenção de casas de apostas e entretenimentos 
relacionados a jogos de azar, e a agressões físicas. Refiz o percurso da pesquisa de Magalhães e não fui 
capaz de encontrar vestígios de Carmine Labanca entre estas documentações no Arquivo Nacional, mas 
as menções a José Labanca (Giuseppe Labanca) e Eugênio Labanca são fartas o suficiente para me 
levarem a crer que Carmine e aqueles possuíam algum grau próximo de parentesco, tal como Gaetano e 
Paschoal Segreto. A figura de Carmine Labanca se faz notar em minha pesquisa apenas nas atas da 
Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1942] e no 
conselho fiscal da Stampa e do sindicato, de acordo com jornais de época. 
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agosto de 1931 apud MARTINS, 2004:150], aferrava-se às finanças da dupla, e 

construía um império político que teria fundamental importância para nosso tema, a 

Societá di Beneficenza e Mutuo Soccorso degli Ausiliari della Stampa, ou simplesmente 

Stampa. Gaetano atuou politicamente não apenas como vendedor e distribuidor de 

jornais e revistas, mas sobretudo como ativista capaz de deixar um legado institucional 

à categoria, uma espécie de embrião sindical. Tendo falecido cedo, em 1908, foi 

sepultado na Itália, mas homenageado com pompa em missa de sétimo dia no Largo de 

São Francisco4, no Centro do Rio, que teve presenças ilustres como do chefe da Casa 

Militar da Presidência da República, Mendes de Moraes, e o então Ministro da Guerra, 

futuro presidente, Hermes da Fonseca – seus confrades maçons5 [MARTINS, 2004:48-

49]. 

Os movimentos executados pela Stampa são, conforme dito, o tema da pesquisa 

de Gabriel Labanca [2010] e aparecem, também, de forma enaltecida no livro de Gilson 

Rebello [1987], que em nada se assemelha a um trabalho científico, se não pela farta 

pesquisa baseada em relatos orais com antigos jornaleiros. Também com o foco na 

política, mas sob um ângulo completamente diverso, o livro de Ivana Guilherme Simili 

[2008] auxiliou-me no reconhecimento do papel de Darcy Vargas como liderança na 

construção da Casa do Pequeno Jornaleiro, na década de 1940. Esse mesmo papel é 

construído miticamente no livro infanto-juvenil de Alma Cunha de Miranda [1939]. 

Aliás, a própria imagem do pequeno jornaleiro, que é tradicionalmente romantizada no 

repertório americano, é alvo de uma série de outros estudos, cuja inspiração varia das 

preocupações com as questões relacionadas à criança e trabalho infantil [ALMEIDA, 

2004; McCABE Jr., 1872; NEWSIES, 1992] aos rituais e associativismo dos newsboys 

[DiGIROLAMO, 2002]. Obras sociais como a Casa do Pequeno Jornaleiro repercutem 

experiências anteriores nos Estados Unidos [cf. novamente DiGIROLAMO, 2002; 

                                                 
4 A Igreja de São Francisco, no Centro, e a Paróquia de São Francisco de Paula, na Barra da Tijuca, 
tiveram ambas sua construção financiada por jornaleiros, em diferentes momentos da história da cidade. 
São Francisco de Paula é o padroeiro da Calábria, região de onde provém, segundo o projeto de lei 
estadual nº 2.383/2005, que institui o dia da Comunidade Calabresa no Rio de Janeiro, mais de 90% das 
famílias de migrantes italianos que aqui chegaram desde 1845. Por conta desta passagem, a data de 2 de 
abril é também celebrada por jornaleiros como o dia de seu santo padroeiro.  
5 De acordo com o jornal Il Bersagliere [5 de março de 1914 apud MARTINS, 2004], Gaetano Segreto 
fora “presidente da Sociedade Auxiliar de Imprensa [sic], vice-presidente da Sociedade Italiana de 
Beneficência e Mútuo Socorro, membro do conselho de diversas associações, presidente honorário e 
sócio benemérito da Sociedade Italiana, Brasileira e Portuguesa; deputado da Loja Fratelanza Italiana e da 
Cavour de São Paulo, adjunto do Grande Oriente do Brasil; sócio perpétuo da Dante Alighiere de Roma e 
outra do interior do Estado”. 
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McCABE Jr., 1872], e, entre uma série de outras questões, se pretendiam uma política 

de redução da criminalidade nas ruas [cf. THORN; PFEIL, 1987; e McCABE Jr., 1872]. 

A profissão de vendedor de jornais e revistas nasce de certa forma amalgamada 

com a dos próprios vendedores ambulantes, como demonstra Jean-Yves Mollier [2004]. 

Buscar reconstituir essa diferenciação não é tarefa simples, e foi, por isso, que me vi 

obrigado a me voltar para o debate acadêmico acerca da produção editorial e do 

mercado livreiro [REBELO, 2009; FERREIRA, 2009; IPANEMA e IPANEMA, 2007; 

CHARTIER, 2009; NEVES, 2009; MOREL, 2009; e VILLALTA, 2009]. Os trabalhos 

de Marisa Midori Deaecto [2008 e 2009] e Ipanema e Ipanema [2007] foram de especial 

importância neste percurso, e foi através destes autores que pude enxergar com mais 

clareza a obnubilação presente nas referências a marcos memoriais como “o primeiro 

jornal a utilizar-se de jornaleiros”, “o primeiro jornaleiro a utilizar uma banca”. 

 Ipanema e Ipanema, por exemplo, comentam a atuação como “livreiro, [...] 

distribuidor e administrador de empresas jornalísticas (nos limites do que o eram os 

órgãos da nascente imprensa)” [id.:11] de Silva Porto, cuja primeira “banca” foi iniciada 

ainda 1810. Com sua pesquisa sobre Anatole Louis Garraux, Deaecto aponta também 

para a existência de “bancas” de livreiros em meados do século XIX, e para a já 

fulgurante relação entre os vendedores de impressos e a territorialidade das grandes 

cidades, razão que a leva a explorar as noções de circuitos e cartografias, em que de 

certo modo me inspiro. 

Estudos que se utilizam de referenciação cartográfica ou mesmo demográfica 

para analisar a circulação e a distribuição de impressos não são novidade absoluta. Há 

uma série de pesquisas que correlacionam o processo de urbanização à circulação de 

jornais do centro à periferia nas grandes metrópoles [PARK, 1929; KINNEMAN, 1946; 

e outros], tentando evidenciar que “a circulação de jornais representa um aspecto 

conspícuo da identificação humana e do arranjo ecológico” [KINNEMAN, 1946:150, 

tradução minha]. Alguns desses estudos procuravam provar que os indivíduos em áreas 

rurais ou de menor urbanização eram mais fortemente influenciados pela leitura de 

jornais da metrópole, e que, conforme suas regiões sofriam um processo de urbanização, 

os jornais locais ganhavam força, isto é, quanto mais cosmopolita é uma população, 

mais os veículos de imprensa local desenvolvem um noticiário ampliado e de cobertura 

abrangente como os dos grandes jornais. Assim “a distribuição da circulação de jornais 

expõe a real organização de interesses e a verdadeira distribuição de atenção tanto na 
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cidade quanto em comunidades rurais” [PARK, 1929:75, tradução minha]. Park 

[2008b:72-74] foi também um dos primeiros autores a perceber a circulação como uma 

fonte fundamental de poder para a imprensa, ainda que um jornal possa, ele admitia, 

exercer influência sobre a opinião pública mesmo que sua circulação seja “limitada a 

uma elite política”. Afinal, como reconhecem outros pesquisadores [SEYMOUR-URE, 

1991], a circulação “nacional” é nada mais do que uma ficção [id.:18]. Então vale 

perguntar – ou melhor, replicar a pergunta do cientista político Colin Seymour-Ure 

[id.:ibid.], “o que faz um jornal “nacional”? E em que medida as operações de 

circulação e distribuição de impressos constituem sua própria significação social 

[NIETO, 1989:6]? 

Uma série de autores, entre sociólogos, historiadores e cientistas políticos, tentou 

responder a esta questão investigando as relações entre a circulação e a distribuição dos 

meios impressos e a esfera política. A maioria, porém, envereda pelo aspecto dos 

dispositivos de controle editorial por meio de constrangimentos políticos [BIRD; 

MERWIN, 1942; ROSS, 2008; SENTER Jr.; REYNOLDS; GRUENENFELDER, 

1986], de anunciantes ou leitores [LIPPMANN, 2008] e de mecanismos de regulação da 

imprensa [SARAVIA, 2008; PIERANTI, 2008; CANELA, 2008; HOLSINGER; 

DILTS, 1994]. Poucos são os trabalhos que associam com lucidez a circulação e 

distribuição dos meios impressos às implicações da liberdade de imprensa, talvez por 

absoluta incorporação da noção de que as bancas funcionam como mera extensão das 

empresas jornalísticas, tal e qual contido no slogan “já nas bancas”6. Um dos raros 

exemplos dessa associação com que me deparei é o trabalho de Bernard Reilly, Jr. 

[2007], que apenas passa ao largo do tema, e concentra-se sobre o papel das bibliotecas 

ante à popularização de acervos digitais da informação. Aparentemente distante de meu 

objeto, Reilly, Jr. argumenta muito conscientemente que a mídia digital tem ajudado a 

erodir uma duradoura “relação simbiótica” entre as bibliotecas e as bancas de jornais, 

em que as primeiras, embora responsáveis por uma fonte de receita irrisória para os 

editores, eram responsáveis por agregar um arranjo plural de conteúdos noticiosos e 

armazená-los em suas estantes – onde “ainda que aposentados, são cuidadosamente 

arquivados, aguardando uma subsequente redescoberta por novas gerações de 

consumidores” [id.:81, tradução minha]. Já as bancas de jornais, limpas diariamente 

para o influxo de novas publicações, apresentam tradicionalmente o noticiário mais 

                                                 
6 No terceiro capítulo desta tese, procuro descrever como esta mesma compreensão da banca como 
espécie de extensão da empresa jornalística repercute no ordenamento jurídico brasileiro. 
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atual, conquanto sua disposição como infraestrutura comercial para a distribuição das 

publicações impressas as torne vulneráveis em locais em que regimes ditatoriais 

controlam ou enfraquecem a disseminação e/ou a preservação de determinadas 

informações [id.:ibid.]. A divisão de tarefas entre bibliotecas e bancas de jornais ajudou, 

sustenta Reilly, Jr., “a fazer florescer a produção de notícias e o conseguinte acúmulo de 

registros sobre os acontecimentos no mundo”, equilibrando interesse privado e bem 

comum [id.:ibid.]. Nesta tese, um dos principais pontos que procuro levantar diz 

respeito exatamente a este papel desempenhado pelos jornaleiros, como agentes de 

importância política fundamental no processo comunicativo. 

Cabe ainda destacar alguns estudos cuja preocupação metodológica se aproxima 

substancialmente daquilo que tenho propagado como uma história da atividade dos 

jornaleiros e das bancas de jornais. Em primeiro lugar, a pesquisa de Victor Infiesta 

[2008a e 2008b] ressalta o papel dos canais de distribuição e subscrição da imprensa 

asturiana no início do século XX, chamando atenção para a íntima relação entre os 

sistemas de distribuição e os sistemas de transporte e correios. Ela soma-se à obra de 

William J. Thorn com Mary Pat Pfeil como uma das mais ricas pesquisas sobre a 

história da circulação da imprensa moderna. O trabalho de Thorn e Pfeil [1987] parece 

ser, de longe, a mais completa tradução dessa vertente historiográfica nos Estados 

Unidos. Em meio a uma série de outras revisões que se propunham a discutir sobre o 

papel da chamada Penny Press americana [cf. p. ex. SCHUDSON, 1978; e NERONE, 

1987 e comentários], Newspaper circulation: marketing the news defende que a 

circulação é, na realidade, a operação mais complexa da imprensa. Comentando sobre 

os planos de circulação em Nova Iorque e Filadélfia e trazendo ao debate as chamadas 

Circulation Wars, em que diversos jornais concorriam pelo posto de veículo de maior 

tiragem e penetração, os autores trabalham com um amplo mapeamento histórico, além 

de explorarem, como eu procurei fazer, também os princípios legais a que as operações 

de circulação se circunscrevem. Uma diferença marcante, porém, tem lugar no espaço 

conceitual que serve de ponto de partida a Thorn e Pfeil. Os pesquisadores trabalham 

ancorados na perspectiva de que as vendas e a promoção tornaram-se tão importantes 

nas últimas décadas que “o marketing assumiu a linha de frente no planejamento 

administrativo e operacional” das empresas jornalísticas [THORN; PFEIL, 1987:9, 

tradução minha]. A definição de circulação de que se utilizam compreende, portanto, 

uma gama de processos abrangente no sentido da racionalidade burocrática, e ultrapassa 
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as fronteiras dos sistemas de distribuição para englobar também e principalmente os 

departamentos de circulação e marketing dos próprios jornais, que traçam as estratégias 

de merchandising e gerenciam a impressão e alocação de tiragens para que seus 

produtos alcancem, nas ruas, maior penetração. A circulação, dessa forma, é 

compreendida como um ramo operacional da cadeia produtiva do jornal. Com isso, o 

debate se volta novamente para a esfera da produção. O foco de análise não são os 

vendedores e distribuidores de jornais e revistas mas os gerentes de circulação, posto 

executivo estratégico das empresas. Ao propor concentrar-me única e exclusivamente 

na análise sobre os sistemas de distribuição, minha intenção é marcar a diferença entre 

esses processos e atribuir um peso maior à economia política dos meios impressos. 

Jornaleiros, como veremos, são atores com força marcante nas disputas políticas 

que ocorrem neste cenário, seja por exercerem ou por sofrerem pressão. É o gargalo 

político da distribuição que sugere as estratégias a serem desembainhadas pelo controle 

de circulação, e não o contrário. Por isso, esta aventura política e econômica a que me 

proponho não pode passar sem uma leitura histórica acerca do desenvolvimento destes 

processos. 

 

 

1.1. Uma história natural dos jornaleiros 

 

A história dos jornais, lembram Thorn e Pfeil [1987:34], não é apenas a história 

de seu conteúdo, mas de como as pessoas obtiveram as notícias. Em adição à paráfrase 

que lancei anteriormente sobre Park, eu diria que uma história da imprensa não pode ser 

considerada plena se deixa à margem um dos aspectos mais fundamentais de seu longo 

processo de adaptações e apropriações. Os estudiosos das teorias sociais do jornalismo, 

por muito tempo, acreditaram que bastava compreender as trajetórias dos chamados 

homens de imprensa para reconstituir sua história, que era preciso não muito mais do 

que reconhecer o ethos jornalístico para identificar sua “profissão de fé”, que, por fim, 

somente atentando para a leitura dos discursos dos jornais e revistas – e neles embutida 

toda a carga ideológica de sua posição de fala – seria possível historicizar esse percurso. 

Nessa linha de raciocínio, utilizaram-se de metodologias as mais diversas: investigaram, 

em primeiro lugar, os próprios periódicos, como prova documental desses discursos; 

mapearam redes de relações nas redações dos grandes jornais; provaram, através de 
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depoimentos orais ou relatos etnográficos, biografias de reconhecidos jornalistas e 

homens de negócios; estudaram leis e leis, e leis; foram ao público indagar o que lhes 

aprazeria e como se lhes receberiam a esses discursos; e principalmente debruçaram-se 

monotonamente sobre a genealogia da notícia. Deixaram de fora parte fundamental 

dessa investigação: a forma como chegam a esse público as mensagens. 

A recepção aos trabalhos da Escola de Toronto, cujo expoente máximo foi sem 

dúvida nenhuma Marshall McLuhan, favoreceu no Brasil, como em outros países, a 

percepção ambígua de que os meios são análogos às tecnologias da comunicação, 

levando muitos pesquisadores da área a crerem numa versão polarizada dos 

desdobramentos de um dos seguintes caminhos: seja pela vida longa e próspera, ou pela 

morte definitiva da imprensa a partir do advento da internet. Se há algo para o qual a 

noção de cultura da convergência apresentada por Jenkins nos serve é para 

desobstruirmos essa via de ambiguidades. Assim, Jenkins [2008:41] evoca o trabalho de 

Lisa Gitelman para chamar a atenção para os “protocolos”. Ele nos lembra que “meios 

de comunicação são também sistemas culturais” e que aquilo que tratamos como meios, 

muitas vezes são meras tecnologias, ou, na melhor acepção a que nos diz respeito, 

“tecnologias de distribuição” [delivery technologies]. Pois “Tecnologias de distribuição 

vêm e vão o tempo todo, mas os meios de comunicação persistem como camadas dentro 

de um estrato de entretenimento e informação cada vez mais complicado” [id.:ibid.]. Foi 

precisamente porque as novas tecnologias “reduziram os custos de produção” e 

“expandiram o raio de ação dos canais de distribuição” que se ampliou a circulação dos 

conteúdos e consequente participação de diversas camadas da sociedade, pondo em 

xeque sistemas de distribuição já defasados. Diferenciar meios e tecnologias – Jenkins 

fala em CDs, arquivos MP3, fitas cassetes – é importante para que possamos tratar do 

olhar histórico sobre os canais de distribuição da mídia. Esses canais, como em todos os 

outros meios, sempre representaram percalços no escoamento (e na preservação [cf. 

REILLY Jr., 2007]) da informação produzida ao público consumidor, e parte da história 

da imprensa se refere à tentativas de equilibrar estes entroncamentos e suplantar 

obstáculos. Se pensarmos nos meios impressos tradicionais, teremos em conta que uma 

das principais tecnologias de distribuição – podemos falar em “tecnologias sociais” – é 

a banca de jornais e revistas. Estudar, portanto, as bancas e os jornaleiros é uma 

tentativa de conhecer a fundo os mecanismos que tornam possível a circulação dos 

conteúdos noticiosos. Nesse sentido, mais do que estudar o circuito da produção em si, 
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pretendo investigar o universo que se descortina após o processo produtivo, no exato 

intervalo entre este e os olhos do consumidor. 

Voltamos, por isso, a pensar em como estudar as bancas de jornais e a dinâmica 

da distribuição. A sociologia da comunicação de inspiração norte-americana, através da 

Escola de Chicago, foi talvez a primeira corrente a se dedicar a esta vertente analítica de 

forma ampla; com sua inclinação para estudos demográficos e a justificativa para a 

perspectiva “ecológica” das grandes cidades, Robert Ezra Park iniciou uma série de 

estudos sobre a relação entre a circulação da imprensa e a urbanização nas metrópoles 

estadunidenses [cf. os já citados PARK, 1929; e KINNEMAN, 1946]. Mas a visão 

sociológica de Park o levou a cunhar uma metáfora conceitual que operou como uma 

espécie de divisor de águas para a historiografia da imprensa. Park dizia: “os jornais têm 

uma história, mas os jornais têm também uma história natural” [PARK, 1984]. Queria, 

com isso, chamar a atenção para o quanto a evolução da imprensa 

 

não é um produto obstinado de qualquer pequeno grupo de homens. Pelo 
contrário, é o resultado de um processo histórico do qual muitos indivíduos 
participam sem prever qual seria o produto final de seu trabalho. 
O jornal, como a cidade moderna, não é totalmente um produto racional. 
Ninguém buscou fazê-lo como ele é. Apesar dos esforços do homem como 
indivíduo e gerações de homens para controla-lo e fazer dele algo que vem de 
seu próprio coração, ele continuou a crescer e a mudar de maneira própria e 
incalculável. 
[...] 
A história natural da imprensa é a história desta espécie sobrevivente [PARK, 
2008b:33]7. 

 

O objetivo do sociólogo era chamar atenção para a necessidade de se observar 

com sistematicidade o processo de produção dos jornais e as mudanças decorrentes do 

passar dos tempos, em razão de mudanças políticas, sociais, culturais, econômicas ou 

tecnológicas. Com isso, o pesquisador buscava romper com a tradição memorialista 

que, como no Brasil, vinha narrando alguns dos acontecimentos sobre a imprensa 

através do olhar embevecido da modernidade – em que fulgurava, especialmente no 

contexto estadunidense, a narrativa heroica dos periódicos da chamada Penny Press. Era 

o caso lá, entre outros, de McCabe, Jr. [1892], como aqui de Luiz Edmundo [2003], 

Joaquim Manuel de Macedo [2011] e até, e principalmente, João do Rio [1995]. 

Olhando com agudez a modernização e profissionalização da imprensa americana, Park 

então propõe aos historiadores uma “história natural” nos moldes do que a simultânea 
                                                 
7 Utilizei, para esta tradução, a versão do mesmo artigo anterior [PARK, 1984] publicada em BERGER e 
MAROCCO, 2008, uma coletânea sobre teorias do jornalismo. 
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Escola dos Annales vinha evocando como uma história social, que observasse a duração 

e não o acontecimento em si [BLOCH, 2001]. A imagem de Park, no entanto, desperta 

alguma animosidade à medida que se presta a enaltecer as virtudes de uma metáfora 

evolucionista, largamente criticada a partir de então por supor, ao contrário do que 

pretendia o próprio sociólogo, “um progressivo afastamento das formas ancestrais” 

[BLOCH, 2001:57]. Ao passo que a história da corrente francesa vinha gradualmente se 

distanciando de um modelo intelectual inspirado nas ciências da natureza [id.:49], a 

remissão à “história natural” de Park foi encarada mais adiante por historiadores 

revisionistas americanos com desdém, como uma orientação de pesquisa obsoleta 

[SCHILLER, 1987:411]. Vale lembrar que Nerone, embora lance mão da metáfora de 

Park logo adiante, critica os trabalhos desta geração, argumentando que “talvez porque 

sejam produto de sociólogos cujo interesse no passado era subordinado ao estudo das 

instituições contemporâneas, estas obras tenham levado a uma pesquisa histórica muitas 

vezes limitada” [NERONE, 1987a:383]. 

Nesse sentido, a proposta de reforma empreendida por autores como Michael 

Schudson [1978] foi determinante no olhar sobre a sociedade americana, em conjunto 

com a história da imprensa. Schudson e outros pesquisadores procuraram estudar o 

jornal como “texto cultural”, e não como bias [“viés”]. Seu revisionismo se coaduna 

com a abordagem contemporânea de outras áreas8, inclusive aquela dos pesquisadores 

voltados para os estudos sobre a técnica, em que se procurava avaliar que a influência 

da mídia sobre o meio social era tão ou menos sólida do que o oposto, e, portanto, a 

história dos meios de comunicação seria, por necessário, marcada por processos de 

apropriação e ressignificação. 

O problema notado por John Nerone [1987a] a respeito desta perspectiva reside 

no fato de que a proposta de Schudson não se concretiza por completo, uma vez que, ao 

reforçar a importância da imprensa popular norte-americana, a Penny Press9, o 

historiador teria, em verdade, se alinhado com a vertente mais tradicional da história 

política e dos memorialistas. Nerone desconstrói a imagem heroica da Penny Press 

                                                 
8 E contradiz autores como Innis [2011] e McLuhan [1969], no que tange à visão do determinismo 
tecnológico, mas também à clássica expectativa da Escola de Frankfurt, segundo a qual os meios de 
comunicação seriam meros canais de transmissão para a ideologia das classes hegemônicas. 
9 A Penny Press é um fenômeno tipicamente americano, que aponta para o surgimento de uma  série de 
jornais populares no decorrer do século XIX, cujas principais marcas seriam (1) o formato de matérias 
mais curtas e objetivas; (2) as imensas tiragens e alta circulação pelas grandes cidades; (3) o baixo custo 
de produção, favorecido pelo uso extensivo de novas tecnologias industriais como rotativas automáticas; 
e (4) o baixo preço final do produto, o que acaba dando nome ao próprio fenômeno – de “penny” ou 
“centavo”. 
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como retratada habitualmente, argumentando que as características desses jornais, na 

realidade, são naturalmente evolucionárias. 

 

Tais características incluiriam a ampliação da circulação e leitura, o 
desenvolvimento da estrutura profissional e de negócios, e também de certos 
tipos de conteúdo, como as notícias e os assuntos de ‘interesse humano’. Mas 
esses aspectos não são exclusivos da Penny Press, e seu desenvolvimento não 
é descontínuo [NERONE, 1987a:402]. 

 

Para Nerone, a depuração sobre a definição de conteúdo noticioso vinha sendo 

trabalhada desde os jornais que circulavam no período colonial americano [id.:393-394], 

mas a popularidade destes veículos mais antigos é geralmente mal interpretada ante a 

confusão entre as vultuosas tiragens da imprensa popular novecentista e seus reais 

indicadores de leitura [id.:387]. A falsificação de dados sobre tiragens e circulação é 

ainda um complicador típico do período [id.:386], e que, por vezes, é citado como um 

dos motivos para as chamadas Circulation Wars [“Guerras de Circulação”], conforme 

veremos. 

Em resumo, Nerone defende que o trabalho dos historiadores revisionistas nos 

Estados Unidos não foi suficiente para questionar como se deveria a narrativa mítica da 

Penny Press, tal como construída pelos memorialistas de antanho. Ainda assim, o autor 

faz importantes concessões a esta visão ao comentar que talvez o mais bem-sucedido 

caráter desta forma de imprensa tenha sido, em verdade, o sistema de pagamentos à 

vista para as vendas avulsas [id.:384], que acabou por substituir em definitivo 

assinaturas não-pagas e vendas fiadas. Com relação à circulação da imprensa, no 

entanto, Nerone [1987a:378] sustenta que rotineiramente pesquisadores da área 

costumam atribuir aos “penny papers” uma escala de mudanças históricas a partir do 

sistema de pagamentos à vista que não corresponde à realidade. É dito que este sistema 

criou a figura dos distribuidores da imprensa, geralmente retratados a partir da não 

menos mítica imagem dos “newsboys” – guardadas as devidas proporções, os 

equivalentes americanos à figura dos pequenos jornaleiros – e, por conseguinte, da 

venda avulsa nas grandes cidades e do sensacionalismo nos pregões das manchetes 

pelas ruas10. Contudo, o autor é cético com relação aos efeitos desse sistema de 

                                                 
10 De acordo com o historiador, a visão mais comum é aquela em que “Esses distribuidores são 
usualmente retratados como ‘newsboys’, ‘rapazes sagazes’ que ‘escreveram as páginas da principal 
mudança no jornalismo que já teve lugar, pois eles trouxeram os jornais às pessoas’ [O’Brien, 1928, p. 
19]. Diz-se que esses ‘newsboys’ concentravam a venda nas ruas ao invés de colher assinaturas, o esteio 
tradicional da circulação dos jornais. As vendas nas ruas ditaram o conteúdo sensacional [Peterson, 
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pagamentos à vista. Para ele, é incorreto afirmar que as vendas avulsas nos Estados 

Unidos se iniciaram com a Penny Press, e não há evidências concretas de que a forma 

de pagamento tenha efetivamente se revertido em vendas avulsas nas ruas, já que os 

registros de circulação da época são extremamente raros [id.:383]. O que Nerone supõe 

é que a mudança simplesmente transferiu os riscos econômicos da estrutura de 

circulação dos jornais para a ponta da distribuição. O mais provável, segundo ele, é que, 

ainda mediadas pelas entregas dos newsboys, as assinaturas tenham permanecido como 

principal sistema de distribuição, em vista de garantirem aos jovens jornaleiros uma 

segurança e regularidade maior na rotina de trabalho. Ou seja, 

 

os poucos indícios que encontrei parecem indicar que as vendas por 
assinatura permaneceram como maioria esmagadora nas vendas de jornais. 
[...] Como os newsboys pagavam à vista pelos seus jornais, 67ȼ por 100 
cópias, e como eles provavelmente operavam com pouquíssima liquidez, eles 
provavelmente teriam preferido entregar seus jornais a consumidores 
regulares em uma base de assinantes. (Bleyer [1927, p. 161] se refere a 
‘transportadores’ [carriers] entregando penny papers a ‘assinantes’, muito 
embora outros escritores mais adiante concentrem-se exclusivamente em 
newsboys que faziam vendas nas ruas.) [NERONE, 1987a:384]. 

 

Portanto, também ao aspecto da circulação e da distribuição dos meios 

impressos, Nerone aplica a mesma linha de raciocínio. Diante da tese explosiva, uma 

série de autores, entre eles Michael Schudson e Dan Schiller é convidada pela Critical 

Studies in Mass Communication para tecer seus comentários ao artigo. Schiller 

[1987:411], por exemplo, bate forte à tecla da “história natural”, indicando que o 

“pluralismo” e o “gradualismo” de Nerone ao recusar a presença de um episódio crucial 

como o da Penny Press nos anais historiográficos americanos, apontaria para uma 

tendência em se alinhar com a orientação de Park sobre a “história natural” dos jornais, 

que, por sua vez, pressupõe uma contradição interna no momento em que proclama uma 

aproximação com o evolucionismo biológico, ele mesmo movido a cataclismas e 

rupturas abruptas. John Pauly é outro a criticar a abordagem da “história natural”, 

conquanto mais cioso. O pesquisador sugere que, assim como Raymond Williams, 

Nerone defende a hipótese de que os meios de massa remodelam a categoria “popular”, 

imbuindo-a de uma nova carga semântica, distinta do emprego ideológico comum 

[PAULY, 1987:418], e que não é possível equacionar, como apontam os adeptos dos 
                                                                                                                                               
Jensen, & Rivers, 1965, p. 43] e recursos gráficos diferentes criaram ‘tipos mais legíveis e formidáveis’ 
[Emery & Emery, 1984, p. 143]. Todas essas inovações – as vendas nas ruas, o sensacionalismo, os 
recursos gráficos – teriam tornado os jornais mais acessíveis à classe trabalhadora” [NERONE, 1987:378, 
tradução minha]. 



69 
 
 
Estudos Culturais, “popular” com “meios comerciais” e “de massa”. A saída para este 

impasse seria, argumenta Pauly [id.:416], tratar a Penny Press não como uma etapa 

dramática e essencial na história do jornalismo, mas como um discurso. 

Em última instância, o debate me parece prolífico para percebermos a 

compreensão metodológica do trabalho historiográfico na academia contemporânea, 

especialmente no que tange à história da imprensa. Autores como Schudson e Schiller, 

como aponta Nerone, não conseguem fugir às formas discursivas de seus antecessores. 

Nesse particular, a remissão à metáfora de Park não é de todo despropositada e jamais 

ingênua. Pois se ela guarda uma perigosa aproximação com a acepção de um 

“progressismo evolucionário” e uma visão “simplificada” da realidade [NERONE, 

1987b:422], ela não nega episódios de mudança abrupta em um nível estrutural, 

ressaltando o aspecto da duração sobre os produtos evolucionários dessas forças de 

longo prazo [id.:ibid.]. Apontar para o caminho da história natural, desta feita, não é 

relacionar a dimensão histórica com um sucessivo desenrolar de acontecimentos de 

forma linearizada e utópica, mas reafirmar, como o pregam Nerone e Park, o olhar sobre 

a trajetória de adaptações dos meios. Em especial, tais adaptações repercutem ou são 

despertadas normalmente pela esfera da circulação e da distribuição, que, segundo 

Lippman [2008:153-154], é “o meio para um fim”, tornando-se um ativo para o jornal 

frente a seus anunciantes ou uma forma de garantir sua independência editorial dada a 

pujança de seu público comprador [id.:156; cf. tb. BIRD; MERWIN, 1942:495-496]. 

À moda da inquietante questão levantada pelos pesquisadores que investigam a 

influência das tecnologias da comunicação na sociedade, a pergunta retórica que ilustra 

essa preocupação quer supor se é o consumo que molda os canais de distribuição ou o 

contrário. Por essa razão, atentar para essa via de adaptações ao longo do 

desenvolvimento histórico dos canais de distribuição dos meios impressos é também 

perceber os “jogos ocultos” [TSEBELIS, 1998], que escapam ao observador não iterado 

do universo de seu objeto. 

À perspectiva da história natural, por conseguinte, eu alio a abordagem do 

institucionalismo histórico [Peter HALL, 2003; STEINMO, 2008], uma das vertentes do 

neo-institucionalismo, que aponta para o processo histórico como condicionante na 

constituição de novas institituções na sociedade. Fosse diferente disto, no que nos 

compete, não faria qualquer sentido a categoria dos jornaleiros se ressedentarizar após 

um período da atividade em que ex-escravos perambulavam pela cidade para vender 
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suas folhas. Tampouco as bancas de metal, homogêneas e desespacializadas [IQANI, 

2011], teriam ocupado o lugar de meninas-dos-olhos da categoria (e da administração 

pública). Há influência da história em cada centímetro desse avanço sobre a 

institucionalização da atividade dos jornaleiros no Brasil. Aliás, a própria definição 

sobre o seu equipamento urbano – a banca – é fruto de intensa negociação ao longo de 

décadas da atividade, em que pese os diferentes modelos de artefatos e formas de 

licenciamento a que estes profissionais já estiveram sujeitos. Os contornos e a definição 

de seus serviços, a regulação da profissão e os rituais e representações sociais dos 

jornaleiros e dos consumidores que param às bancas são também todos eles negociados. 

“A história da circulação dos jornais”, dizem Thorn e Pfeil [1987:77], “é a 

história de uma indústria constantemente se adaptando a mudanças sociais e 

econômicas, a novas tecnologias, e a demandas dos volúveis estilos de vida”. Estudar os 

jornaleiros e a institucionalização das bancas de jornais – mais do que isso, estudar os 

sistemas de distribuição dos meios impressos e sua história – é compreender este 

permanente processo de disputas políticas que dá vazão à escrita da história. 

 

 

1.2. Economia política dos sistemas de distribuição 

 

É curioso pensar na origem econômica dos termos que regem o cotidiano dos 

jornaleiros. A começar pela palavra que denomina a própria categoria. Muito antes de se 

tornar sinônimo de profissional que comercializa jornais e revistas, a palavra era (e é) 

empregada para identificar trabalhadores em rotina diária, como assalariados. Sua 

adoção para o universo da imprensa marca a distinção entre aqueles que desempenham 

tarefas intelectuais no escopo da produção de veículos impressos e aqueles que se 

ocupam das etapas subsequentes de distribuição. Em contrapartida, são também estes 

profissionais os que melhor traduzem a imprensa a partir de sua ótica empresarial, posto 

que são responsáveis por vender as publicações diretamente ao consumidor. Olhando 

por este prisma, é possível compreender melhor a etimologia do termo “banca”. Não são 

raros os jornaleiros que se referem a esta palavra para explicar que sua origem está 

associada à história de Carmine Labanca [REVISTA DO JORNALEIRO, 2004; 

BANCAS & NEGÓCIOS, 2008], tido como “o” primeiro vendedor de jornais a se fixar 
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em um ponto da cidade, à entrada do Café Lamas [REBELLO, 1987]11. Há, nesses 

relatos, uma construção mítica da imagem do primeiro jornaleiro, que, em princípio, não 

possui qualquer relação com a verdade. Afinal, o mais provável é justamente que a 

herança etimológica tenha operado no sentido inverso: que os Labanca, sim, é que 

tenham tido o nome de família incorporado a partir de atividades relacionadas ao 

comércio e ao setor de serviços. Pois a palavra banca provém do latim e remonta à 

Idade Média, onde, nas feiras feudais, alguns mascastes dispunham de tábuas e caixotes 

para servirem como mesas e assentos, a fim de montarem um ponto para suas operações 

de câmbio. Os “banqueiros”, portanto, ajudaram a nomear as bancas, diferentemente do 

que possam reportar os jornaleiros. 

Já a expressão “gazeteiro”, que costumava ser empregada como sinônimo de 

pequeno jornaleiro – e passou, a partir disso, a denominar também os jovens que 

cabulavam suas aulas [CHINELLI, 1977; cf. novamente REVISTA DO JORNALEIRO, 

2004], a exemplo dos menores jornaleiros que, para ajudar a família, evadiam-se da 

escola e iam às ruas vender jornais e revistas –, deriva, naturalmente, do substantivo que 

é sinônimo de jornal nas mais diferentes línguas, “gazeta”. O que poucos sabem é que o 

termo, cuja origem é novamente latina [“gazzetta”] e passa pelo inglês e francês com 

praticamente a mesma ortografia [“gazette”], provém de uma unidade monetária do 

século XVI. Equivalente de unidades como os centavos, xelins, copeques, e mesmo dos 

pennies, que caracterizaram tão marcantemente a Penny Press americana, as gazzettas 

eram o preço cobrado aos transeuntes venezianos que eventualmente quisessem adquirir 

uma cópia avulsa do jornal que era normalmente afixado em murais pela cidade, sem 

parar para lê-lo [THORN; PFEIL, 1987:34]12. O jornaleiro, portanto, já nessa época 

impingia às notícias um caráter de movimento nas cidades. E sua profissão é, logo se 

vê, associada à troca, ao escambo, à circulação de jornais e de valores. Como 

apropriadamente recorda Appadurai sobre a visão simmeliana a respeito da produção de 

mercadorias, o valor de um bem ou serviço não é um dado em si, mas é fruto da troca, 

da interação. Durante muito tempo, nos acomodamos, diz Appadurai, à episteme do 

século XIX, presente muito fortemente em Marx, para quem a economia deveria ser 

                                                 
11 “Há quem diga, nos dias de hoje, que a denominação dada ao ponto de venda pelas ruas da cidade 
surgiu de seu próprio nome, já que muitos, naqueles primórdios, costumavam dizer: 
“– Vamos comprar o jornal no Labanca” [REBELLO, 1987:41]. 
12 Versões levemente diferentes sobre esta informações foram encontradas no trabalho de Thorn e Pfeil; e 
no Dicionário Etimológico Online, disponível em: <http://dicionarioetimologico.com.br>, em visita 
realizada em 15 de setembro de 2012. 
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observada tomando-se como referência a etapa produtiva [APPADURAI, 2008:22]13. 

Isso se reflete no entendimento imediatista que compreende a mercadoria como fim em 

si mesma. Olhar para as etapas de circulação, distribuição e consumo a que se 

inscrevem estas mercadorias é considerar a troca como fim – e a mercadoria como 

meio. Appadurai [id.:20-21] refere-se a um valor social das mercadorias – expresso 

apenas incipientemente em Marx –, que nos aponta direto para o reconhecimento de sua 

trajetória. Esta chave será muito útil para entendermos a opção de alguns pesquisadores 

que se dedicam a estudar a produção editorial e o comércio livreiro a partir da noção de 

circuito [DEAECTO, 2008; 2009; SANTI, 2011]. 

Vilso Junior Santi [2011:151], por exemplo, define o “circuito da notícia” com 

base no “circuito da produção, circulação e consumo dos produtos culturais” proposto 

por Richard Johnson – e que, por sua vez, se baseia no clássico “circuito do capital” de 

Marx, segundo o qual os processos desaparecem/culminam nos produtos. Ele se propõe 

a aproximar a perspectiva teórica do jornalismo e da comunicação de maneira ampla a 

uma abordagem culturalista, em que a análise do “design da notícia” ou de suas “formas 

exteriores” não seria suficiente; e enaltece a visão metodológica de Jesús Martín-

Barbero sobre os estudos de recepção, que permitiriam “rever e repensar o processo 

inteiro da Comunicação”, levando à “explosão do modelo mecânico” da teoria da 

informação [id.:159]. Contudo, embora enuncie esta pretensão, Santi permanece 

aprisionado a uma tradição teórica que não nos aponta melhores caminhos para romper 

com o velho paradigma da comunicação ao voltar-se para a análise do discurso como 

chave epistemológica. Esta opção parece, ao meu ver, corromper sua proposta, na 

medida em que se fixa no próprio jornal como “forma interior” e ignora a trajetória 

exterior e o universo das trocas, voltando-se mais uma vez à etapa produtiva. 

Em problema similar incorrem os autores que procuram investigar o que se 

acordou denominar de modelo da cadeia produtiva. Em especial aqueles que se 

subscrevem à já citada corrente dos Estudos Culturais. Como veremos a seguir, estes 

pesquisadores possuem uma rica problematização a respeito do modelo teórico da 

comunicação, mas raramente apresentam soluções que possam elucidar estes problemas. 

Hall [Stuart HALL, 2003], por exemplo, introduz a questão com sobriedade em seu 

exemplar ensaio Codificação/Decodificação. No artigo, o autor examina o processo de 

                                                 
13 A este respeito, agradeço aos comentários do professor Luis Felipe Miguel a este trabalho. O 
pesquisador chamou atenção para o fato de que a primazia à produção legada por Marx refletia, na 
realidade, ela própria uma reação, em que se buscou inverter o fetichismo da mercadoria. 
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comunicação televisiva segundo quatro momentos distintos – produção; circulação; 

distribuição/consumo; reprodução –, que apresentam suas próprias modalidades e suas 

próprias formas e condições de existência, mas articulam-se entre si e são determinadas 

por relações de poder institucionais” [MATTELART e MATTELART, 2007:109]. Sua 

análise matizada sobre a circulação e o consumo de informações é caracterizada 

também pelo estudo do campo da televisão a partir da relação simbólica com seu 

espectador. A crítica de Hall opõe-se à análise funcionalista da comunicação, calcada 

sobre a tradicional visão liberal do princípio de liberdade de expressão assimilado como 

liberdade de expressão de atores privados ou liberdade de circulação das mercadorias, 

ante à liberdade de expressão em geral [id.:116]. Hall e seus correligionários chamam, 

assim, atenção para os processos de mediação, que constituem “choques culturais” no 

cenário social, e, em suas análises, privilegiam o nível ideológico do discurso 

jornalístico. Mas sua perspectiva pode ser contrastada com a noção mais moderna de 

circuito, tal como empregada adiante por Darnton [2010]14. 

Desta primeira geração de estudiosos dos Estudos Culturais, a proposta de 

Williams [2011] é altamente promissora, mas esbarra, como em outros autores, na 

crítica marxista ao uso ideológico dos meios. Segundo ele, os meios de comunicação 

devem ser também compreendidos como “meios de produção”, no sentido clássico, e 

não apenas como “formas”. Esta abordagem desloca a visão generalista dos meios como 

produtos (o meio como fim) e os readequa à dimensão de processos, subordinados 

portanto ao desenvolvimento histórico e social [WILLIAMS, 2011:59]. A crítica mais 

imediata de Raymond Williams é novamente à vertente do determinismo tecnológico, 

que costumava distinguir meios de comunicação naturais de meios de massa, atribuindo 

ao elemento tecnológico um aspecto de agência que sobrepujava sua própria 

contextualização histórica. O pesquisador, então, chama atenção para o fato de que a 

história social vinha procurando ouvir as “audiências” e “públicos” novamente, muito 

embora usualmente fortalecendo a perspectiva do “consumo”, que é, de acordo com ele, 

incapaz de estabelecer a correta relação entre os modos de consumo propriamente e os 

modos de produção [id.:74]. Isso porque, para Williams, bem como para a maioria dos 

pesquisadores dos Estudos Culturais, a circulação, a distribuição e mesmo o consumo 

são formas de organização social que se subscrevem à dinâmica da produção capitalista. 

Dessa forma, e diferentemente do que venho tentando argumentar, estes autores não 

                                                 
14 No quinto capítulo desta tese, procuro propor uma compreensão dos sistemas de distribuição a partir da 
noção de circuito que marca a historiografia darntoniana. 
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enxergam a distribuição dos meios de comunicação como uma etapa distinta da 

chamada cadeia produtiva. 

O problema está na confusão que as operações de difusão jornalística 

representam no contexto dos impressos, uma vez que suas estratégias de circulação 

constituem a exata interface entre a significação social da imprensa e sua compreensão 

como empresa informativa [NIETO, 1989]. Marcando uma retomada nos Estudos 

Culturais a partir da Antropologia do Consumo, Arjun Appadurai [2008:27, grifo do 

autor] irá então traçar uma proposta conciliadora, em que busca “romper de um modo 

categórico com a visão marxista da mercadoria, dominada pela perspectiva da produção, 

e concentrar-se em toda a trajetória, desde a produção, passando pela troca/distribuição, 

até o consumo”. Esta “abordagem biográfica das coisas”, para usar a expressão que ele 

toma emprestada de Kopytoff, evidencia a relação entre as mercadorias e sua circulação 

na esfera econômica de nossas sociedades. Por isso mesmo, Appadurai apresenta uma 

análise que revê o papel do conhecimento nos loci de produção e consumo, 

argumentando que o conhecimento na extremidade produtiva não é meramente 

“técnico” ou “empírico”, e tampouco é apenas “avaliador” ou “ideológico” na etapa do 

consumo. Ambos os polos são suscetíveis a esta escala de componentes, de forma que, 

mesmo no processo de circulação e troca de mercadorias, o conhecimento pode 

apresentar um caráter essencialmente contraditório [APPADURAI, 2008:60-62]: sobre 

as bancas de jornais, Iqani [2011] dirá, por exemplo, que, embora representem uma 

referência espacial no panorama das grandes cidades, elas são também não-lugares 

(placeless) à medida que reúnem, indistintamente, as mesmas características 

semiológicas. 

Esta relação prenunciada por Appadurai também se desenvolve, como ele 

próprio indica, na tensão entre desejo e demanda, em que a demanda é compreendida 

como “expressão econômica da lógica política do consumo” [APPADURAI, 2008:48]. 

Levando em conta a definição de Alfonso Nieto [1989:3, tradução minha] sobre a 

operação de distribuição – segundo a qual, “distribuir supõe restringir ou dividir um 

conjunto, atribuindo unidades desse conjunto a diferentes setores” –, temos que a etapa 

de distribuição dos meios impressos denota uma função política que delimita a extensão 

da atividade de uma empresa jornalística [id.:4; cf. tb. PARK, 2008; e SEYMOUR-

URE, 1945]. Tal função poderia estar novamente representada na preocupação 

particular de Appadurai em investigar as rotas e os desvios na trajetória das “coisas”. 
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Não só porque pretende abolir a compreensão das mercadorias como resultado 

mecânico do processo produtivo – e, com isso, enxergá-las como um “acordo oscilante 

entre rotas socialmente reguladas e desvios competitivamente motivados” 

[APPADURAI, 2008:31] –, mas, acima de tudo, por prever o desvio15 como sinal de 

“criatividade” ou “crise” no regime estético ou econômico. O antropólogo, porém, não 

se atém ao aspecto político com a devida propriedade, preferindo circunscrever-se ao 

universo cultural e à vida social das coisas. A mim, me parece que há aí uma lacuna a 

ser explorada, à proporção que as rotas e desvios que Appadurai indica como inerentes 

às trajetórias das coisas podem também representar elementos de censura e regulação 

dos meios. Como teremos oportunidade de discutir mais adiante16, no que tange ao 

processo de distribuição de publicações impressas, desvios são capazes de ferir de 

forma letal a liberdade de informação junto ao grande público. E este é exatamente o 

ponto estratégico que identifica Elias Machado [2008:21] sobre os sistemas de 

circulação de conteúdo: 

 

O caráter crucial da circulação para a disseminação social das informações 
exige que a definição do sistema de circulação seja uma etapa prévia ao 
lançamento de qualquer projeto jornalístico a fim de se evitar que, uma vez 
concluído o trabalho de produção, a informação disponível sofra restrições 
para chegar aos mais diferentes tipos de público. Nada poderia ser mais 
temerário para uma organização do que montar sofisticados sistemas de 
apuração e produção sem uma adequada contrapartida na circulação. 
 

Até aqui, porém, falamos indistintamente em termos de circulação e distribuição. 

Isso porque os avanços teóricos sob a perspectiva dos Estudos Culturais não nos 

permitiriam diferenciar a contento estas duas etapas. Por essa razão, procurei 

aproximar-me de uma abordagem da economia política dos meios, capaz de considerar 

o pluralismo das indústrias culturais existentes em nossa sociedade, refutando a ideia de 

que todos esses setores produtivos de mercadorias atendem a uma só e mesma lei. A 

economia política se preocupa ainda com os “modos de institucionalização” das 

diferentes indústrias culturais e com os graus diversos de concentração de poder 

[MATTELART e MATTELART, 2008:122]. Dessa forma, este ramo do conhecimento 

“pretendia suprir as carências da semiologia da primeira geração, atenta antes de mais 

nada aos discursos como conjuntos de unidades fechadas sobre si mesmas e que contêm 

                                                 
15 Segundo o autor, o “roubo” pode ser encarado como uma das formas mais simples de desvio 
[APPADURAI, 2008:43]. 
16 Resultados parciais desta discussão foram já adiantados em CHAGAS, 2012. 
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os princípios de sua construção” [id.:124]. Todavia, a corrente encontra também uma 

série de críticas, em especial de autores que a acusam de realçar demasiadamente o 

caráter mercantil dos meios como produtores de “audiências vendáveis aos 

publicitários” [SMYTHE apud MATTELART e MATTELART, 2008:124]17, ao que 

um de seus principais advogados, Nicholas Garnham, retruca, dizendo que, em verdade, 

a perspectiva da economia política seria a única a atribuir corretamente à investigação 

sobre os meios de comunicação de massa os pesos relativos de suas dimensões política 

e cultural, tanto quanto da lógica econômica [GARNHAM, 1979]. 

Para mim, buscar compreender a economia política dos meios de comunicação 

impressos, com ênfase na análise sobre as bancas de jornais e revistas, significa um 

investimento para atravessar aquilo que Appadurai [2008:68-71] conceitua como 

“mitologias de circulação”. Em sua definição, tanto maiores sejam as distâncias 

(espaciais, cognitivas ou institucionais) entre as etapas de produção, distribuição e 

consumo de mercadorias, mais intensas e impressionantes serão as suas respectivas 

ideologias e “mitologias especializadas”. Assim, atores envolvidos exclusivamente no 

processo de produção de um determinado bem, alienam-se em relação às lógicas de 

circulação e consumo. E o mesmo vale para as demais instâncias, de modo que  

 

A base estrutural dessa mitologia da circulação de mercadorias é o fato de ela 
jogar indefinidamente com a flutuação de preços; de buscar exaurir uma série 
inexaurível de variáveis que afetam os preços; e de seu interesse por 
mercadorias ser exclusivamente informacional e semiótico, completamente 
divorciado do consumo [APPADURAI, 2008:71]. 

 

Este aspecto é o que leva Iqani [2011] a traduzir as bancas de jornais como mero 

elemento semiótico na paisagem urbana, distanciando-as da essencial concepção 

política que imprimo neste trabalho. Como indica Chartier [in MATTELART e 

MATTELART, 2008:129]18, uma história da comunicação não pode ser completa sem 

que se articulem a história dos textos, a história das formas de sua transmissão, e a 

história de suas apropriações. É nesta coadunação que enxergo o papel da economia 

política dos sistemas de distribuição da imprensa, que nos permite conferir tratamento 

diferenciado a cada uma das etapas do processual jornalístico. Dediquemo-nos, então, a 

                                                 
17 A citação original de Armand e Michèle Mattelart refere-se a SMYTHE, D. W. Communication: a 
blindspot of Western Marxism. In: Canadian Journal of Political and Social Theory, vol. I n. 3 (1977). 
Montreal: Concordia University, 1977. 
18 A passagem citada a partir de Mattelart e Mattelart refere-se a um trecho reproduzido da entrevista de 
Roger Chartier concedida a Pascal Lardellier. In: MEI, n. 10, 1999. 
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definir e distinguir estas duas categorias analíticas, a circulação e a distribuição, a fim 

de aprofundarmos o tema desta pesquisa. 

Alfonso Nieto [1989:3-4] trata as empresas jornalísticas como empresas de 

difusão informativa. A difusão, como aponta o autor, pressupõe dois momentos 

distintos bem caracterizados. De um lado, ela corresponde à condição que delimita o 

alcance da informação, de outro, à atividade que tem por objeto distribuir os produtos 

informativos com destino a um público. Equivale a dizer: no universo dos meios 

impressos (mas talvez não somente nele), a difusão compreende as etapas de circulação 

e distribuição, distinguindo-se como função eminentemente política mas também 

técnica [id.:ibid.]. Nieto argumenta que a difusão é a razão de ser meio de um meio de 

comunicação, vez que ela é a responsável pelo estabelecimento de “relações 

informacionais” [id.:6]. Mas há, antes de tudo, uma diferenciação a ser feita no que 

respeita à comercialização de publicações impressas, pois o próprio autor realça a 

separação conceitual entre o “pôr à disposição” e a “aceitação” (ou consumo). Esta 

separação marca o distanciamento da conceituação jurídica da empresarial. Para a 

primeira, “pôr à disposição” representa a última fase do processo de difusão informativa 

e servirá para evidenciar o início dos efeitos jurisdicionais sobre a imprensa, enquanto 

para a última somente a “aceitação” da mensagem denota a eficácia de mercado do 

veículo [id.:6-7]. Por exemplo, “Para o Direito à Informação o exemplar situado em um 

quiosque foi difundido; de acordo com a perspectiva empresarial, este exemplar todavia 

não alcançou seu destinatário” [id.:5]. Esta indicação segue na linha de minha 

argumentação sobre serem os jornaleiros e as bancas de jornais um sistema duplo de 

mediações, ora envolvidos como etapa final da cadeia produtiva – incluindo-se aí a 

compreensão comum ao ordenamento jurídico brasileiro, e também de outros países, em 

que a exposição à venda é criminalizada nos termos de uma lei de imprensa, como 

equivalente à própria atividade jornalística –, ora apresentados como elo entre 

produtores e consumidores de informação jornalística. 

Este duplo sistema de mediações, que caracteriza, como um todo, o processo de 

difusão informativa [id.:2], e está sujeito a uma “definição doutrinal” e a uma “definição 

legal”, “é, na realidade, afetado por uma pluralidade de interesses científicos – Direito, 

Economia, Sociologia etc. – [...] e constitui um dos mais qualificados centros de 
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imputação de custos” [id.:ibid., tradução minha] à atividade jornalística19. E estes custos 

referem-se fundamentalmente às operações de circulação – que define a estratégia 

promocional e de publicidade, merchandising, etc.20 – e distribuição – que envolve uma 

íntima relação com os sistemas de transporte de cargas, controle de fluxo comercial, e 

outros. Elias Machado [2008:24] sugere que os sistemas de distribuição dos meios de 

comunicação são sempre concebidos em função do território e das mudanças ocorridas 

neste no transcurso histórico21. Por isso, as mudanças nos canais distributivos não são 

tarefa de fácil execução [THORP, 1939:79]. Instituições empresariais costumam estar 

sujeitas à inércia, já que fiar-se em consumidores reais/atuais é geralmente mais 

reconfortante que em consumidores potenciais [id.:ibid.]. Mas, como lembrava Williard 

Thorp às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a batalha é tanto política quanto 

econômica [id.:83]. 

Chamando atenção para as soluções diante de um contexto específico, em que 

grandes cadeias de supermercados encontravam dificuldade para manter seus lucros nos 

Estados Unidos pós-recessão, Thorp ressaltava que a distribuição em massa é 

essencialmente dependente da competição pelo preço mais baixo, e que, no momento 

em que distribuidores independentes ganham acesso a preços menores pelos 

fornecedores, a tendência é que a economia encontre problemas em sustentar a atividade 

destas grandes cadeias. Esta tendência, conforme o economista observa, pode operar 

mais ou menos rapidamente de acordo com a aplicação de taxas e impostos sobre estes 

ou aqueles distribuidores. Em resumo, a ação legislativa direta ou indireta é capaz de 

definir a estrutura distributiva de determinado setor produtivo [id.:ibid.]. As empresas 

jornalísticas devem adaptar-se às condições oferecidas por seu contexto – histórico, 

                                                 
19 Segundo Machado [2008:26], “Uma rede de distribuição de periódicos supõe a organização de um 
conjunto de pontos de venda para alcançar os leitores a cada novo dia. Como o custo médio de 
distribuição significa mais de um terço do preço de venda do exemplar, a manutenção de departamentos 
de distribuição de publicações sacrifica as finanças das empresas e acaba por estimular a cooperação entre 
as organizações jornalísticas”. Fatores econômicos explicam a concentração de grandes empresas 
jornalísticas, na produção de mais de um veículo diário. A economia de escala, por exemplo, explica o 
surgimento de matutinos e vespertinos da mesma empresa. Além disso, jornais provincianos se 
beneficiavam dos anunciantes locais e dos classificados e, por vezes, assumiam os custos de parceiros 
nacionais. Por princípio, a concentração é capaz de auxiliar na competição [SEYMOUR-URE, 1991:56]. 
20 Arthur H. Dix [in ELFEBEIN, 1952:62] argumenta que os maiores custos referentes às operações de 
circulação são, na verdade, custos editoriais implícitos, uma vez que o departamento de circulação 
representa um departamento de vendas para o setor produtivo editorial. Nesse caso, os custos de 
distribuição superariam em muito os de circulação. Mas esta hipótese parece desconsiderar os recursos 
humanos envolvidos no planejamento estratégico da área. 
21 Assim, segundo o autor, os investimentos estratégicos no período da ditadura no centralismo da 
imprensa, da rádio e da televisão despontam como uma “política de consolidação do território nacional” 
[MACHADO, 2008:24]. 
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social, cultural, econômico e político –, tal como indicam Machado [2008] e Park 

[1984]. 

Machado chega ainda a afirmar que “os sistemas de produção e disseminação de 

informações são edificados pelas organizações jornalísticas em conjunto com os demais 

atores deste processo complexo” [2008:26], ao que eu emendaria, chamando atenção 

para o fato de que, como venho dizendo, homens de imprensa, políticos e vendedores e 

distribuidores de jornais são os grupos responsáveis por esta contenda negociada, com 

igual peso entre as partes na análise histórica que nos cabe. Mas há pelo menos um 

ponto no argumento de Machado com o qual não encontro acordo. Para o pesquisador, 

as etapas de circulação e distribuição não são complementares (nem sequer superpostas) 

mas concorrentes. Conquanto não esteja diretamente ocupado com a distribuição dos 

meios impressos se não com a construção de um conceito para a circulação do 

“ciberjornalismo”, ele sugere que os sistemas de distribuição operam necessariamente 

de forma centralizada, mantendo uma hierarquia rígida entre os participantes da cadeia 

visando ao consumo, enquanto os sistemas de circulação funcionariam 

descentralizadamente, enfatizando a “disseminação das informações”, e simbolizando a 

“apologia da participação” [id.:ibid.]. Na esteira desta linha de raciocínio, outros 

pesquisadores avaliam que a circulação seria o modelo mais “evoluído” de distribuição. 

Comentando a esse respeito, também no universo da pesquisa sobre a circulação da 

informação na internet através das mídias sociais, Gabriela Zago [2012] afirma que 

autores como Marcelo Träsel avaliam que um dos principais impactos da internet no 

universo do jornalismo foi a “abertura de novos canais para a distribuição de notícias” 

[TRÄSEL, 2009 apud ZAGO, 2012:253]. Zago [2012:253] sugere ainda que 

 

A circulação não deve ser pensada apenas como um processo de distribuição 
de notícias pelos canais regulares e previsíveis. A circulação engloba a 
distribuição, mas vai além. Machado [2008a] faz a distinção entre 
distribuição e circulação. Um sistema de distribuição teria como 
características a centralização e uma hierarquia rígida entre os participantes. 
O objetivo principal seria a entrega das informações ao consumidor final. Já 
um sistema de circulação seria mais dinâmico e flexível -- funciona sem a 
necessidade de uma hierarquia rígida, adota a descentralização como modelo 
padrão e tem como objetivo principal a disseminação de informações 
produzidas nesses diferentes centros. O primeiro tem foco no consumo, 
enquanto o segundo foca a participação [cf. MACHADO, 2008a]. 

 

A saída encontrada pela autora para o dilema interposto por Machado é honrosa, 

na medida em que procura dilatar a concepção da circulação para que a categoria seja 
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capaz de abranger os rituais de interação que propriamente lhe interessam. Na proposta 

original de Machado, entretanto, está desconsiderada a própria perspectiva culturalista 

sobre a qual fundamentamos este debate, e que nos indica, de acordo com Appadurai, a 

circulação como um dos principais constituintes da lógica do consumo. Mais importante 

do que isto, ao trabalhar com esta formação dicotômica, Machado abre espaço para sua 

consideração de que  

 

É uma caracterização imperfeita reduzir o sistema de circulação aos pontos 
de venda porque é como tentar decifrar os segredos do corpo humano pelas 
particularidades do esqueleto. A identificação dos modos de funcionamento 
destes mecanismos complexos exige uma atualização do conceito de 
distribuição no campo do jornalismo até aqui utilizado de modo acrítico 
como sinônimo de circulação [MACHADO, 2008:25]. 

 

Eu concordo com a necessidade de distinguir as duas operações, mas discordo da 

visão do autor de que a circulação representa um dispositivo descentralizado e portanto 

mais democrático (quiçá então mais “evoluído”) de disseminação da informação22, 

mesmo porque isso significa, em parte, tornarmos à abordagem dos meios de 

comunicação meramente como mídia, criticada extensivamente por Williams [2011:70-

73], como uma das posições ideológicas comuns de diferentes correntes teóricas sobre o 

campo da comunicação. A definição de Thorn e Pfeil [1987:9, tradução minha] também 

contrasta com esta apresentada por Machado. Para eles, 

 

o termo ‘circulação’ tem diferentes implicações. Circulação pode se referir à 
uma medida de audiência, a um critério econômico de aferição de valor de 
mercado a um jornal, a um apontamento para o impacto de um jornal junto à 
comunidade, e a uma unidade estrutural dentro de um jornal [empresa 
jornalística]. 

 

Em qualquer dos casos, a circulação não se opõe à distribuição, mas em alguns a 

complementa. A perspectiva de Thorn e Pfeil aparenta coerente e bem fundamentada, 

mas as peculiaridades do modelo norte-americano de distribuição nos impedem avaliar, 

da forma como fazem os autores, a circulação como uma etapa capaz de compreender as 

operações de distribuição de impressos, senão a gestão de marketing dentro do 

departamento de circulação de uma empresa jornalística. No Brasil, à exceção de 

pequenos jornais de bairro e modelos alternativos pouco difundidos, a etapa de 

                                                 
22 Talvez fosse mais apropriado, em lugar de hierarquizá-las, atribuir a estas etapas uma escala 
diferenciada, como faz boyd [2009], ao explicar que o universo informacional da internet comprime a 
etapa de distribuição, estreitando produção e consumo da notícia. 
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distribuição de impressos é legada a entes privados, que, a partir dos departamentos de 

circulação das editoras, organizam-se em torno de um sistema de “capatazias”23 para 

repartir e transportar os volumes às bancas e demais pontos de venda. No próximo 

tópico, trataremos justamente dos chamados Planos de Circulação – que englobam o 

modelo brasileiro, bem como os assim denominados London Plan of Circulation e 

Philadelphia Plan of Circulation, os quais imprimiram à atividade de venda e 

distribuição de jornais nos Estados Unidos um caráter aplicado e organizado. Mas, aqui, 

nos compete distinguir a circulação da distribuição. E é a esse respeito que evoco 

novamente Thorn e Pfeil [1987:10, tradução minha], para quem “a tarefa maior da 

circulação é substituir ex-leitores por novos leitores, encorajar leitores irregulares a 

lerem diariamente, e transformar compradores avulsos dos jornais em assinantes”. Por 

causa disso, os jornais têm investido nos postos de gerentes de circulação (circulation 

managers, no modelo americano) cada vez com mais ênfase. A função destes 

profissionais é aferir ao veículo a maior penetração possível junto ao público 

consumidor, conduzindo os serviços de forma ética e baseada em conhecimento 

sistematizado [THORN; PFEIL, 1987:31]. Como departamento, a circulação de um 

jornal rivaliza apenas com o departamento de publicidade e o departamento editorial, 

como os três maiores setores produtivos e de mais forte entrelaçamento nas empresas 

jornalísticas [id.:30]. Afinal, a circulação é também compreendida como medida de 

valor de mercado, em função da audiência do veículo. Mas, a esse respeito, diferenças 

de interpretação podem ser percebidas. Segundo Thorn e Pfeil [1987:19] ainda, há pelo 

menos duas definições para a circulação de um jornal, sendo (1) o número de pessoas 

que olham/lêem um exemplar ou parte dele, e (2) o número de pessoas que recebe uma 

cópia (net paid circulation). O primeiro caso resulta em uma porcentagem normalmente 

mais elevada, posto que um exemplar adquirido pode ser compartilhado por mais 

pessoas. As definições de penetração e cobertura se aliam a estas na compreensão ampla 

do modelo, sendo esta quantidade total de atores/empreendimentos servidos por 

                                                 
23 “No âmbito do trabalho portuário, capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias nas 
instalações de uso público, que compreende o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura 
de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação, a entrega e ainda o carregamento e 
descarregamento de embarcações com uso de aparelhamento” – o trecho foi extraído da Wikipédia e está 
disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Capatazia>, acesso em 16 de setembro de 2012. No que 
compete aos sistemas de distribuição de jornais, no Brasil, o regime de capatazias foi implementado pelo 
jornal A Noite [REBELLO, 1987:17] e condiz com a terceirização do processo distributivo a cargo dos 
jornaleiros e seus congêneres. “Com o aparecimento do jornal A Noite, lançado por Irineu Marinho, 
surgiu uma nova modalidade de venda: esta que ainda hoje se processa, por intermédio das bancas. O 
termo capatazia foi lançado também por Irineu Marinho” [id.:ibid.]. 
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determinado órgão (grau horizontal de cobertura) e aquela a proporcionalidade em 

relação à extensão total do público (grau vertical de cobertura) [HOCKENHULL in 

ELFEBEIN, 1952:56]. 

Sobre este aspecto, cabe destacar que uma distinção semelhante à que 

procuramos fazer entre as etapas de circulação e distribuição, é proposta por Filippina 

Chinelli [1977:18] para as categorias de “venda” e “distribuição” de jornais e revistas, 

geralmente atreladas por força do uso. A autora indica que “distribuição” é uma 

dinâmica intermediária entre a venda e a produção, concernente, portanto, à esfera das 

mediações a qual discutimos. O sistema de distribuição mais comumente adotado pelas 

empresas jornalísticas no país encarrega as “distribuidoras” de fornecer aos jornaleiros – 

normalmente organizados em sociedades, como a que a própria Chinelli estuda – as 

publicações impressas. Os departamentos de circulação colhem dados sobre as bancas e 

aplicam ao seu processo produtivo, imprimindo em maior ou menor quantidade para 

determinadas regiões24. Em paralelo, os distribuidores cotizam-se para levar às bancas o 

produto a ser vendido. 

Assim, com relação à proposição de Machado, prefiro pensar na circulação 

como uma ação estratégica, enquanto a distribuição concerne uma ação tipicamente 

operacional. Esta distinção marca com maior clareza a complementariedade de ambas as 

etapas, sem hierarquizá-las, enquanto abre caminho para que eu possa salientar com a 

devida propriedade a função política representada por aqueles que se ocupam dos 

processos de distribuição, notadamente os jornaleiros. 

A partir desta definição, é possível compreender que a descrição de Thorn e 

Pfeil acerca dos diversos significados da circulação – (a) medida de audiência, (b) 

indicador econômico de valor, (c) impacto de um jornal junto à opinião pública e (d) 

setor de uma empresa jornalística – relaciona aspectos que podem ser condensados em 

duas diferentes definições: (1) a circulação como indicador econômico capaz de 

mensurar a audiência de um jornal e, portanto, seu impacto; e (2) a ação estratégica 

legada pela tomada de decisão em ambiente executivo. Há ainda margem para uma 

terceira compreensão, segundo a qual (3) a circulação pode ser entendida como a 

maneira pela qual determinada informação ou meio de comunicação alcança o seu 

público, seja através de circuitos de comunicação tradicionais ou alternativos, através 

dos sistemas formais de distribuição ou de outros rituais de interação. 

                                                 
24 Trata-se da chamada apuração de reparte/encalhe, sobre a qual teremos oportunidade de comentar em 
mais detalhes adiante. 
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Como se vê, esta conceituação final, de todas a mais abrangente, está orientada 

inicialmente à apreensão teórica do universo da distribuição como subscrito à dinâmica 

de circulação. Podemos argumentar, entretanto, que esta percepção vislumbra apenas 

parte do problema. Pois, por seu turno, podemos definir a distribuição como (1) uma 

etapa final produtiva, em que se repartem os produtos de acordo com sua demanda; (2) 

uma etapa inicial do consumo, em que se colocam à disposição dos interessados as 

diversas opções de bens e/ou serviços; (3) um sistema de entregas, expresso por uma 

dada tecnologia social; ou ainda, e finalmente, (4) a operacionalização da estratégia de 

circulação. Assim, a distribuição, em realidade, pode ser percebida como a aplicação da 

circulação enquanto ação programática. É ela que irá efetivamente tratar de colocar às 

ruas (ou fazer chegar às mãos do consumidor) os produtos. Por essa razão, estudar os 

sistemas de distribuição é buscar uma alternativa ao modelo clássico de compreensão da 

produção da notícia a partir de seus elementos internos e sua genealogia, reconhecendo 

uma variável exterior anteriormente descoberta pela análise teórica. Ao contrário do que 

propõe Machado, as bancas e demais pontos de venda do sistema de imprensa não são 

senão um exoesqueleto, capaz inclusive de (a)condicionar ou até mesmo limitar o 

crescimento de determinados meios. Está claro que a circulação de um meio pode ir 

além do que se afigura pelo alcance de sua distribuição25, mas aquela pressupõe que 

informação tenha de algum modo sido distribuída. Pode-se então concluir que a 

distribuição antecede a circulação. 

Seguindo Infiesta [2008:274] – contrariando o entendimento de que a 

abordagem simbólico-cultural está para a circulação como o viés político para a 

distribuição –, ainda no que tange à imprensa, a etapa da distribuição pode se converter 

em  

 

um fator fundamental para a integração espiritual e econômica de uma 
determinada localidade, na demarcação provincial correspondente; e seria 
[...] um elemento fundamental para reforçar o sentimento de pertença a uma 
comunidade, política ou territorial. 

 

Para mim, pois, não há dúvida de que analisar os contornos de um sistema de 

distribuição possui este caráter dúbio que aponta, ao mesmo tempo para uma atividade 

que é operacionalizada através da divisão, do repartimento e da restrição; e, ao mesmo 

                                                 
25 Tanto isso é verdade que a circulação se converte em um indicador de audiência que pode, inclusive, 
englobar a simples leitura de determinado veículo. 
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tempo, é capaz de operar esta comunhão de valores que é o próprio fim do processo 

comunicativo. Afinal, não só a venda em si, mas o burburinho de comentadores das 

manchetes, que se forma ao redor das bancas, desperta mais passantes para a 

importância da notícia e ainda gera um circuito de informação oral que se propaga 

através da fofoca e do falatório, e é capaz de suprir ou acelerar a efemeridade do 

escândalo26. 

 

 

1.3. Estratégia e operacionalização: as vendas avulsas de jornais e revistas 

 

É impossível, se não inútil, precisar a origem do grito que batiza este trabalho27. 

O certo é que o pregão de notícias e edições extraordinárias, provavelmente surgido 

durante o auge da imprensa popular americana, tendo mais tarde atravessado 

continentes, é somente um dos modelos históricos de distribuição de periódicos. Pois 

além dos vendedores ambulantes e das bancas de jornais como tenho retratado até aqui, 

por óbvio ainda temos as assinaturas e a entrega domiciliar, como outras estratégias de 

circulação. 

Elias Machado [2008:29] recorre a uma tipologia própria para classificar os 

sistemas de circulação de notícias em estáticos ou dinâmicos. Para ele, os sistemas de 

circulação dinâmicos “têm como característica essencial ir ao encontro dos 

consumidores das informações” [id.:ibid.], enquanto os sistemas estáticos pressupõem 

que “o interessado necessita ir à busca das publicações para poder ter acesso às notícias” 

[id.:ibid.]. Trocando em miúdos, teríamos de um lado modelos que compreendem a 

venda ambulante, a entrega domiciliar, as assinaturas. E, de outro, modelos como a 

venda em bancas, ou mesmo – para não falarmos apenas nos meios impressos – a 

radiodifusão. Machado, no entanto, ao discorrer sobre a aplicação desta tipologia ao 

universo do ciberjornalismo, novamente incorre em uma divisão que pretende recuperar 

um determinado avanço evolutivo nos sistemas distributivos. Minha sensação é de que 

esta tipologia de que o pesquisador lança mão pode nos ser útil mas possui 
                                                 
26 A noção de escândalo político e sua constituição a partir de uma base de evidência relativamente 
efêmera é advinda de Thompson [2002:98]. Sua difusão por meio da fofoca e do falatório é desenvolvida 
pelo mesmo autor [id.:52-54]. Este mesmo fenômeno aparece como função principal da imprensa em 
Park [1967:61]. 
27 DiGirolamo [2002:9] comenta a popularidade do grito nos pregões dos pequenos jornaleiros norte-
americanos do século XIX, chamando atenção para o hábito desses vendedores ambulante de inventarem 
palavras de ordem e chamadas chocantes e bem-humoradas para atrair consumidores. 
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interpenetrações bastante mais nuançadas do que aquelas que um tratamento 

evolucional simplório permitiria. Como lembram diversos autores [THORN; PFEIL, 

1987; INFIESTA, 2008a e 2008b, e outros], a entrega domiciliar, por exemplo, não é 

sinônimo da assinatura de jornais e revistas. Em muitos casos, a entrega é feita através 

de um pequeno jornaleiro, que, na realidade, intermedia a venda avulsa antecipada. 

Nesse caso, os leitores não assinam o jornal mas pagam edições avulsas diretamente ao 

revendedor. O sistema é amplamente adotado pela imprensa do início do século XX 

[NERONE, 1987:384], a fim de cobrir os riscos dos jornaleiros, que compravam os 

impressos em larga escala, sempre antecipadamente, das empresas jornalísticas, e 

muitas vezes arcavam com prejuízos nos encalhes das folhas diárias. 

Hoje, o modelo de operacionalização da distribuição mais comum no Brasil 

atende pela disponibilização das publicações mediante consignação28. Nele, o jornaleiro 

recebe das empresas jornalísticas sua parcela correspondente sem pagamento adiantado, 

arcando somente com as despesas dos exemplares vendidos. Este modelo, se não é 

exclusivo dos distribuidores brasileiros, ao menos não é mera reprodução de modelos 

internacionais. Na realidade, existem diferentes sistemas de entrega e venda avulsa de 

jornais e revistas, como veremos. Mesmo entre jornais da mesma empresa, é possível 

identificarmos modelos diversos, como é o caso dos jornais O Globo, Extra e Expresso, 

em que o primeiro prioriza as assinaturas e os últimos, a venda avulsa em bancas. 

A diferenciação entre estratégias de circulação estáticas e dinâmicas, portanto, se 

faz somente enquanto tratamos de categorias de análise. Em vista de uma realidade mais 

complexa, a distinção adequada talvez caiba à esfera do consumidor. Como assinalam 

Thorn e Pfeil [1987:271], é possível caracterizar a circulação de jornais e revistas a 

partir de uma percepção do comportamento de seus consumidores, isto é, a compra por 

impulso (impulse buy) e o planejamento de despesas (planned expenditure). Dessa 

forma, ao invés de distinguirmos os sistemas de distribuição pelo método de entrega 

(delivery), nós o fazemos por meio das práticas de consumo, evitando-se assim reificar 

nosso objeto – ou construirmos, nós mesmos, aquilo que Appadurai [2008] classificaria 

como uma “mitologia da circulação” das coisas. 

De mais a mais, a abordagem de Thorn e Pfeil [1987] segue coerente com o 

entendimento de que a etapa de distribuição da imprensa é aquela que maior contato 

desenvolve com o consumidor no processo de produção jornalística. De modo que 

                                                 
28 Esta informação vale especialmente para o caso dos grandes jornais. Algumas editoras e distribuidoras 
responsáveis por revistas de grande circulação adotam um sistema de venda antecipada. 
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compete ao setor estratégico da circulação compreender de modo apurado como 

podemos mensurar essa dinâmica de consumo, de forma a maximizar os ganhos capitais 

do jornal – vale lembrar, os lucros econômicos e também a influência política por ele 

exercida [cf. LIPPMAN, 2008; PARK, 2008]. 

 

O conceito de circulação reflete a natureza conceitual dos jornais e a 
contribuição que a [própria] circulação impinge à rentabilidade do jornal. A 
circulação provê lucros diretos através das vendas dos jornais e indiretos 
através da receita publicitária. Assim, a circulação é a base para o cálculo do 
valor de rede de propriedade de um determinado jornal [THORN; PFEIL, 
1987:13, tradução minha]. 

 

Esta visão parece destoar daquela que defendem autores como Seymour-Ure 

[1991], para quem o “tamanho da circulação”29 de um jornal não é indício de sua 

rentabilidade [id.:49], nem muito menos indicativo de que este jornal figure como 

veículo de importância nacional [id.:20]. Afinal, a veiculação nacional é, ao que tudo 

indica, uma construção social. “A receita para um jornal nacional é uma mistura de 

reputação nacional, alcance geográfico e aprofundamento de conteúdo” [id.:21]. Mas a 

questão interposta por esta corrente de pesquisa, a exemplo do que indica Colin 

Seymour-Ure, procura apenas problematizar os indicadores em que se fiam os homens 

de imprensa para suas operações. Isto porque, seja para traduzir a quantidade de leitores 

ou para calcular o público efetivamente “comprador”, as estratégias de circulação 

costumam reduzir as medidas de audiência a um número [THORN; PFEIL, 1987:13], o 

que em diferentes contextos é capaz de originar aquilo que os autores do campo 

costumam denominar de “Guerras de Circulação” (Circulation Wars). 

“Guerras de Circulação” se tornaram célebres no século XIX, quando Joseph 

Pulitzer e William Randolph Hearst protagonizaram disputas pela popularidade de seus 

jornais fazendo uso de táticas que superestimavam os indicadores de circulação dos 

mesmos [id.:14]. Por essa razão, escritórios e agências de auditoria foram criados de 

forma a estandardizar e controlar a divulgação desses índices. Desde 1913, a imprensa 

americana viu surgir o Bureau of Certified Circulations, estimulado pela Association of 

National Advertisers. Simultaneamente, a American Association of Advertisers, uma 

outra associação do gênero, incentivou a criação do Advertising Audit Bureau. Ambas 

as organizações fundiram-se em 1914 e deram origem ao Audit Bureau of Circulations 

(ABC), organização voluntária, controlada por uma comissão de empresários do ramo 

                                                 
29 No original, “circulation size” [SEYMOUR-URE, 1991:49]. 
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jornalístico que atua de modo a verificar e padronizar os indicadores de tiragens dos 

grandes jornais, garantindo segurança e credibilidade aos anunciantes30. Em 1963, um 

órgão internacional federou iniciativas semelhantes de cerca de vinte países. “As 

técnicas de verificação incluem surveys de porta em porta, pesquisas por telefone, e 

observação de carregadores” [THORN; PFEIL, 1987:15, tradução minha]. (Esta última 

técnica se mostrou essencial ante a constatação de casos em que os próprios 

distribuidores e carregadores [carriers] de jornais extraviavam parte das tiragens.) O 

contexto apontava para uma pressão por accountability nos órgãos de imprensa 

[THORN; PFEIL, 1987], demandada pelos anunciantes. 

No Brasil, era também bastante comum o uso de estatísticas distorcidas sobre a 

tiragem dos impressos. Nas peças e campanhas publicitárias de jornais e revistas apenas 

algumas décadas atrás, percebe-se o apelo para as altas tiragens dos veículos [cf. 

ANUÁRIO BRASILEIRO DE IMPRENSA, 1949]. Em 1961, após mais de quatro anos 

de negociação, nasce o Instituto Verificador de Circulação (IVC), apoiado pela 

Associação Brasileira de Propaganda (ABP), pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais 

e Revistas, pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela Associação Brasileira 

de Agências de Propaganda (ABAP)31. Se quisesse, portanto, alardear aos anunciantes o 

capital de circulação de seus jornais, a empresa jornalística deveria submeter-se à 

auditoria externa do IVC, que seria capaz de controlar os indicadores sobre a tiragem 

dos veículos. 

Contudo, no que diz respeito aos interesses de nossa investigação, como é 

facilmente compreensível, a tiragem de um jornal nos diz evidentemente muito pouco 

acerca de sua distribuição real. Nesse sentido, as primeiras tentativas de sistematizar o 

campo, com vistas ao que hoje se constituiriam como estratégias de circulação, 

apontavam para uma definição da tiragem como o número de exemplares rodados, e da 

circulação como “o número de exemplares que foram colocados nas mãos do leitor” 

[id.:64]. A definição encontra eco nas palavras de Marcia Ventura, do Instituto 

Verificador de Circulação32, para quem “A tiragem de uma publicação consiste  

meramente no número bruto de seus exemplares impressos. A circulação, por sua vez, 

representa efetivamente o número de exemplares que chegaram às mãos dos leitores, 

                                                 
30 Mesmo jornais de distribuição gratuita são auditados por organizações similares, como a Verified Audit 
of Circulation e a Certified Audit of Circulation Inc. 
31 Cf. informações disponíveis no site do IVC <http://www.ivcbrasil.org.br/>. 
32 Em depoimento ao autor por email. 
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seja por meio de assinaturas, venda avulsa ou distribuição direcionada”33. A distinção só 

faz sentido no campo operacional e, na realidade, a categoria descrita pela noção de 

circulação do IVC se refere especificamente a uma métrica de circulação, qual seja a 

audiência. 

De acordo com Thorn e Pfeil [1987] novamente, a audiência é o termo geral a 

que os gerentes de circulação costumam se referir para mensurar o número de pessoas 

que tiveram acesso ou receberam um exemplar da publicação. Deve-se notar que a 

definição de audiência para os meios impressos é radicalmente distinta da audiência em 

radiodifusão – e, a esse respeito, a diferenciação de Machado [2008] sobre sistemas 

estáticos e sistemas dinâmicos pode ser relevante, posto que a distribuição em meios de 

radiodifusão é necessariamente estática. Nesse caso, com o meio transmitindo 

ininterruptamente seus conteúdos, a audiência é calculada com base no número de 

espectadores absoluto ou proporcional (share) que optaram por um dado canal. Nos 

jornais e impressos, entretanto, a audiência é definida por duas outras métricas: a 

quantidade de pagantes (net paid circulation) e a quantidade de leitores por exemplar 

(readers per copy) [THORN;PFEIL, 1987:13-23]. Note-se que o primeiro indicador 

mede as vendas, enquanto o segundo a leitura. A audiência de um jornal, portanto, é 

produto desses dois números34. 

Decerto, há peculiaridades casuais expressas por jornais cujo modelo de 

negócios se baseia exclusivamente em receita publicitária, ao invés de contar com as 

operações de vendas. A audiência desses veículos não pode ser expressa por uma rede 

de pagantes (net paid)35. Ainda assim, os indicadores acima apresentados são utilizados 

pela maior parte dos departamentos de circulação de grandes jornais e distribuidoras de 

impressos a fim de traçar a estratégia de circulação mais adequada para determinada 

localidade. Exatamente por isso, as métricas de venda e leitura são utilizadas em 

combinação com a informação sobre a tiragem dos jornais. A subtração da produção 

pelo consumo efetivo é o principal registro de distribuição utilizado pelos gerentes de 

                                                 
33 Desta maneira, o trabalho realizado pelo IVC é a auditoria da circulação das publicações, e não 
meramente de suas tiragens. 
34 Uma métrica utilizada por alguns institutos de verificação assemelha-se, de alguma forma, ao cálculo 
da audiência proporcional (share) da radiodifusão. Trata-se da medida de penetração em domicílios 
(household penetration), que avalia a quantidade de jornais vendidos e compara-os com o número de 
domicílios em determinada região [THORN;PFEIL, 1987:16]. 
35 Arthur H. Dix [apud ELFENBEIN, 1952:60] distingue os jornais pagos (paid) dos jornais gratuitos 
(controlled circulation), afirmando que alguns institutos de verificação definem porcentagens expressas 
como limite para cada uma das categorias. Para o ABC, por exemplo, um jornal é pago quando mais de 
50% de sua receita é obtida pela venda direta ao consumidor. 
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circulação. Os jornaleiros costumam referir-se a este índice como “reparte-encalhe” (em 

inglês, há um termo equivalente expresso pelo binômio “draw and unsold copies” [cf. 

THORN; PFEIL, 1987]). 

Todas as manhãs os departamentos de circulação dos jornais enviam assistentes 

de campo para registrar junto aos proprietários de bancas o reparte e o encalhe de suas 

edições, isto é, a quantidade de exemplares encomendados originalmente e a quantidade 

estocada e não vendida ao fim do dia anterior. Os assistentes calculam se a razão 

apresenta alguma discrepância e, em caso positivo, procuram regular as solicitações de 

exemplares das bancas, de forma a minorar as perdas de ambos os lados36. Tive 

oportunidade de acompanhar algumas visitas de um assistente de campo do Infoglobo a 

bancas de jornais e seguir o registro destas informações no período imediatamente 

anterior ao departamento de circulação da empresa passar a adotar um sistema 

informatizado, que acumularia estes registros em handhelds e palmtops em vez de 

cadernos e livros-caixa. A experiência, portanto, foi muito próxima da descrita por 

Chinelli [1977:73-74] em sua dissertação. A pesquisadora relata o processo de 

“conferência das folhas”37 e se refere à razão das quantias e encalhes. O encalhe, diz ela, 

são os exemplares “que o jornaleiro retira de sua banca e que são devolvidas às redações 

ou às distribuidoras” [id.:84]38. Já a quantia é o número de jornais ou revistas fornecida 

pelas distribuidoras às sociedades de jornaleiros [id.:73], categoria, portanto, 

equivalente ao reparte, mas que, segundo seus informantes, seria de uso mais frequente 

entre os profissionais auxiliares de imprensa, enquanto o outro termo “teria sido 

introduzido juntamente com ‘as técnicas de circulação norte-americanas’, por volta de 

1950” [id.:ibid.]39. 

                                                 
36 De acordo com Shidler [1931], esta requisição com o objetivo de equilibrar a razão reparte-encalhe era 
também realizada pelos próprios jornaleiros no início do século. Pequenos jornaleiros, por exemplo, 
podiam solicitar um corte (cut) ou um acréscimo (raise) na quantidade de folhas destinadas à venda. É 
provável que a introdução de técnicas de circulação tenha corroborado para incorporar às próprias 
empresas jornalísticas esta atribuição regulativa. 
37 Categoria nativa que descreve a prática de os jornaleiros conferirem a quantidade de jornais destinados 
pelas empresas jornalísticas a cada banca, para evitar erro das distribuidoras [CHINELLI, 1977:76]. 
38 Com a devolução das folhas encalhadas, diga-se de passagem, completa-se o ciclo descrito por Thorn e 
Pfeil [1987] como das três principais tarefas da circulação – a distribuição (delivery), as vendas (sales) e o 
acervo/coleta (collection). Como Chinelli, os autores diferenciam as operações de distribuição das 
vendas; e, conforme discutimos, compreendem a distribuição à etapa de circulação. A inovação na análise 
fica por conta da compreensão de que os sistemas de circulação abrangem também o aspecto da memória 
sobre a notícia. 
39 Como investiga as relações internas nas sociedades de jornaleiros, Chinelli [1977:75] também faz 
menção a uma outra categoria nativa, a “parcela”, que seria o equivalente à quantidade de jornais ou 
revistas que cabem a cada banca em determinado “reparte”, já que a primeira categoria, em sua análise, 
cobriria o total de bancas administrado pela sociedade. Em meu campo, porém, o “reparte” era 
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Estas técnicas de circulação respondem, em verdade, por uma série de 

estratégias de circulação que vinham sendo desenvolvidas desde o fim do século XIX, 

os chamados “planos de circulação”. A imprensa norte-americana fiava-se basicamente 

em três formas de entregadores, que eram distribuidores independentes em sua maioria, 

mas, em alguns casos, também contratados pelas próprias empresas jornalísticas. 

Entende-se como entregadores os intermediários que executam a operacionalização de 

transporte dos maços de jornais dos sistemas distributivos. Estas ações complexas 

envolvem profissionais que, hoje, reconhecemos indistintamente como distribuidores 

ou, em sentido lato, jornaleiros. Originalmente, entretanto, temos três tipos 

encarregados deste serviço, que diferem da figura clássica do vendedor de jornais: os 

post riders, os youth carriers, e os newsboys. 

Os post riders são os mais antigos auxiliares de imprensa e remetem à 

associação tradicional entre distribuição, sistemas postais e meios de transporte. 

Encarregados de proceder a remessa (delivery), a coleta (collection) e mesmo as vendas 

(sales) dos boletins enviados através dos correios, eles são uma espécie de carteiro, cuja 

utilização era maior em áreas rurais ou como sistema privado de entregas, a fim de 

escapar à censura real do início do século XVIII. Em sua forma moderna, os post riders 

acabam de certa forma se mesclando à categoria dos pequenos jornaleiros ou dos 

carregadores. Jornais exclusivamente remetidos por via postal são cada vez mais raros40, 

e, há que se notar, como o faz Infiesta [2008a:271], que este tipo de periódico aponta 

para uma configuração completamente diferente dos veículos que hoje conhecemos, 

valorando-se o “conteúdo global” ao invés de a primeira página. Os jornais que ganham 

as ruas, ao contrário, apostam em “ganhar o leitor número a número, apresentando um 

aspecto externo atrativo, com grandes manchetes que atraiam os olhares e possam ser 

repetidos pelo vendedor ambulante, logrando um efeito impactante” [id.:ibid.]. 

Os carregadores ou corredores de freguesia (youth carriers), segundo Thorn e 

Pfeil [1987:36], começaram a ser contratados por volta de 1760, pelo Mercury de Nova 

Iorque, quando o editor Hugh Gaine optou por não mais utilizar os aprendizes (que 

auxiliavam os impressores nas oficinas gráficas dos jornais) para as operações de 

distribuição. Estes profissionais passaram então a assumir a frente de transporte de 

cargas, levando maços de jornais às bancas e, por vezes, incorporando também as 

                                                                                                                                               
comumente referido como se fosse sinônimo de “parcela”, valendo-se notar que esta última expressão foi 
pouco ou nunca referida. 
40 Exceto, talvez, em casos de órgãos de comunicação institucional (house organs) e afins. 
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funções de entrega domiciliar. Victor Infiesta [2008a:276] lembra que, por muitas 

décadas, as operações de distribuição de jornais na imprensa espanhola (e europeia, de 

forma geral) ficaram presas às linhas de ferrovias, razão pela qual sua logística, de 

acordo com o autor [id.:278], sempre foi extremamente complicada e esteve, em 

diferentes momentos, sujeita a perseguições políticas: os atrasos, acidentes e extravios 

imputados aos trens eram motivo de alarme de consumidores e principalmente empresas 

jornalísticas41. Thorn e Pfeil [1987:64, tradução minha] lembram que a pavimentação de 

estradas e a expansão das cidades “permitiram aos jornais das metrópoles competir por 

leitores em vilas e cidades contíguas, com o auxílio de caminhões de entrega”. O 

argumento faz lembrar a correlação entre estudos demográficos e a circulação de jornais 

de Park [1929] e Kinneman [1946]. Em Park [1929], como vimos, os gráficos sobre a 

circulação de jornais e revistas é nos oferecem dados capazes de indicar o grau de 

urbanização das cidades. Já para Kinneman [1946:151], “O uso de caminhões 

motorizados para a entrega de jornais permitiu que diários de cidades pequenas 

pudessem expandir sua circulação e estender suas zonas de influência”; entretanto, esta 

expansão na circulação dos jornais não guarda relação direta com o rápido aumento 

populacional nas cidades, se não com o grau a que é capaz de servir os seus habitantes 

através das operações de distribuição [id.:154]. As zonas de circulação, para Kinneman, 

seriam, portanto, sobrejacentes aos limites das áreas de comércio urbanas. No Brasil, o 

surgimento de cooperativas e sociedades de jornaleiros deu origem a uma curiosa 

distinção nesta atividade, em que tais sociedades passaram a assumir o transporte das 

folhas às bancas através de um grupo de profissionais contratados especificamente para 

este fim. No jargão dos jornaleiros, o encarregado de buscar as publicações nas 

distribuidoras é chamado pelos signatários de bancas de “mula”42. A “mulada” é o 

                                                 
41 Infiesta [2008a:277] alega que, conquanto alguns atrasos e extravios nestas operações tivessem, sem 
dúvida motivação política, havia casos em que a empresa jornalística assumia “custos de oportunidades”, 
preferindo atrasar sua operação de distribuição em vista do fechamento de uma edição com matéria 
recente e de alta relevância. 
42 Infiesta [2008a:277-278] nota a existência de função semelhante na imprensa asturiana, designando por 
“paqueteros” estes profissionais carregadores que atendem a diferentes pontos de venda. Shidler 
[1931:159-160, tradução minha] se refere a dois outros auxiliares que desempenham serviços 
complementares, os swampers e os loaders: “Swampers atiram os jornais dos caminhões na sua 
destinação específica. Loaders são os homens que carregam [who load] os jornais nos carros, mas estes são 
poucos, já que os carros vêm sendo substituídos por caminhões.” 
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processo de transportar as cargas por meio físico, seja a pé ou (como hoje é mais 

comum) de carro43. 

Por fim, os newsboys (ou hawkers, “vendedores ambulantes”, “pregões”) – 

equivalentes dos pequenos jornaleiros – são também figura típica neste tipo de 

operação. Sua função é a distribuição direta aos consumidores finais. Eles se dirigem às 

oficinas gráficas e distribuidoras para colher uma quantidade diária de folhas e 

comercializá-las, muitas vezes por conta própria. Thorn e Pfeil [1987:37] relatam que a 

primeira aparição desses personagens se deu através do London Mercurie, na Inglaterra, 

em 1638, quando o jornal dispôs de “Mercurie Girls” (Garotas Mercurie) para a venda 

ambulante, mas foi rapidamente acossado pela moral puritana e substituiu as meninas 

por rapazes. No capítulo seguinte, trataremos em mais detalhes dos newsboys, tamanha 

a sua importância para nosso tema em particular. Por agora, basta dizer, conforme 

Thorn e Pfeil [1987:38], que estes vendedores são os responsáveis por pelo menos duas 

grandes conquistas para a imprensa moderna: em primeiro lugar, o acréscimo das 

vendas e da quantidade de compradores regulares de jornais, a partir de seus pregões 

sensacionalistas; e, ainda, eles incrementaram a circulação de dinheiro à vista, como 

resultado da venda diária e avulsa das edições, suplementando o efeito da inadimplência 

em assinaturas. Por aqui, os pequenos jornaleiros desenvolveram-se de forma 

razoavelmente semelhante, mas a principal diferença fica por conta do seu imediato 

envolvimento com os donos de bancas e grandes distribuidores. Ainda que seja possível 

reconhecer na descrição da atuação dos newsboys americanos uma construção histórica 

da figura heroica do jovem empreendedor, o mais provável é que eles tenham tido uma 

independência maior em seu desenvolvimento, em relação aos congêneres brasileiros, 

que rapidamente eram cooptados para atuar como extensões dos negócios de outros 

empresários. De nenhuma forma, porém, podemos negar a influência mítica da imagem 

do pequeno jornaleiro (ou do newsboy) à imprensa moderna. Tanto isto é verdade que 

seu grito ainda hoje é palavra de ordem para o anúncio de novidades. Extra! Extra! 

Se podemos falar em inovações advindas do período da imprensa popular 

americana, estas inovações certamente não se restringem às técnicas de produção dos 

jornais. Até onde sabemos, os sistemas de distribuição foram drasticamente impactados 

pelo acréscimo na circulação de capital advindo de uma mudança aparentemente 

                                                 
43 Normalmente, para este fim, são utilizadas kombis, que os “mulas” carregam com os respectivos 
repartes nas oficinas das empresas jornalísticas e descarregam nas bancas. Como se trata de uma atividade 
cooperada, o mesmo “mula” serve a uma grande quantidade de bancas. 
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simples do ponto de vista da racionalização econômica. Trata-se da adoção do sistema 

de pagamento antecipado pela aquisição dos jornais diretamente da distribuidora. Thorn 

e Pfeil [1987:40;45] argumentam que o pagamento antecipado imposto aos 

“intermediários” (leia-se, os jornaleiros) por Benjamim Day para o Sun assegurou à sua 

estratégia de circulação um fluxo regular de caixa, transferindo para os vendedores e 

distribuidores os prejuízos diretos advindos da venda avulsa, bem como o controle de 

assinantes. Isso porque, conforme sustenta John Nerone [1987:384, tradução minha], 

uma vez que carriers e newsboys negociavam em quantidade diretamente com as 

empresas jornalísticas e vendiam as folhas aos leitores ao longo do dia, eles eram 

obrigados a pagar à vista 67ȼ por cada 100 cópias dos jornais e, “como provavelmente 

operavam com pouca reserva financeira, é natural que preferissem entregar os jornais a 

compradores regulares como uma base de assinantes”. Detrator histórico da mitologia 

da Penny Press, Nerone admite que uma das contribuições mais significantes para a 

imprensa moderna advinda do período foi, sem dúvida, a reforma no sistema de 

intercâmbio monetário, que permitiu um fluxo contínuo de capital em torno das vendas 

avulsas e solucionou o problema de sustentabilidade dos empreendimentos jornalísticos. 

Na realidade, como vimos, os riscos não foram redimensionados, mas repassados ao 

setor da distribuição. 

Esta estratégia de Day que, aos poucos se celebrizou, inaugurou os chamados 

“planos de circulação”. Batizado de “London Plan of Circulation” (Plano de Circulação 

de Londres), o modelo foi inspirado nas operações de distribuição de jornais operários 

londrinos. 

Instituindo uma relação “mercantil” entre o jornal e os jornaleiros, este sistema 

tornou verdadeiramente carriers e newsboys em intermediários, que compravam as 

folhas por atacado e vendiam a varejo [THORN; PFEIL, 1987:45], diretamente aos 

consumidores finais. Apesar de o pagamento antecipado pelas folhas trabalhar em favor 

particularmente do setor produtivo, os vendedores e distribuidores se beneficiaram de 

modo indireto, através do acréscimo nas tiragens diárias dos grandes jornais 

metropolitanos e da competição advinda destes resultados [id.:ibid.]. O Plano Londrino, 

baseado massivamente em vendas avulsas, contribuiu para a associação entre a Penny 

Press e o comércio jornaleiro, tendo atraído inclusive não apenas newsboys mas 

também adultos interessados em agenciá-los. Atualmente, tem-se a falsa impressão de 

que as vendas avulsas foram iniciadas a partir deste período [NERONE, 1987], mas o 
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que é certo é que a estratégia de circulação inovou ao dividir em zonas urbanas a cidade 

de Nova Iorque e organizar as vendas por cada uma dessas zonas sob a responsabilidade 

de determinados distribuidores. Os distritos de circulação, como eram chamados, 

possuíam cotas a serem cumpridas e, com base nessas cotas, era calculado o reparte de 

cada vendedor. 

Mas, além do London Plan of Circulation, e especialmente por conta dele, outras 

estratégias de circulação tomaram parte do mercado americano. A alternativa mais 

famosa foi o Philadelphia Plan of Circulation, adotado pelo jornal Philadelphia Public 

Ledger, como adaptação local à proposta do Sun. No Plano da Filadélfia, a ênfase recaía 

sobre as entregas domiciliares (home delivery) do jornal. Investindo em assinantes, ao 

invés de compradores avulsos, o Ledger mantinha uma base de circulação diária regular 

e estável, sem os altos e baixos proporcionados pelos pregões dos newsboys. Além 

disso, o sistema tornava mais claro o perfil dos consumidores do jornal para os 

anunciantes. Estas características tornavam a estratégia de circulação atrativa para o 

mercado publicitário e possibilitavam que o veículo arcasse com suas despesas sem 

depender extensivamente das vendas nas ruas, nas bancas ou em outros pontos 

[THORN; PFEIL, 1987:46-47]. 

Assim, a opção por uma estratégia de circulação deveria levar em conta sempre 

as condições do mercado local e não foram raras as vezes em que estes sistemas 

estiveram sujeitos a variações para a sua implantação em outras realidades. Pode-se 

inferir, por exemplo, que foi a partir do London Plan of Circulation que alguns veículos 

de imprensa passaram a adotar sistemas de venda de edições por atacado e terceirizar 

completamente sua circulação a distribuidores intermediários [THORN; PFEIL, 

1987:48-49]. Na prática, isso significou que, entre as empresas jornalísticas e os 

vendedores, surgia uma nova categoria, a dos distribuidores. Geralmente tratados como 

sinônimos, os vendedores e distribuidores atendem não só a serviços diferenciados 

como também estão sujeitos a hierarquizações distintas no universo dos sistemas 

distributivos.  

 

O distribuidor recebe os jornais, mas não como ordenado ou comissões de 
venda própria de empregado. Cobra percentagem como um contratante de 
serviços e, por via do controle financeiro que exerce sobre os jornais, 
especialmente os mais pobres, geralmente se converte em interessado na 
administração do jornal. Contratante ou participante do jornal, ele age em 
relação ao vendedor como patrão. Para a distribuição dos matutinos, ele 
admite empregados: os vendedores. Para a dos vespertinos, ele admite 
vendedores a comissão, que, por isso mesmo, são subordinados seus. 
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Qualquer que seja o ponto de vista por que se encare a questão, ela não muda 
de figura: o distribuidor é empregador e o vendedor, empregado 
[OBSERVADOR ECONÔMICO E FINANCEIRO, 1939 apud LABANCA, 
2010:7]. 

 

As companhias distribuidoras (wholesale companies) surgidas então indicavam 

um sistema cooperado que facilitava aos jornais a negociação. Estes empreendimentos 

compravam um grande estoque de folhas diretamente das empresas e revendiam aos 

responsáveis pelos pontos de vendas, auferindo lucros pela compra em escala. 

O sistema é muito parecido com o que é implantado em fins da década de 1920 

no Rio de Janeiro, amplamente estimulado por Irineu Marinho no jornal A Noite, e que 

hoje é referido como “sistema de capatazias”. As capatazias são grupos societários que 

congregam um conjunto de bancas de jornais e/ou pontos de venda [RÊGO, 2008; 

CHINELLI, 1977]. São equivalentes às sociedades de jornaleiros no âmbito do senso 

comum, uma vez que representam uma configuração jurídica ou social. Segundo um 

depoente entrevistado por Filippina Chinelli [1977:146-147], a adoção do termo implica 

em legalidade, muito embora as capatazias não necessariamente tenham sua existência 

jurídica regularizadan [id.:ibid.; cf. tb. GOMES, 2000]. Na maior parte das vezes, ao 

contrário, elas atuam na esfera da informalidade e seus sócios são classificados pela 

legislação trabalhista como autônomos44. Cada capatazia é responsável por atender a 

uma dada freguesia45, e o capataz, embora sócio como outro qualquer, é tido como uma 

liderança interna, atuando no controle financeiro e contábil de toda a sociedade e 

realizando, em nome dos demais sócios, o pagamento do reparte às distribuidoras de 

jornais e revistas [CHINELLI, 1977:63]. No plano original executado por Benjamim 

Day, pode-se dizer que o papel dos capatazes é similar ao dos gerentes de distritos de 

circulação (district managers), que fiscalizam juntos aos carregadores e pequenos 

jornaleiros a entrega e coleta das folhas. Entretanto, deve-se lembrar que os capatazes se 

subscrevem às sociedades de jornaleiros; são, portanto, sócios das cooperativas e 

atendem ao interesse exclusivo das mesmas. Assim, pode-se entender que o capataz atua 

como o equivalente a um representante legal ou procurador das sociedades de 

jornaleiros, conquanto tais empreendimentos muitas vezes não sejam formalizados. Seu 

                                                 
44 Recentemente, o governo federal iniciou uma série de esforços no sentido de formalizar 
empreendimentos de donos de bancas de jornais, atribuindo-lhes o caráter de empreendedores individuais 
(MEI). 
45 Freguesia é “uma área da cidade onde o jornaleiro vendia aos seus ‘fregueses’ ou compradores 
habituais, os jornais e as revistas. A palavra tinha [...] uma forte conotação espacial” [CHINELLI, 
1977:22]. Em inglês, utiliza-se um termo similar para designar o local de vendas em relação às práticas de 
consumo, branch [SHIDLER, 1931]. 
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cargo não é necessariamente estável, mas, a menos que o grupo sofra uma reviravolta 

política em seu interior, um capataz costuma perpetuar-se no poder por muitos anos, 

algumas vezes mais de uma década. 

Acima dos capatazes, paira a figura do distribuidor, cuja tradução mais correta 

nas estratégias de circulação americanas é o dealer. O distribuidor representa a 

possibilidade mais comum de ascensão social de um capataz. Como afirma Chinelli 

[1977:168], “os distribuidores mantém sob controle as sociedades de jornaleiros. Aliás, 

este controle manifesta-se também no fato de que podem cortar-lhes a folha em caso, 

por exemplo, de falta de pagamento ou diminuição muito grande das vendas”. 

Reconhece-se assim uma primazia dos distribuidores em relação aos demais jornaleiros 

[cf. INFIESTA, 2008:282-283], mas “É grande a incidência”, como lembra Chinelli 

[1977:167], “de italianos entre os distribuidores, muitos dos quais já foram jornaleiros. 

Isto indica que a condição de ex-jornaleiro facilita suas atividades [...]. De uma maneira 

geral, os donos de distribuidoras já foram capatazes”. 

Mas a categoria de distribuidores também pode ser um mero indicador de 

distinção social. Nesse ínterim, é digno de registro a fala do assistente de vendas do 

Infoglobo, que acompanhei na rotina de visitas às bancas de jornais da Zona Norte do 

Rio de Janeiro a fim de registrar o reparte e o encalhe dos periódicos. Tive, na ocasião, 

oportunidade de ouvi-lo distinguir dois tipos de vendedores: os jornaleiros – “broncos”, 

“mal-educados”, “rabugentos”46 – e os distribuidores – “pessoas educadas e 

agradáveis”, nas palavras dele. Ao me referir a uma proprietária de banca como 

“jornaleira”, ele imediatamente me corrigiu, “Não considero D. Lourdes uma jornaleira. 

Eu a considero uma distribuidora”. 

Nós devemos observar, contudo, que, além das estratégias expressas pelos 

planos de circulação, de acordo com Thorn e Pfeil [1987:279], a operacionalização dos 

sistemas distributivos a partir da venda avulsa – descartando-se a via postal, a assinatura 

e a entrega domiciliar, portanto – é realizada através de quatro diferentes métodos, a 

saber: (1) venda avulsa em bancas ou através de ambulantes; (2) venda em lojas de 

conveniências; (3) venda em máquinas automáticas, as sidewalk vending machines ou 

simplesmente newsracks; e (4) venda em escala através de uma “conta”. 

                                                 
46 Este mesmo estereótipo aparece nas falas de entrevistados na dissertação de Filippina Chinelli, às vezes 
fazendo-se uso dos mesmos adjetivos. Segundo ela, a própria colônia italiana faz menção ao jornaleiro 
como alguém “grosso”, “boca suja” [CHINELLI, 1977:6]. 
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Sobre esta última, o que se percebe é que os distribuidores (dealers) podem atuar 

através de um modelo baseado em economia de escala, cujo controle de distribuição 

pode ser executado através de uma “conta” (billing, em inglês), paga diretamente aos 

escritórios dos jornais. Trocando em miúdos, os distribuidores possuem uma cota 

mensal de recolhimento de publicações junto às empresas jornalísticas e podem quitar 

esta conta semanalmente, quinzenalmente ou mesmo mensalmente47. Este “privilégio” é 

também oferecido a alguns jornaleiros e sociedades de jornaleiros, a depender da 

confiança recíproca entre as partes. Entretanto, ainda que os autores classifiquem este 

processo como um método distributivo, eu prefiro pensá-lo ainda junto à dinâmica dos 

planos de circulação. 

Logo, observo que, como métodos de distribuição para a venda avulsa, podemos 

compreender as diferentes formas de venda ao consumidor final, isto é, o varejo (retail), 

o que resulta nos três tipos mencionadas acima: a venda em bancas ou por ambulantes; a 

venda em máquinas automáticas; e a venda em lojas de conveniência, ou outros locais. 

Estes três tipos de comércio varejista respondem pelo que os gerentes de circulação de 

empresas jornalísticas costumam denominar de pontos de venda (PDVs, ou, em inglês, 

points-of-purchase delivery). 

Do ponto de vista do setor produtivo, no entanto, há três outros sistemas de 

entrega utilizados pelas empresas jornalísticas para a venda avulsa (single copy delivery 

systems) [THORN; PFEIL, 1987:264-271]. O primeiro prevê que as empresas arcam 

integralmente com os custos de distribuição. Para tanto, os jornais empregam 

funcionários próprios para a distribuição e comércio das folhas (employee carriers). 

Desse modo, a empresa retém todos os lucros, mas, obviamente, trata-se de um modelo 

mais caro. A vantagem fica por conta do completo controle sobre as pontas de estoque, 

permitindo que o departamento de circulação trace estratégias sobre a localização dos 

PDVs e possa inclusive adotar publicidade direta nesses equipamentos de distribuição, 

sejam bancas ou vending machines48. 

O segundo sistema de entrega para venda avulsa pressupõe que o jornal 

mantenha controle sobre o preço final de capa do periódico, bem como sobre os 

métodos de distribuição, por meio da contratação de executantes de serviços limitados 

(“como o preenchimento de vending boxes ou o comércio em uma localização 

particular” [id.:269]). Thorn e Pfeil [id.:ibid.] se referem a ele como um sistema de 

                                                 
47 Note-se que este modelo é levemente distinto da consignação. 
48 O sistema, aliás, é bastante utilizado para a distribuição por meio de newsracks. 
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agentes de entrega contratuais (contract delivery agents system) e o definem como uma 

espécie de meio termo entre o sistema de partes independentes e o de funcionários 

contratados, já que “o jornal detém a propriedade sobre cada exemplar e sobre todo 

equipamento, mantendo assim também o controle sobre o número, a localização, e o 

cronograma de devolução de cada cópia avulsa” [id.:270]. 

No terceiro e último sistema de entrega – precisamente aquele que o plano de 

Day procurou implementar em Nova Iorque –, as partes são independentes (independent 

contractors), e o sistema se fia na terceirização absoluta dos serviços de distribuição. 

Nele, o jornal delega aos vendedores e distribuidores o controle pleno sobre o processo 

distributivo, e, em decorrência disso, também do preço final do periódico, da 

localização das pontas de estoque e, ainda, do registro sobre as operações (p.ex. os 

indicadores de reparte e encalhe nas vendas). 

O sistema mais comumente adotado pela imprensa brasileira aposta em uma 

solução que mistura elementos da via de contratantes independentes e de agentes de 

entrega. Afinal, os proprietários de bancas e vendedores ambulantes possuem autonomia 

para operar em quaisquer localizações que lhes aprouver, muito embora os preços dos 

exemplares sejam geralmente tabelados. Ainda como forma de minorar uma perda de 

controle sobre os indicadores de distribuição, os departamentos de circulação dos 

grandes jornais mantém um acompanhamento constante das operações, através de 

assistentes de campo, que coletam cotidianamente o reparte-encalhe dos pontos de 

venda. 

Como se vê a economia política dos sistemas de distribuição é rica em 

categorizações analíticas. São métodos distributivos (venda em bancas, newsracks etc.), 

sistemas de entrega (independent contractors, contract delivery agents etc.) e tipos 

encarregados de cada serviço (newsboys, youth carriers, post riders, dealers etc.). Este 

universo tem se mantido parcamente explorado pela teoria da comunicação, ao que 

pressinto que um tratamento historiográfico possa evidenciar questões altamente 

relevantes acerca do desenvolvimento dessas operações, e consequentemente do 

desenvolvimento histórico dos meios impressos. Como uma última observação a este 

respeito, cabe ressaltar que a atenção desproporcional ao setor produtivo da cadeia 

jornalística não permitiu à maioria dos teóricos enxergar este que é, como venho 

destacando, o principal papel político desempenhando pelos jornaleiros e categorias 

afins: sua condição como difusor da informação, especialmente no que tange aos meios 
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impressos. Nesse sentido, torno a olhar para a expressão que popularizou a presteza e 

disponibilidade dos grandes jornais nacionais. Um reles slogan publicitário como “já 

nas bancas” pode nos dizer muito a respeito da história natural da imprensa. Ele 

simplesmente define como nós enxergamos os sistemas de distribuição: uma mera 

extensão da atividade jornalística. Quando, em verdade, eles são a chave para 

compreendermos a intricada relação entre a imprensa, o mundo dos negócios e a 

censura política à liberdade de informação. 

Basta que olhemos para alguns casos. William J. Thorn e Mary Pat Pfeil 

[1987:34-35] remontam ao período colonial norte-americano para tratar da história da 

circulação de notícias por cidades como Boston e Nova Iorque. Os autores narram os 

primórdios da imprensa estadunidense ao discorrer sobre o surgimento de informativos 

como o Boston News-Letter, de John Campbell, que, apesar da escassez de recursos e da 

necessidade de subsídios governamentais, conseguiu manter-se em atividade por 19 

anos. O News-Letter (termo que, curiosamente, batiza hoje os informativos enviados por 

correio eletrônico), assim como o Gazette e o New England Courant, eram boletins de 

notícias remetidos por via postal a assinantes, e custavam cerca de dois pence (ou 4ȼ) 

por cópia. Sistemas de distribuição como esse marcaram o início da imprensa também 

na Europa, conforme vimos com Thompson [2002]. Muitos Estados europeus proibiam 

publicações independentes até o início do século XVIII, mas isso não impedia uma 

circulação clandestina de notícias. Jornais postais eram “geralmente entregues em 

domicílio para assinantes, tavernas, cafés, e eram vendidos nas esquinas; mas entregar 

um jornal ilegal poderia levar à detenção ou prisão por traição ou sedição” [id.:34]. Daí 

já se nota o peso histórico do tratamento legado aos distribuidores e vendedores de 

impressos. Infiesta [2008a:274-275, tradução minha] faz referência ao fato de que 

 

Os vendedores de cópias avulsas sofriam na pele as consequências de serem 
o elo que unia diretamente ao jornal o comprador, mesmo quando não 
compreendiam o conteúdo do que vendiam. Todos os atores implicados na 
difusão jornalística colaboravam na transmissão de determinadas ideias e, de 
algum modo, se tornavam particípes de sua potencial carga subversiva. 

 

Legalmente, lembram Thorn e Pfeil [1987:202], o contrato entre um jornal e um 

distribuidor independente é governado por um termo bilateral, em que o jornal permite 

ao distribuidor ou vendedor agir em seu benefício. Esta relação contratual implica 

também em direitos e deveres de ambas as partes. A lei antitruste americana, por 

exemplo, torna ilegal a recusa concertada de um grupo de vendedores em negociar 
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determinado veículo de imprensa [id.:195] – o chamado “boicote”. Com efeito, “As 

dimensões legais da circulação de jornais tocam cada aspecto do sistema, [...] e afetam 

todos os conectados ao jornal: empregados, prestadores de serviço, supervisores, 

leitores e competidores” [id.:208, tradução minha]49. 

Os meios de comunicação no Brasil possuem sua atividade geralmente regulada 

pelo Estado em diferentes aspectos [SARAVIA, 2008]. Da regulação da propriedade 

dos meios à regulação dos conteúdos em função da proteção de determinados 

segmentos, passando pela gestão do espectro eletromagnético no caso da radiodifusão e 

pelo papel das agências reguladoras neste processo [id.:ibid.], a categoria profissional 

dos jornalistas no Brasil tem uma larga tradição em justificar a defesa da liberdade de 

mercado através das liberdades de expressão e informação, aviltando qualquer forma de 

regulação como censura [PIERANTI, 2008]. Mas, dada a complexa caracterização dos 

canais distributivos ante as empresas jornalísticas, regulações sobre as etapas de 

circulação e distribuição de jornais e revistas dificilmente são percebidas da mesma 

forma, e, no entanto, interferem de modo profundo na atividade da imprensa. 

Nos próximos capítulos, procuro refletir sobre os efeitos dessas regulações. E, 

sem me restringir ao escopo legislativo, busco analisar também a relação dos sistemas 

de distribuição com a cidade, os meios de transporte e os aspectos sociais concernentes 

à categoria dos jornaleiros. Todos esses elementos, embora pouco estudados, põem-se 

de permeio de forma definitiva no desenvolvimento da imprensa moderna. Afinal, você 

já pensou em não encontrar o seu jornal já nas bancas? 

 

 

 

 

 

                                                 
49 “Estas legislações, particularmente aquelas que governam sindicatos, o trabalho infantil, práticas 
monopolistas, responsabilidade social, compensação trabalhista, e regulamentações sobre equipamentos 
urbanos, desempenham um papel importante no desenho de um sistema de circulação” [THORN; PFEIL, 
1987:10, tradução minha]. 



 
 

 

 

 

2. MONOPÓLIO ÉTNICO e disputas pelo controle das bancas de 

jornais e das legiões de pequenos jornaleiros em ambiente urbano 

 

Embora corresse sério risco de não chegar ao conhecimento público, o New York 

Times noticiava em 29 de janeiro de 1887 que os newsboys de Yorkville (Manhattan, 

Nova Iorque) haviam entrado em “greve”, pleiteando uma comissão maior a ser paga 

pelo jornal. Movimentos do gênero já haviam ocorrido antes em outros locais. Alguns 

registros do próprio NYT dão conta de grupos que se recusaram organizadamente a 

vender o Brooklyn Times em 1886, e de um movimento de aproximadamente 75 rapazes 

que se negaram a vender o Evening Chronicle na Pensilvânia e impediram com piquetes 

aqueles que tentassem comercializá-lo1. Mas o evento principal do gênero ainda estava 

por ocorrer. Em 1899, alguns meses após eclodir e encerrar-se a Guerra Hispano-

Americana, centenas de jovens [NEW YORK TIMES, 1899] mantiveram-se durante 

dias de braços cruzados, em protesto por melhores condições de trabalho. O episódio 

envolvia diretamente dois dos maiores campeões de circulação nova-iorquinos, o New 

York Journal, de William Randolph Hearst, e o New York World, de Joseph Pulitzer, e 

deu origem a um musical da Walt Disney Company [NEWSIES, 1992]2, mais tarde 

levado aos teatros pela Broadway.  

Durante a chamada Newsboys Strike (“Greve dos Newsboys”), os jornaleiros 

reivindicavam que o Journal e o World retornassem seus preços na venda por atacado 

                                                 
1 Informações acerca dos episódios relatados podem ser consultadas no acervo histórico do New York 
Times, disponível na internet em <http://query.nytimes.com/search/query?srchst=p>. As reportagens 
citadas encontram-se referenciadas na bibliografia deste volume. Cf. NEW YORK TIMES, 1884; 1886; 
1887 e 1899. 
2 O musical reproduz uma versão romantizada dos acontecimentos, que se calca na construção mítica da 
imagem do newsboy na imprensa americana. Um de seus refrões mais famosos diz: “And the World will 
know/And the Journal too/ Mister Hearst and Pulitzer/ Have we got news for you/ Now the world will 
hear/ What we got to say/ We been hawkin’ headlines/ But we’re makin’ ‘em today/ And our ranks will 
grow/ And we’ll kick their rear/ And the world will know/ That we been here” (em uma tradução livre: “E 
o World vai saber/ E o Journal também/ Senhor Hearst e Pulitzer/ Temos notícias de alguém/ Agora o 
mundo vai ouvir/ O que os newsboys falarão/ Nós gritamos pelas ruas as manchetes/Mas hoje somos nós 
as vedetes/E nossas fileiras crescerão/E chutaremos seus traseiros/E todos no mundo saberão/Que por 
aqui passaram os jornaleiros”) [NEWSIES, 1992]. 
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àqueles praticados antes da guerra. Isso porque, com o aumento do interesse por notícias 

sobre o conflito, Hearst, Pulitzer e outros empresários, adotaram um preço mais 

elevado, oferecendo aos newsboys 100 exemplares de seus jornais por 60ȼ ou 70ȼ, ao 

invés dos 50ȼ de outrora. Como o custo não era repassado ao consumidor final, os 

jornaleiros eram extremamente prejudicados. Por essa razão, ainda que não integrassem 

qualquer forma de movimento sindical, os jovens jornaleiros atuaram de modo 

absolutamente organizado, liderados por figuras com apelidos pitorescos como “Kid 

Blink” (“Piscadela”) ou “Boots” (“Botinas”) [WHITE; BROWNING, s.d.]. Os newsboys 

“formavam sindicatos e atuavam em manifestações grevistas durante todo o período. 

Seus sindicatos tinham usualmente vida curta e suas greves eram malogradas, mas sua 

identificação com o trabalho organizado [e a causa operária] era forte” [DiGIROLAMO, 

2002:20, tradução minha]. Neste caso, porém, em particular, o movimento foi 

parcialmente bem-sucedido, na medida em que não obteve a redução no custo dos 

jornais por atacado, mas conseguiu negociar com os empresários um modelo em que o 

encalhe era, ao fim do dia, readquirido pelos jornais – inaugurando-se, portanto, uma 

prática que caracteriza a consignação, vigente ainda hoje na maior parte dos casos, 

inclusive no Brasil, no que tange aos jornais diários. A greve de 1899 inspirou ainda 

uma série de outras manifestações nas décadas seguintes, e é representada no imaginário 

americano como um dos grandes momentos em que a democracia popular é capaz de 

tomar o poder aos magnatas. 

De soldado raso das guerras de circulação a narrativa edificante sobre o 

panorama social urbano [cf. NERONE, 1987:417], o perfil empreendedor e o 

associativismo destes personagens transparecem invariavelmente em obras históricas, 

seja de autores conservadores ou reformistas. Contudo, tais características não parecem 

ser privilégio único dos newsboys americanos, pois a narrativa típica3 sobre os 

imigrantes italianos no Brasil também compartilha desses mesmos elementos. Na 

realidade, não é possível perseguir qualquer indício de influência recíproca, se não se os 

tratarmos a ambos como pertencentes a uma mesma subcultura [FINE; KLEINMAN, 

1979], cujo aspecto simbólico comporta jovens de classe baixa, pouca ou nenhuma 

escolaridade, em sua maioria desabrigados e/ou órfãos, que experimentam com aspereza 

a passagem à modernidade. 

                                                 
3 Um exemplo claro dessas formas romantizadas é encontrado em Rebello [1987] tanto quanto em 
Edmundo [2003]. 
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Os vendedores de jornais cariocas são retratados por Luís Edmundo como 

“meninotes, louros e corados que apregoam:  – A Gaazeta! O Paídze! O Djornáli do 

Gumércio... O Prazile!” [EDMUNDO, 2003:84]4. Figuras descritas como turbulentas e 

gritonas [id.:ibid.], esses meninos aprendiam o ofício com relativa facilidade e, dadas as 

poucas opções no mercado não-formal (e mais restritas ainda no mercado formal), 

ocuparam estas posições e abriram caminho para compatrícios, dando significado a uma 

redoma étnica que se evidencia como estratégia de sobrevivência [cf. LABANCA, 

2010:4]. 

Neste capítulo, procuro discutir como um eventual monopólio da distribuição de 

impressos pode trazer sérias consequências políticas para o modelo de organização 

econômica da imprensa de um determinado país. Com base na experiência brasileira, 

procuro argumentar que, na medida em que a distribuição de jornais e revistas é 

terceirizada, o controle sobre esta operação escapa aos homens de imprensa como 

também aos políticos. Nesse sentido, os grupos de vendedores e distribuidores que se 

ocuparam do poder no seio da categoria constituem uma terceira força autônoma neste 

processo e podem, portanto, articular seus próprios discursos. Assim, as estratégias de 

circulação dos meios estão invariavelmente sujeitas a uma esfera de negociação anterior 

à própria dinâmica do consumo. Em outras palavras, para que o jornal chegue às mãos 

do público há agora um novo e definitivo intermediário. 

O que vemos nas páginas a seguir são alguns episódios da história e da memória 

dos jornaleiros em que fica patente esta disposição para o controle da atividade. Em 

especial no caso do Rio de Janeiro, a singularidade presente na figura dos imigrantes 

italianos que ocupam estes postos de trabalho reflete o papel do jornaleiro como agente 

neste processo de mediação, capaz de articular suas próprias memórias e mobilizar a seu 

favor a opinião pública, dando, por conseguinte, vazão a uma narrativa mítica sobre a 

figura do jornaleiro. Uma vez institucionalizado como elemento da cadeia produtiva da 

notícia, este agente se fortalece como categoria profissional e negocia junto a outras 

instâncias de poder. Por essas e por outras razões, em diversos momentos, os jornaleiros 

italianos são considerados uma “máfia” ou uma espécie de “monopólio étnico”. 

                                                 
4 De acordo com Ângela de Castro Gomes [2000:91], “É interessante observar [...] que esses jornaleiros 
eram homens que conheciam muito pouco a língua portuguesa e, com freqüência, tinham baixa 
qualificação. Mesmo assim, controlarão meticulosamente a exploração desse negócio, não sendo 
incomum o reconhecimento dos que eram capazes de, mesmo sem saber ler o português, identificar 
rapidamente qualquer jornal ou revista”. 
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Contudo, tais denominações tendem a naturalizar aquilo que, na verdade, é fruto de 

cuidadoso amadurecimento histórico e político destes atores. 

De acordo com um depoente jornaleiro de Chinelli [1977:17], 

 

o jornal era a coisa mais fácil de aprender. Jornal, depois que você assiste um 
ou dois dias como se vende, imediatamente você pode começar a trabalhar. 
Não é como o botequim ou qualquer outro ramo de negócio em que precisa 
conversar muito e outras coisas mais. 

 

Assim, a entrada dos imigrantes neste ramo, como defende Labanca [2010:4], 

“não parece ter sido conseqüência da cultura ou técnica trazida em suas bagagens”. Por 

outro lado, o historiador sustenta que a cultura organizacional, esta, sim, é mérito 

herdado pelos pioneiros italianos na atividade. Como ele destaca [id.:5], muito embora 

os depoimentos presentes em Chinelli [1977] desautorizem uma intenção de monopólio 

na configuração da categoria5, a formação de uma sociedade mutualista (a Stampa) 

aponta para este objetivo6. A Societá di Beneficenza e Mutuo Soccorso degli Ausiliari 

della Stampa foi fundada em 1906 por 78 distribuidores e vendedores de jornais7 

liderados por Gaetano Segreto [LABANCA, 2010; cf. tb. REBELLO, 1987]. Como 

sociedade mutualista, a instituição inscreve-se em um período em que o movimento 

sindical era apenas embrionário, e tinha expresso o simplório objetivo de “proteção na 

ausência dos mecanismos formais de previdência pública” [LABANCA, 2010:5]. A 

Colônia Italiana8 possuía ainda sua própria sociedade beneficente, a Sociedade Italiana 

de Beneficência e Mútuo Socorro, que, em muitas ocasiões, atuava em conjunto com a 

Stampa na luta pelos interesses dos imigrantes. Mas esta última é que se destaca nos 

casos que se relacionam com auxiliares de imprensa. Ela possui importante atuação em 

episódios como a assistência ao vendedor de jornais Pavão, que, em 1927, teve um dos 

                                                 
5 A pesquisadora cita depoentes que discordam da visão sobre um eventual monopólio da atividade 
exercido pelas sociedades de jornaleiros italianas mas ela própria considera que “Os fins beneficentes da 
associação apenas disfarçavam o efetivo controle da venda de jornais e revistas que ela permitiu aos 
distribuidores na época, também italianos, em maioria” [CHINELLI, 1977:33]. 
6 Integra o discurso meramente beneficente o extrato do estatuto da sociedade publicado no Diário Oficial 
de 21 de outubro de 1948, em que se afirma que a sociedade “tem por escopo a beneficência, a instrucção, 
e a tutela dos interesses dos seus associados, no exercício dos cargos de cada um deles, para a difusão da 
imprensa” [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1928]. 
7 O número é extraído das pesquisas de Labanca [2010:2], que afirma que sua fonte é o relato de um 
distribuidor publicado no Correio da Manhã, muito embora nos estatutos da associação constem outros 
números. No estatuto de 1908, por exemplo, são 104 os fundadores; no de 1910, são 94; e nos de 1917, 
1920 e 1945, já são 140. 
8 A maioria dos italianos chegados ao Brasil no período eram provenientes de Fuscaldo e Paola, vilarejos 
da região da Calábria, na província de Cosenza, no sul da Itália.  
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pés amputados em um acidente de bonde, e recebe da Stampa e de jornais da época, por 

seu intermédio, donativos [REBELLO, 1987:73]. Mas seu serviço social não era mais 

abrangente que sua finalidade política, pois, desde sua origem, Gaetano Segreto já o 

teria afirmado que a associação, conquanto não devesse possuir interesse comercial, 

assumiria a função de “fiscalizar os procedimentos dos sócios, com o intuito de garantir 

a cada um os pontos e as zonas de vendas escolhidas por eles” [id.:42]. Se por um lado, 

este tipo de regime daria origem, como veremos a seguir, a um monopólio étnico, 

muitas vezes identificado como “máfia” por pessoas externas a estes grupos 

[CHINELLI, 1977:2], por outro, ele impediu que uma prática mafiosa efetivamente se 

instaurasse no país, a partir de ameaças e disputas que chegavam às vias de fato por 

pontos estratégicos de venda, como era comum ocorrer no auge da Penny Press 

americana. Afinal,  

 

Práticas de circulação agressivas demandavam táticas de vendas igualmente 
agressivas, e os newsboys literalmente lutavam com seus próprios punhos por 
uma boa ‘esquina’. [...] O índice de violência aumentou consideravelmente 
em Chicago, onde os irmãos Annenberg, Max e Moses, criaram gangues de 
rua para impulsionar as vendas, intimidando newsboys, vendedores de 
bancas, e qualquer outro que trabalhasse para o jornal concorrente. Homens 
armados [...] incendiaram bancas, roubaram caminhões, e sequestraram 
jovens jornaleiros [THORN; PFEIL, 1987:52]. 

 

As “esquinas” (“corners”) são comumente referidas como pontos de vendas de 

jornaleiros ambulantes e eram altamente disputadas no Brasil como nos Estados Unidos. 

Shidler [1931] se refere a algumas esquinas de Seattle que chegavam a gerar lucros de 

US$20 ao dia para os newsboys, e, por isso, mesmo, o direito de vender nestes locais era 

um bem valioso e disputado por diferentes grupos de ambulantes e vendedores de 

jornais, chegando a ser negociado por até US$5 mil. Por aqui, porém, ao que tudo 

indica, a negociação política foi mais intensa que a miliciana, ao menos neste momento. 

Isso não impediu, como veremos, uma série de queixas e ocorrências que envolviam 

com certa frequência os imigrantes italianos em casos de agressões física e moral e 

exploração do trabalho infantil de menores, brasileiros inclusive (e principalmente) 

[CHINELLI, 1977:26]. 

Fato é que a Stampa ocupou durante pelo menos três décadas o papel de 

principal agente de representação política da categoria, negociando firmemente com a 

prefeitura por localizações privilegiadas para os seus colonos. Não foram poucas as 

tentativas da municipalidade em controlar esta atividade, como veremos, entre outras 
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coisas determinando através de projetos e regulamentações os limites físicos de 

equipamentos urbanos como as bancas e o modelo de licenciamento a título precário. 

Mas, em todos os casos, a organização “étnica, familiar e corporativista” [LABANCA, 

2010:11] da sociedade mutualista sobressaiu-se aos “especuladores interessados em 

obter o privilégio de explorar aquele negócio” e às críticas da própria imprensa 

[id.:ibid.]. Era através da Stampa, que atuava como uma espécie de federação de 

diferentes sociedades de jornaleiros, que os distribuidores comercializavam uma 

“parte”9 nos negócios [CHINELLI, 1977:36]. Deter uma “parte”, entretanto, não era 

sinônimo de possuir uma banca, já que as sociedades de jornaleiros atuavam no âmbito 

da informalidade e a prefeitura passou a controlar a concessão de licenças através da 

fiscalização de posturas já desde o decreto nº 1.356/191110. Este argumento é, assim, 

utilizado em favor dos imigrantes, quando vemos que um dos capatazes entrevistados 

por Chinelli [1977:17] afirma que 

 

se monopólio existisse, esse monopólio, nesse caso, quem fazia era a 
Prefeitura, compreende? Se você vai à Prefeitura tirar uma licença, eles não 
vão te negar se é brasileiro, se é russo, se é rumeno [sic] ou português11. 
Agora, ninguém ia tirar [requisitar] licença porque a ninguém agradava 
aquele trabalho. 

 

Com efeito, como ocuparam tais postos, e fortaleceram-se através da fundação 

da Stampa, os jornaleiros italianos viam-se no direito de explorar a atividade, de forma 

que as operações de distribuição de jornais e revistas não fugissem de seu controle, 

mesmo após a modernização das empresas jornalísticas [cf. LABANCA, 2010:9]. “Com 

ações enérgicas, a organização aos poucos se afirmou, disciplinando a classe e 

                                                 
9 O termo é explorado por Filippina Chinelli a título de categoria nativa. A “parte” categoriza a fração de 
lucros correspondente a cada sócio. Nem todos os jornaleiros eram sócios propriamente, vez que as 
sociedades ocupavam-se das hierarquias que comentamos em capítulo anterior, dividindo-se entre 
empregados e empregadores. Para mais detalhes, cf. Chinelli [1977]. 
10 Conforme veremos adiante, o decreto-lei de 1911 abriu margem a uma série de questionamentos da 
categoria, apoiada pelos jornais mais tradicionais, contrários à obrigatoriedade da licença para o exercício 
da profissão de vendedor de jornais que a regulamentação determinava. O regulamento ainda mantinha 
proibida a venda de jornais nos bondes das cidades, visando a evitar novos acidentes. A prefeitura 
legislou sobre o tema e assuntos congêneres também nos decretos: nº 137/1895, que proibia pregões de 
notícias; nº 160/1895 e nº 1.483/1913, que proibiam colar cartazes nos muros da cidade e nas fachadas 
dos prédios, respectivamente; sempre representando um caráter urbanístico estrito. (Mesmo quando não 
tratava diretamente da distribuição de impressos, mas da atividade jornalística em si, os decretos 
possuíam impacto direto sobre o universo dos jornaleiros, como é o caso do decreto nº 2.457/1921, que 
proibia o funcionamento de parques gráficos das 8h de domingo às 8h de segunda-feira, buscando regular 
o incômodo à vizinhança por conta da poluição sonora das rotativas, e ocasionando, por conseguinte, uma 
readaptação das empresas jornalísticas e distribuidoras a esta nova rotina.) 
11 Na realidade, o decreto varguista nº 4.826/1942 já proibia a concessão de licenças a estrangeiros não-
naturalizados, e, o que vemos, é que, desde então, regulamentos posteriores adotaram a mesma conduta. 



107 
 
 
harmonizando as divergências com a imprensa” [LABANCA, 2012]. Em alguns casos, 

chegou mesmo a financiar periódicos, como o jornal Mundo Esportivo, de Mário Filho, 

que era bancado pelo distribuidor Vicente Perrotta [id.:ibid.]. “Sem passar pelos 

italianos, portanto, um jornal não conseguiria circular pela cidade”, como afirma 

Gabriel Labanca [2012] em artigo ao Observatório de Imprensa. Em vista disso, a partir 

das décadas de 1920 e 1930, e ainda mais intensamente, no decorrer da década de 1940, 

estes profissionais passaram a ser alvo de seguidas acusações de monopólio desferidas 

por setores mais alternativos dos meios de comunicação e também por jornaleiros 

brasileiros [id.:ibid.], incomodados pela situação de subserviência. Assim, ainda que a 

Stampa tenha alcançado seu objetivo por vários anos no início do século XX, 

constituindo uma inteligente força de negociação política que deu origem, entre outras 

coisas, ao império de diversões públicas dos Segreto e dos Labanca [cf. MAGALHÃES, 

2011; MARTINS, 2004], é a Era Vargas, especificamente o Estado Novo, que marca a 

percepção do jornaleiro como um mediador partícipe do processo comunicacional, em 

vista do debate sobre o poderio consagrado aos italianos. 

No decorrer das próximas páginas, discorrerei sobre o declínio do papel 

desempenhado pela Stampa em favor do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de 

Jornais e Revistas do Rio de Janeiro, e as disputas ocorridas no seio da própria 

organização sindical. Além disso, proponho a discussão sobre o proclamado legado 

social da categoria, materializado na Casa do Pequeno Jornaleiro, e sua relação com o 

contexto nacionalista do governo varguista. Por fim, chamo atenção para as questões 

que envolvem o enquadramento trabalhista dos jornaleiros, sua caracterização como 

empreendimento ou serviço autônomo, e as diferentes polêmicas concernentes às 

regulações da prefeitura sobre os quiosques urbanos e as operações de distribuição dos 

impressos. Até onde se sabe – com exceção de três breves episódios: em 1957 (no Rio 

de Janeiro), em 1963 e 1987 (ambas em São Paulo)12, motivados por razões semelhantes 

às dos newsboys nos Estados Unidos, ou seja, as comissões de vendas –, jamais 

experimentamos com intensidade greves de jornaleiros13, mas nossas bancas e os 

profissionais auxiliares de imprensa a que elas se configuram já foram alvo de um sem-

                                                 
12 As informações sobre a greve de 1957 constam de Rebello [1987]. A ameaça de greve em 1963 e a 
paralização de distribuidoras em 1987 em São Paulo são relatadas em documentos do SindJor-SP, 
disponíveis em: <http://www.sindjorsp.org.br>. 
13 Em contrapartida, temos relatos de alguns casos esparsos de boicotes, como o já comentado caso do 
jornaleiro Fábio Marinho que decidiu parar de comercializar a Veja, e também o caso dos jornaleiros 
sindicalizados de São Paulo que em 2011 decidiram paralisar a venda de cartões de recarga de celular, 
dado o baixo lucro repassado pelas operadoras aos donos das bancas [O JORNALEIRO, 2011]. 
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número de atentados na história do Brasil republicano. Por coincidência ou não, nos 

dois períodos ditatoriais brasileiros mais recentes, o reconhecimento de uma eventual 

posição estratégica no tabuleiro político do processo produtivo jornalístico, levou 

determinados grupos a se manifestarem ostensivamente contra os jornaleiros. Até onde 

pude observar, há uma forte correlação entre os episódios ocorridos durante o Estado 

Novo de Vargas e o regime militar, atestada pelo caráter de responsabilização e 

criminalização dos vendedores e distribuidores de impressos com respeito aos veículos 

dispostos para venda. Tratemos, pois, do contexto da guerra... 

 

 

2.1. O amigo jornaleiro, ou Políticas sindicais para a distribuição da imprensa 

 

A figura do “amigo jornaleiro” é hoje absolutamente recorrente em propagandas 

de empresas jornalísticas, em especial em situações de homenagem ao día 30 de 

setembro, quando se comemora o Dia do Jornaleiro nacionalmente. Sabe-se pouco, e é 

muito difícil remontar a esta origem, sobre o surgimento da expressão, mas é bastante 

provável que se coadune com uma clara campanha para suavizar a imagem do 

jornaleiro, dispondo-o como um companheiro do cotidiano, uma entidade familiar e 

receptiva: “O amigo jornaleiro conhece, pelo nome, a mulher, o marido ou o 

empregado que vai à esquina apanhar um jornal [...]. É uma interação que transcende ao 

aspecto meramente comercial para se transformar numa relação de amizade” [Ary 

CARVALHO in REBELLO, 1987:5]. A campanha, por certo, propagandeou a imagem 

do vendedor simpático, que conhece bem os produtos que dispõe para venda e está 

sempre disposto a ajudar. E se sobrepôs, como resultado, ao tipo rude e bronco, de 

“poucos amigos”, que se ocupava das bancas; e aos meninos malcriados e maltrapilhos, 

que infestavam as ruas. Houve tempos, porém, em que o jornaleiro não era exatamente 

considerado um “amigo”, se não uma ameaça à espreita, com amplo potencial de 

disseminar o caos da censura e da desinformação, por controlar sub-repticiamente uma 

das pontas da cadeia produtiva da notícia. 

A partir da década de 1920, o que vemos, no Brasil, é uma crescente 

preocupação com a relação entre o jornaleiro imigrante italiano e o pequeno jornaleiro 

brasileiro, geralmente retratada como um vínculo de exploração infantil e maus-tratos 
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em alguns círculos. Em 1926, estas queixas levam o recém-criado Juizado de Menores a 

intervir na profissão, na tentativa de regulá-la. 

O surgimento dessa vara, em 1923, contribui para que a sociedade teça um novo 

olhar sobre problemas sociais advindos do abandono de menores às ruas das metrópoles 

brasileiras [PEREIRA, 2005]. A partir de então, a questão é discutida com mais 

seriedade na sociedade e nos órgãos de imprensa [REBELLO, 1987:101; PEREIRA, 

2005]. Alguns jornais, como a edição de A Vanguarda de 13 de junho de 1926 

destacada por Rebello, questionavam o fato de que os policiais recolhiam das ruas 

menores que estavam trabalhando, mas faziam vista grossa para os “pivetes” e 

“delinqüentes”. Os problemas com o Juizado, porém, se estenderam até por volta do 

início da década de 1940, como veremos. Mesmo assim, o constante conflito e as 

denúncias de episódios de violência e contravenção contribuíram para incrementar a 

necessidade de que os jornaleiros possuíssem não apenas uma sociedade mutualista mas 

também um sindicato, que olhasse por seus trabalhadores associados e atuasse dentro 

das normas da legalidade. Além disso, diferentemente do que apregoam os relatos que 

tendem a mitificar a história da Casa do Pequeno Jornaleiro [MIRANDA, 1939; 

PEREIRA, 2005], o problema dos menores abandonados, especialmente no que tange 

aos menores vendedores, era tanto social quanto político. 

Por ora, contudo, importa sabermos que, em 1932, foi então oficializada a 

criação do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas do Rio de 

Janeiro14, cujo raio de ação desde o início se estendeu por todo o estado do Rio, 

incluindo o Distrito Federal. Este sindicato, diga-se de passagem, o primeiro em todo o 

Brasil – uma iniciativa semelhante ocorreu apenas em 1935, em São Paulo, com a 

fundação da Associação dos Vendedores e Distribuidores de Jornais e Revistas de São 

Paulo, que viria a se oficializar como Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas de 

São Paulo somente em 196815 –, foi criado aparentemente por um segundo grupo de 

lideranças políticas entre os imigrantes italianos, que à época acumulava também a 

direção da Stampa, e cujos principais expoentes atendem pelos nomes de Vicente 

Perrotta, Alberto Carelli, Luiz Falbo, César Bianco. 

                                                 
14 Segundo Gilson Rebello [1987:114], o sindicato foi fundado em 5 de outubro de 1932, na sede do 
sindicato dos padeiros, e na presença dos seguintes membros: Luiz Falbo, César Bianco, Vicente Perrotta, 
Antônio Gargalhone, Octaviano Provenzano, Salvador Turano, Carmo Provenzano, Paulo Caruso e 
Emílio Mazullo. 
15 Cf. informações disponíveis no site oficial do Sindicato de Vendedores de Jornais de São Paulo 
(Sindjor-SP) em <http://www.sindjorsp.org.br>. 
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Chinelli [1977:47-48] comenta que um de seus informantes lhe relatara que a 

União dos Trabalhadores Gráficos teria manifestado a intenção de oficializar um órgão 

sindical que englobasse também os vendedores e distribuidores de jornais. Contrários a 

esta movimentação, os italianos mobilizaram-se rapidamente para angariar recursos e 

sócios em quantidade para que o seu próprio sindicato fosse reconhecido. Dessa forma, 

os membros originais, em sua maioria, eram, em verdade, distribuidores e não 

vendedores, no que se refere à escala social hierárquica que já tivemos oportunidade de 

discutir. Como eram italianos organizados em torno do sindicato, seu primeiro 

presidente precisou naturalizar-se brasileiro, para assumir o cargo [id.:ibid.]. E, então, à 

luz de um pequeno e veloz “golpe” político, as articulações dos distribuidores 

permitiram que o lugar de negociação para a classe permanecesse sob o controle do 

mesmo grupo que já o detinha, alterando-se apenas a ordem e a natureza de suas 

associações. Afinal, com o surgimento do sindicato, a Societá Ausiliari della Stampa 

“aos poucos ficou exclusivamente reduzida a atividades beneficentes e de ajuda mútua” 

[id.:ibid.]. 

O que se observa é que, ainda em 1933, a Stampa e o sindicato tomaram 

posições conjuntas em confrontos com a prefeitura, acerca da sinalização desta em 

modificar o regime de licenciamento, passando a adotar um dispositivo unificado de 

concessão pública para a operacionalização de quiosques urbanos. Na ocasião, a Stampa 

se manifestou publicamente contra a proposta em tramitação, chamando-a de 

“monopólio” e “truste” [A NOITE, 1º de fevereiro de 1933], acusações largamente 

adotadas para críticas aos próprios distribuidores. Mas as queixas à atuação dos italianos 

no controle operacional da distribuição de impressos não diminuíram, de modo que a 

década de 1930 se configura como de especial relevância para a consolidação da 

categoria. 

Juntamente com as críticas recebidas pela exploração do trabalho infantil, 

algumas das quais transparecem em obras fílmicas e literárias do período [cf. p. ex. 

MENINOS JORNALEIROS, 1933], os jornaleiros italianos passam também a ser alvo 

de uma das mais intensas campanhas xenofóbicas que o país já experimentou, no 

contexto do acirramento de relações internacionais com os países que viriam a 

conformar o Eixo na Segunda Guerra. Antevendo estes potenciais conflitos, os 

dirigentes da Stampa optaram por nacionalizar a associação em 1935, quando a mesma 

adotou o nome aportuguesado de Sociedade de Beneficência e Mútuo Socorro dos 
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Auxiliares de Imprensa mas manteve-se sendo referida em círculos mais íntimos apenas 

como Stampa. Esta mudança marca a definitiva assunção de funções sociais para a 

sociedade mutualista, concentrando-se a carga política no sindicato. Este 

reescalonamento de prioridades paulatinamente vai ficando mais claro no protagonismo 

que assume a partir daí o sindicato nos éditos e informes noticiosos publicados nos 

periódicos da época. Até então, o que se destacava era a sobreposição das duas 

associações como entidade política representante de classe. Conquanto não chame 

atenção para este aspecto, Gabriel Labanca [2010:11] destaca uma passagem, em um de 

seus artigos, retirada do Observador Econômico e Financeiro [1939], que deixa clara a 

confusão de papéis exercidos pela Stampa no princípio do século XX. A sociedade era, 

em muitos casos, percebida efetivamente como um sindicato. No trecho citado, o 

veículo afirmava que o Largo da Carioca era dividido em diferentes pontos de 

circulação, e que estes pontos seriam arrendáveis com autorização “da Aussiliari [sic], 

isto é, do Sindicato”. Assim, não apenas se evidencia o controle da atividade exercido 

pela Stampa – ponto discutido por Labanca –, mas, sobretudo é-nos indicado como esta 

postura repercutia, de modo que era comum a identificação da sociedade como o 

sindicato da categoria. 

Talvez por conta isso, o que pude constatar é que este mesmo ano de 1936 

observa o acirramento das disputas sindicais internas, com outros grupos sendo alçados 

ao poder. Neste contexto, não apenas os conflitos entre os jornaleiros e a prefeitura e 

entre os jornaleiros e outros comerciantes se intensificam, como é possível também 

notar cisões políticas que interpõem grupos de jornaleiros no seio do próprio 

movimento sindical, estendendo-se notadamente por cerca de oito anos, de 1936 a 1944, 

período de intensa agitação para a categoria. 

O caso é que, em 1936, o Sindicato dos Lojistas do Distrito Federal recorre à 

prefeitura para que o município passasse a contar com uma regulação para a localização 

de bancas de jornais, vez que eram crescentes os casos em que bancas eram instaladas 

de fronte a estabelecimentos congêneres – isto é, livrarias, sebos ou outros 

estabelecimentos que comercializavam livros e periódicos. 

Por meio de seu presidente, Castro Araújo, o sindicato inicia então uma ação 

para que a prefeitura intervenha no caso, gerando mal-estar entre vendedores e 

distribuidores e uma cobertura negativa em alguns órgãos da imprensa. Em face a uma 

reportagem que criticava a campanha do jornal O Imparcial, o presidente envia à 
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redação uma carta, publicada em 18 de março de 1936, explicando que suas pretensões 

não diziam respeito a um cerceamento da atividade de imprensa ou a uma luta contra a 

categoria dos jornaleiros, mas à fiscalização sobre a permissão de localização das 

bancas. Como discutiremos mais adiante neste trabalho, o espaço urbano sempre foi um 

dos motivadores da disputa política que envolve a atividade de distribuição da imprensa, 

sobretudo ante ao modelo de licenciamento a título precário de concessões para 

operação no espaço público16. Cabe destacar que as próprias bancas podem ser 

reconhecidas como uma espécie de concessão dos vendedores e distribuidores ao 

sistema de fiscalização do poder público, a fim de fixarem-se territorialmente. Não à 

toa, nesse mesmo período, inicia-se uma disputa em outra frente, entre os jornaleiros e a 

prefeitura, que dizia respeito a um projeto que se disfarçava em intenções de cumprir 

posturas e ordem pública, conquanto preparasse terreno para o cenário de incitação ao 

nacionalismo que veríamos tomar corpo nos anos subsequentes: pois foi durante a breve 

gestão de Olímpio de Mello na prefeitura do Distrito Federal que foi revista, após uma 

reviravolta política17, a concessão para a exploração de quiosques urbanos à empresa 

João Copello & Cia. e à Companhia Brasileira de Jornais, ambos empreendimentos que 

contavam com a simpatia dos políticos que almejavam a regulação da atividade em 

âmbito municipal. 

Na realidade, a João Copello & Cia. e a Companhia Brasileira de Jornais haviam 

sido criadas para a concorrência pública neste processo e se tornariam responsáveis pela 

operacionalização de todo e qualquer quiosque instalado em solo urbano carioca. Dessa 

forma, a logística de distribuição de impressos na cidade seria centralizada por essas 

empresas, e os jornaleiros se não estivessem completamente desempregados, ao menos 

teriam seu ofício subordinado à regulação dessas novas agências distribuidoras. Por essa 

                                                 
16 A questão se torna polêmica em pelo menos duas outras ocasiões. A primeira, relatada por Chinelli 
[1977:103], levou o prefeito de Niterói Ivan Fernandes de Barros a adotar, na década de 1970, uma 
regulamentação que obrigava os jornaleiros a pedirem autorização de proprietários de prédios e 
estabelecimentos comerciais para instalarem suas bancas em frente a eles. A segunda, na década de 1990, 
no Rio, colocou em triangulação o papel dos jornaleiros frente aos lojistas e aos ambulantes, como 
veremos em capítulo posterior. 
17 A certa altura, um depoente de Filippina Chinelli [1977:53] afirma que tivera uma audiência com o 
prefeito Pedro Ernesto, em que pedia a revisão do papel da Cia. Brasileira de Jornais no controle sobre a 
operação de distribuição da imprensa no Distrito Federal, mas que o político acabou preso e coube ao 
interventor, o cônego Olímpio de Mello, a reação ao pedido, tendo este dito: “Pode contar que eu vou 
mandar tirar essas bancas que estão na Avenida Rio Branco...” e, de fato, recolheu os equipamentos. Para 
Chinelli, “O discurso deste entrevistado evidencia claramente os mecanismos de pressão que impediram 
não só a ‘Cia. Brasileira de Jornais’ e outras tentativas semelhantes, feitas desde as primeiras décadas do 
século, tivessem êxito, mas que também dificultaram, durante muitos anos a regulamentação legal da 
atividade de jornaleiro”. 
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razão, as lideranças entre os jornaleiros criticavam o “monopólio” que a prefeitura 

pretendia instaurar. E a grande imprensa, como não poderia deixar de ser, comprou a 

briga em favor de seus “soldados”. 

Chinelli [1977:49] comenta que o jornal O Globo afirmava serem  

 

lamentáveis as cenas verificadas hoje nalguns pontos da cidade em que há 
bancas de vendas de jornais, por força da política que, explorando a nota do 
nacionalismo em benefício de interesses mercantis imediatos, resolveu 
improvisar a Companhia Brasileira de Jornais. Lançou-se mão do melhor 
recurso para tanto, afim de impressionar o transeunte desatento, por isso que 
o comércio da nova companhia tomou de emblema uma bandeira nacional, e 
resolveu fazer como verdade a fantasia de serem italianos quantos vendem os 
jornais no Rio, e estrangeiros os donos de banca que se acham no Brasil há 
mais de vinte e trinta anos, e têm filhos brasileiros. Mas como se não 
bastassem esses recursos, foi criado um tal ambiente de prevenção contra os 
actuaes detentores dos pontos, que se tornaram inevitáveis os conflitos [O 
GLOBO, 22 de junho de 1936 apud CHINELLI, 1977:49]. 

 

O debate, como nota a pesquisadora, estendeu-se a outros veículos. A Gazeta 

dos Municípios adotou opinião contrária aO Globo, aferindo que o concorrente assacava 

a opinião pública e procurava desmobilizar os interessados em “organizar um serviço de 

venda de jornaes mais coerente com o nosso progresso e adequado às reivindicações 

sociais do momento” [GAZETA DOS MUNICÍPIOS, 25 de junho de 1936 apud 

CHINELLI, 1977:49-50]. O jornal dizia ainda que 

 

Explorando [...] a situação dos brasileiros que, usando de um legítimo e 
irrefutável direito de vender jornaes, está sendo preterido pelo italianos; [...] 
Os nossos colegas do vespertino carioca se deixaram impressionar pela 
expressão numérica da venda de jornaes executada pelos italianos com o 
sacrifício e a torpe exploração de menores brasileiros para enveredar na mais 
sórdida e repugnante campanha de derrotismo. Eles se mercantilisaram: [...] 
os outros jornaes, não menos culpados, não menos afinados ao mercantilismo 
das grandes vendas, se limitaram à negativa de fornecer jornaes aos 
vendedores brasileiros, ao passo que ‘O Globo’, mais audacioso, mais 
mercantilizado e menos nacionalista, foi ao ponto de enaltecer os italianos 
que se acostumaram ao aspecto maltrapilho de seus explorados, atirando aos 
brasileiros bem intencionados e dignos, o labéo de nacionalistas mercantis 
[...]. 
Si a nossa imprensa julga que os vendedores que apregoam seus jornaes, 
arriscando a vida, sem nenhuma garantia, sujos, rotos miseráveis para 
aumentar a fortuna desses italianos [...], melhor será que ella se dispa dessa 
espiritualidade que deve ser o incentivo da nacionalidade brasileira e que se 
corrompa às escancaras vendenda a pena de seus jornalistas pelo menor 
preço, mas que se diga imprensa carcamana, imprensa internacional, [...] mas 
não se negue ao brasileiro o direito de um concorrência [sic], de uma 
organização perfeita, como os que estão em evidência neste caso, que 
vestiram com uniformes decentes seus vendedores e ainda os que segurou 
contra os acidentes da profissão [...], porque os italianos se collocaram 
fraudulentamente a coberto das leis trabalhistas e nós não descansaremos 
enquanto elles não as cumprirem... 
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Assim, se nota que o embate entre a prefeitura e os jornaleiros possuía 

claramente os seus respectivos mediadores. Embora Chinelli [1977:48-49] observe que 

“a tônica das reportagens publicadas na época é a denúncia de que os italianos 

impediam trabalhadores nacionais de ingressarem no comércio de jornais e revistas, 

além de serem exploradores do trabalho de menores brasileiros”, esta é somente uma 

das versões noticiadas, ocupando os veículos mais tradicionais a posição de guardiões 

do modelo liberal de imprensa ante a possibilidade de estatização (ou ao mínimo 

subordinação ao Estado, através de concessão) de seus serviços de distribuição. 

Nos meses seguintes, a campanha de O Globo se intensifica e abre espaço para 

que o Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas abra um processo 

junto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com uma reclamação contra a 

posição da prefeitura, ao que o ministro acata, diante da pressão política exercida pelo 

grupo. A João Copello & Cia., então, entra com recurso contra a decisão anterior e, em 

27 de julho de 1936, o voto do ministro atende ao parecer do atuário-chefe da Diretoria 

Geral de Expediente do ministério, que julgou improcedente o pedido de reavaliação, 

considerando que o sindicato atuava no limite de suas atribuições, e que a ele se 

antepunha a Stampa, organização estrangeira não reconhecida e que, agora, assumia 

funções meramente sócio-beneficentes. A resposta leva em consideração que a 

representação impetrada pela João Copello & Cia. referia-se à Stampa como entidade de 

classe. Segundo tal parecer,  

 

Actualmente a citada Sociedade Auxiliar da Imprensa já nacionalizada, tem 
caracter puramente beneficente, achando-se a cargo do Syndicato 
Profissional dos Distribuidores e Vendedores de Jornaes e Revistas as 
funcções que os Srs. João Copello & Cia. attribuem; com circumstancias, 
inexistentes áquella Sociedade. É certo, é incontestável que a distribuição e 
venda de jornaes e revistas foi, aqui no Districto Federal, monopólio de 
estrangeiros, sócios da sociedade citada. Actualmente, porém, mais de dois 
terços dos distribuidores e vendedores de jornaes são brasileiros natos, sendo 
diminuta a percentualidade dos nacionalizados, que têm filhos brasileiros 
[DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1936a]. 

 

O parecer considera que até o regímen de outubro de 1935, as funções de 

disciplinar a classe eram exercidas por uma “associação estrangeira, a ‘Auxiliare dela 

Stampa’ [sic]”. A criação do Ministério do Trabalho em 1930 acelerou o processo, 

argumenta o relator, de nacionalização da entidade – e, mais do que isso, de fundação 
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do sindicato da categoria, nos termos do decreto nº 24.694/1934, que obrigava as 

associações a serem compostas de maioria de brasileiros natos18. 

O confronto das alegações da João Copello & Cia. com a resposta patrocinada 

pela organização sindical resultava, segundo o atuário-chefe Clodoveu d’Oliveira, em 

uma evidência de que a primeira tinha a “intenção clara” em industrializar em seu 

proveito “o trabalho de menores, monopolizando uma atividade que vinha sendo 

explorada em parceria [...] e se acha, agora, controlada por um syndicato profissional 

devidamente reconhecido” [id.:ibid.]. Essa intenção fica patente, de acordo com o 

relator, nas acusações da João Copello & Cia. de que os menores vendedores de jornais 

eram submetidos a condições de trabalho insalubres sem nenhum respaldo. O parecer 

segue então afirmando que o sindicato teria oficializado um fundo para a cobertura de 

acidentes de trabalho de seus associados, de forma que a reclamação, como as demais, 

também foi julgada improcedente. Ao fim e ao cabo, O Globo voltava a noticiar, em 28 

de setembro de 1936, uma missa organizada pelos jornaleiros “em agradecimento pela 

vitória na luta contra o ‘nacionalismo mcercantil’ [sic], na Igreja de São Francisco de 

Paula”, em que se comemorava a decisão do prefeito Olímpio de Mello em cassar as 

licenças concedidas à João Copello & Cia. e à Cia. Brasileira de Jornais. 

Os esforços em prol de melhores condições de trabalho aos pequenos jornaleiros 

ainda voltariam à baila com o projeto de lei apresentado à Câmara pelo deputado 

Martins e Silva em 30 de março de 1937, que propunha a criação de uma “Casa dos 

Pequenos Vendedores de Jornais” [CHINELLI, 1977:51]. O projeto não foi aprovado, 

mas conquistou a adesão de empresários e jornaleiros que travavam disputas com os 

grandes distribuidores [id.:ibid.], e acabou resultando em intensa mobilização nacional, 

sendo incorporado ao projeto de governo trabalhista logo adiante, através de Getulio 

Vargas e de sua esposa, a primeira-dama Darcy Vargas. 

Antes disso, o sindicato já havia enfrentado, no primeiro trimestre de 1936, a 

ameaça de um grupo que buscava criar uma associação paralela, incumbida de 

administrar os sócios no restante do estado do Rio de Janeiro, à exceção do Distrito 

Federal. Na ocasião, o Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas 

                                                 
18 No caso do sindicato dos jornaleiros, o mesmo documento dá conta de cerca de 1,5 mil trabalhadores 
sindicalizados, dois terços dos quais seriam menores. A informação é corroborada pelo Diário Carioca de 
30 de março de 1940, que aponta mais de 2 mil trabalhadores atuando como jornaleiros só no Distrito 
Federal. Fica, portanto, uma evidente impressão de que os menores vendedores teriam sido coagidos a 
sindicalizarem-se, como parte do “golpe político” que mencionei anteriormente. Esta hipótese, contudo, 
não é verificável. 
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requereu ao Ministério do Trabalho que sua esfera de ação se estendesse a todo 

território fluminense. O pedido impetrado foi também concedido, em face da exposição 

do atuário-chefe, que argumentava que 

 

Com efeito, um numero apreciavel se socios do syndicato trabalha fora do 
Districto Federal, mantendo a distribuição e venda de jornaes em varias 
cidades do Estado do Rio. Ora, somente tendo jurisdição legal nessas cidades 
poderá o syndicato assumir eficientemente as responsabilidades resultantes 
da aplicação do citado art. 65 [do decreto nº 24.637/1934, que obrigava as 
organizações sindicais a prestarem assistência a seus sócios]. [...] Ora, o 
pedido ma vez deferido permittirá que, dentro da lei: 1º, o syndicato possa 
amparar eficientemente cerca de um milhar de menores que trabalham na 
venda de jornaes; 2º, que normalize a situação de facto de um grande numero 
de associados esparsos por varias localidades fluminenses. Si, portanto, a 
área de acção do syndicato não fôr ampliada ao Estado do Rio, não poderá 
ele legalmente assumir as responsabilidades previstas no art. 65, do decreto n. 
24.637 [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1936b]19. 

 

Em vista de decisões favoráveis como esta, o grupo que controlava o sindicato 

permaneceu no poder com certa tranquilidade até o início da década de 1940. 

Entretanto, circunstâncias que fui incapaz de mapear com precisão alçaram ao posto de 

presidente do sindicato uma figura enigmática, distante deste primeiro grupo, que 

atende pelo nome de Vicente Grassi Sereno. As posições tomadas por Sereno à frente 

do sindicato, diametralmente opostas às de personagens como Vicente Perrotta e 

Alberto Carelli, fazem crer que a organização enfrentou, neste período, uma acirrada 

disputa interna pela liderança sobre a categoria. Os primeiros indícios de sua atuação 

datam de novembro de 1940, quando o jornal O Imparcial noticia que uma carta do 

sindicato enviada à redação informava que a associação se congregaria a uma série de 

outras categorias, em marcha que sairia do Largo da Carioca para a Esplanada, em 

comemoração às manifestações da Parada Trabalhista [O IMPARCIAL, 8 de novembro 

de 1940]. Dias depois, o mesmo jornal veiculava uma série de notícias sobre as 

homenagens prestadas pelo sindicato ao Dr. Saul de Gusmão, Juiz de Menores [O 

IMPARCIAL, 30 de novembro de 1940 e outros]. De oponente a aliado, o juizado se 

convertia em importante instrumento de conquistas para a categoria, a partir de 

negociações que visavam à proteção dos menores trabalhadores. Na época, era 

absolutamente comum a tipificação dos jornaleiros em três diferentes categorias: os 

                                                 
19 Vale ressaltar que, décadas depois, por volta de 1980, foi aprovada a criação da Associação de 
Proprietários de Bancas de Jornais e Revistas de Niterói e São Gonçalo (Aproban), muito embora o 
Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas mantenha seu raio de atuação estendido 
por todo o estado. 
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vendedores volantes (pequenos jornaleiros), os vendedores estacionados (capatazes e 

donos de bancas) e os vendedores comissionados (distribuidores) [cf. DIÁRIO 

CARIOCA, 30 de março de 1940], cuja apresentação traduzia de forma maniqueísta os 

capatazes e distribuidores como exploradores e os menores “maltrapilhos” como 

explorados. 

Nos dois anos seguintes, a tensão e a oposição entre os grupos concorrentes é 

evidenciada através das dificuldades que a Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo 

Socorro enfrenta em seu processo de nacionalização [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 

1942a]20. Mais que isso, a nova gestão do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de 

Jornais e Revistas do Rio de Janeiro envia ao gabinete do Departamento Nacional do 

Trabalho um ofício, em 21 de março de 1942, “expondo ao Sr. Ministro a necessidade 

da expedição de um decreto pelo qual só brasileiros natos, possam concorrer a cargos de 

diretoria” [DIÁRIO OFICIAL, 1942b] e protocola, em 13 de abril do mesmo ano, junto 

ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores uma representação solicitando um decreto 

que, por ordem de lei, nacionalizasse a distribuição de jornais e revistas no Brasil, “para 

que todos os distribuidores sejam brasileiros natos e reservistas do Exército” [SERENO, 

1942]. 

Não é difícil supor que tal processo gerou extremo mal-estar e obrigou ao grupo 

concorrente, o de imigrantes italianos, uma movimentação nos bastidores, para que a 

reação do governo fosse amena. A carta assinada por Vicente Sereno, em nome do 

sindicato, e dirigida ao próprio presidente da nação sustentava que 

 

1º) – Os distribuidores de jornais e revistas que controlam completamente a 
vendagem destas publicações, agem conforme suas conveniências sobre a 
necessidade de se vender mais um jornal que outro, [e] são na sua quasi 
totalidade, de nacionalidade italiana, sendo que alguns deles distribuem 
inúmeros jornais e revistas, com prejuízo do nacional e dos interesses do 
Brasil; conforme relação referente ao Distrito Federal. 
2º) – A venda avulsa está entregue a um grupo composto de cinco ou seis 
italianos que são donos de quasi todas as bancas de jornais, prejudicando 
assim o trabalhador nacional que fica com o único direito de ser empregado 
de estrangeiro, agarrado aos balaustros dos bonds ou esparramando suas 
folhas nas calçadas das ruas. 
3º) – Os jornais simpáticos ao extremismo, são apoiados, apregoados e 
oferecidos, enquanto que os jornais que seguem a orientação do Estado 
Nacional sofrem rigorosa retenção, a mando dos distribuidores estrangeiros. 

                                                 
20 Em ata de assembleia extraordinária da Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro de 6 de 
fevereiro de 1942, o então presidente Osvaldo Riso, comentava a tramitação do processo de 
nacionalização da associação desde 1938 no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Diferentemente 
do que ocorreu com a Stampa em 1935, a Sociedade Italiana enfrentou resistência, ao que tudo indica, 
para formalizar-se como associação civil no país. 
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4º) – Os distribuidores estrangeiros são empregadores de grande número de 
trabalhadores tambem estrangeiros, estando todos fora das leis trabalhistas. 
5º) – Enquanto alguns distribuidores estrangeiros açambarcam déz ou mais 
jornais e revistas, os distribuidores brasileiros estão desempregados, muitos 
com numerosa familia em lamentavel estado de penuria. 
6º) – Esses brasileiros, não se colocam porque os estrangeiros não permitem, 
oferecendo dinheiro pelas distribuições, colocando assim o trabalhador 
nacional numa situação de inferioridade [id.:ibid.]. 

 

Como fonte documental, o processo se revela de caráter impactante pela 

transparência com que expõe os ânimos e os conflitos que permeavam a categoria à 

época. Jamais tendo sido objeto de pesquisa, mesmo entre os raros pesquisadores que se 

debruçaram sobre o tema, e datilografada sobre o mesmo papel timbrado que viria, em 

representações anteriores e também posteriores a caracterizar o selo do Sindicato de 

Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas, a missiva é capaz de despertar uma 

certa inquietação com a história oculta desse confronto sindical-nacionalista. 

Há parcos registros sobre a atuação de Vicente Sereno no comando do sindicato, 

mas o mais provável é que ela tenha se iniciado justamente em 1940, de quando datam 

suas primeiras manifestações oficiais como presidente, e estendeu-se somente até 

meados de 1943, quando uma nova chapa, encabeçada por Alberto Carelli – então vice-

presidente da Stampa [DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 5 de abril de 1942]21 – reconquistou 

aos italianos o domínio sindical [CORREIO DA MANHÃ, 8 de dezembro de 1942; cf. 

tb. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1943c]. Mesmo Gilson Rebello [1987], que 

enaltece uma série de outros personagens, menciona seu nome uma única vez, para 

tratar de uma resposta enviada por Sereno ao Diário de Notícias sobre uma peça 

jornalística que criticava a pequena quantidade de bancas que ocupavam o espaço 

urbano do Distrito Federal22. Então, Sereno aparece apenas como porta-voz do 

sindicato, para ler o texto que congraçava a matéria: “venho aplaudir o vosso gesto e 

secundar o apelo ao prefeito Henrique Dodsworth para que S. Exª. Solucione o caso, 
                                                 
21 A chapa em que Carelli disputou a vice-presidência da Stampa contava com a liderança de César 
Bianco [DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 5 de abril de 1942], um dos principais jornaleiros, dito “capitão” no 
romance histórico de Gilson Rebello [1987]. Após a Guerra, pelo que parece, os italianos já haviam 
consolidado sua presença e reunificado as direções da sociedade mutualista e do sindicato, através das 
figuras de Alberto Carelli e Pedro Madalena, respectivamente como presidentes deste e daquela nos 
mandatos seguintes [CORREIO DA MANHÃ, 17 de junho de 1947]. O declínio político da Stampa era 
tão acentuado que o obituário do ex-presidente da associação, Paschoal Bottino na Gazeta de Notícias de 
16 de junho de 1943, mencionava o epíteto “presidente da extinta Ausiliari della Stampa” [GAZETA DE 
NOTÍCIAS, 16 de junho de 1943, grifo meu], quando em verdade a sociedade permanecia em atividade. 
22 O caso é que jornal questionava o porquê de o número de bancas ser “extremamente reduzido” na 
cidade: “Bairros populares não têm uma única. [...] O Leblon e parte de Ipanema são servidos por uma 
banca instalada na praça do Jockei, na Gávea. Em Copacabana, não se adquire jornais com facilidade: e a 
capital comporta ainda[...] uma centena de bancas” [DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 12 de junho de 1942 apud 
REBELLO, 1987:126-127]. 
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[...] satisfazendo, ao mesmo tempo, ao público, à imprensa e à numerosa classe dos 

profissionais da venda avulsa de jornais” [DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 18 de julho de 1942 

apud REBELLO, 1987:127-128]. Após esta passagem, Sereno permanece anônimo não 

apenas no restante do livro de Rebello mas também nas demais fontes que pude 

consultar acerca de sua participação em episódios marcantes na história da categoria. 

Mesmo, porém, sem que eu me deparasse mais uma vez com uma menção ao 

então presidente do sindicato, o ano de 1942 não terminaria sem que se desenrolasse 

ainda uma série de outros acontecimentos. Pois a carta, enviada em março daquele ano, 

desencadeou preocupações entre os jornaleiros. O cenário complicou-se ainda mais com 

o assassinato de Raymundo Ferreira Maurício, o “Aliado”, por Eugênio Petucci, em 

junho. “Aliado”, um vendedor de jornais que ganhara o apelido em virtude de sua 

admiração pela causa das tropas que combatiam na Segunda Guerra contra os regimes 

fascistas, conforme as reportagens da época, frequentemente se envolvia em debates 

políticos do gênero. O homicídio, de acordo com as investigações relatadas pelos 

jornais, fora motivado por que o vendedor teria ofendido o próprio patrão, o italiano 

Petucci, com palavras de baixo calão. O dono da banca, então, após uma discussão com 

o auxiliar, cometeu o assassinato, e escondeu o corpo atrás do quiosque, tendo em 

seguida se tornado foragido da polícia [A NOITE, 10 de junho de 1942:4; cf. tb. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 12 de junho de 1942]. A repercussão do crime na banca da 

Estação Barão de Mauá foi tamanha que a cobertura teve espaço no Diário de Notícias, 

no Diário Carioca, e até mesmo em veículos que tradicionalmente se alinhavam com a 

causa italiana como A Noite23. 

O passo seguinte foi o açulamento das relações entre jornaleiros italianos e 

brasileiros, que, em meio ao contexto nacionalista do Estado Novo, obrigou a Stampa, 

na figura de seu presidente recém-empossado, César Bianco, a assumir uma posição à 

frente da negociação com o governo. Em consequência disso, Bianco redigiu em nome 

da associação uma outra carta, também endereçada a Vargas, datada de 27 de agosto de 

1942, e negociou sua publicação em todos os jornais através da Agência Nacional, que 

distribuiu a nota mesmo desaconselhada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP) [REBELLO, 1987:122]. No texto, o jornaleiro dizia que 

 

                                                 
23 Aqui, cabe lembrar que, tanto A Noite quanto O Globo foram fundados por Irineu Marinho, de família 
portuguesa, e que morreu precocemente de um ataque cardíaco em 1925. Sua esposa, Francisca Pisani, 
mãe de Roberto Marinho, era descendente de italianos. 
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Na impossibilidade de levarmos os bálsamos da nossa dedicação e 
reconhecimento às famílias enlutadas pelo crime monstruoso das potências 
bárbaras que trucidam tantas vidas preciosas do Brasil, queremos ao menos 
consignar nessas palavras, como a nossa revolta por tão grandes covardias, a 
certeza de que V. Excia. pode dispor plena e inteiramente de toda a 
Sociedade dos Auxiliares da Imprensa para tudo que a alta sabedoria do 
governo considerar útil à grande causa do revide aos ultrajes com que 
procuraram ferir a soberania brasileira, imortal e intransível, as infelizes 
potências do Eixo [BIANCO, 1942 apud REBELLO, 1987:116]. 

 

De teor conciliatório, o documento procurava traduzir a posição dos jornaleiros 

como estando ao lado dos interesses nacionais, de forma a iniciar uma campanha que se 

revertesse a impressão generalizada entre a população de que os imigrantes italianos 

constituíam uma séria ameaça às operações de distribuição de impressos na capital, e, 

consequentemente, à liberdade de imprensa no país. 

Gilson Rebello [1987:116-123] relata que a atitude de Bianco fora desencadeada 

após o jornaleiro tomar conhecimento de que grupos nacionalistas revoltosos estariam 

depredando bancas de jornais no Largo da Carioca. As bancas de madeira eram jogadas 

ao chão em uma pilha de destroços, “carregadas nos ombros da multidão em fúria” e 

então incendiadas em praça pública [id.:ibid.; BANCAS & NEGÓCIOS, 2008]. 

Ao saber das manifestações, o jornaleiro teria se dirigido à chefatura de polícia e 

à Associação Brasileira de Imprensa (ABI), mas, sem sucesso, incumbiu-se apenas de 

pleitear junto aos órgãos de imprensa a publicação de uma espécie de carta de desagravo 

[id.:ibid.]. O texto da Stampa buscava suavizar os ânimos, relativizando o argumento 

nacionalista, como vimos. Bianco sugeria que 

 

A Sociedade de Beneficência e Socorros Mútuos dos Auxiliares da Imprensa, 
que abriga em seu seio vendedores, capatazes e distribuidores de jornais, 
sendo composta de brasileiros natos e de estrangeiros, que o são apenas por 
terem nascido noutras terras, porquanto há muito deram o seu coração ao 
Brasil, são pais de soldados do Brasil e se integram pelo trabalho diário, 
alegrias e tristezas na vida da paisagem, do povo e dos costumes dessa 
imensa pátria adotiva, vem trazer a V. Excia. o mais alto intérprete dos 
desejos e sentimentos da comunhão brasileira e Chefe da nação, a palavra 
espontânea e singela de sua irrestrita dedicação e solidariedade [id.:122]. 

 

Os apelos geraram novamente uma onda crescente de apoio em alguns setores e 

órgãos de imprensa. Rebello [1987:123] ilustra sua obra com um recorte de jornal 

“apócrifo” que manchetava à época: “Nacionalização das bancas de jornaes – 

Estrangeiros que já são brasileiros pelo tempo de residência no Brasil”, e alertava “Está 

sendo preparado um golpe contra os proprietários de bancas”. A pressão política parece 
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ter surtido o efeito desejado, já que, em 12 de outubro de 1942, pela primeira vez o 

Presidente da República intervém diretamente sobre o assunto da exploração da 

distribuição e venda de jornais no Brasil. 

Legislação que tradicionalmente está sob a alçada dos municípios, a regulação 

pode ser considerada um marco, em virtude de expor de modo inédito mas 

absolutamente preciso a interseção entre, de um lado, os assuntos urbanísticos e de 

posturas que diziam respeito à instalação das bancas, e, de outro, o tema da liberdade de 

circulação. Além disso, e no que tange à sequência dos eventos que vínhamos narrando, 

o decreto-lei nº 4.826/1942 possui um caráter ambíguo, tendendo ao mesmo tempo à 

opção pela gradual nacionalização da atividade e a uma proposta conciliatória do 

governo que sinalizava para os esforços em marcha para a implementação da Casa do 

Pequeno Jornaleiro24. O texto da lei dizia que “As licenças para exploração de bancas de 

jornais, e revistas e outras publicações sómente a brasileiros natos poderão ser 

concedidas”, mas previa também que “A vendedor, distribuidor ou capataz de serviço 

de distribuição de qualquer nacionalidade, que, na data desta lei, se encontrar no 

exercício dessas atividades, é assegurado o direito de nelas prosseguir, só podendo, 

entretanto, transferir suas respectivas licenças ou contrato a brasileiros natos” [lei nº 

4.826/1942]. Dessa forma, Vargas atendia tanto à solicitação dos grupos interessados na 

nacionalização da atividade capitaneados por Sereno quanto ao recurso de italianos 

como Bianco para que não perdessem seus postos de trabalho, garantindo ainda 

sobrevida ao domínio desses últimos, que poderiam, sem qualquer prejuízo, repassar 

seus negócios aos filhos, desde que estes fossem brasileiros natos, como era o caso mais 

comum25. Saindo-se pela tangente, portanto, o decreto de Vargas apontou para uma 

solução eminentemente política para a disputa étnica que se prenunciava. 

Pode-se dizer, contudo, que os conflitos arrefeceram de maneira mais lenta que a 

promulgação do ato. Em matéria de julho de 1943, o Diário Carioca publicava o 

depoimento de um jornaleiro italiano do Largo da Carioca que se afirmava antifascista e 

postulava que os “verdadeiros” italianos queriam mesmo é retomar a democracia no 

país [DIÁRIO CARIOCA, 21 de julho de 1943]. Ainda assim, para além das disputas 

                                                 
24 O decreto de Vargas obrigava os contratos ou ajustes entre distribuidores ou capatazes e empresas 
jornalísticas a fornecerem 5% de comissão para auxílio à manutenção da Casa do Pequeno Jornaleiro no 
Rio de Janeiro e institutos congêneres em outras cidades. 
25 No fim do ano de 1944, o Departamento de Fiscalização da Prefeitura do Distrito Federal organiza uma 
convocação pública para recadastramento de seus sócios estrangeiros, em vista dos efeitos do decreto 
[DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1944]. 
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“externas”, o sindicato, como vimos, travava uma forte batalha “interna” pelo seu 

controle. Pouco antes do decreto varguista, já se vê, por meio da publicação de notas do 

Diário Oficial, que Sereno enfrentava problemas na associação e era levado a solicitar a 

anulação de atos decorrentes de assembleias sindicais ordinárias [DIÁRIO OFICIAL 

DA UNIÃO, 1942c]. A realidade é que, estimulados pela legislação sindical 

estadonovista, os líderes sindicais da chapa de Sereno estimulavam a imposição do 

ostracismo aos imigrantes, fazendo publicarem-se anúncios e convocações de 

assembleias no Diário Oficial com notas explícitas como “N.B. [note bem] – Só 

poderão comparecer os sócios brasileiros e quites” [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 

1943a e 1943b]. Finalmente, em 5 de novembro de 1942, transitou em julgado a 

representação de Vicente Perrotta e outros associados do Sindicato dos Distribuidores e 

Vendedores de Jornais e Revistas do Rio de Janeiro “pedindo que lhe sejam 

salvaguardados direitos eleitorais” [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1942d]. Perrotta 

acusava Sereno de opor restrições ao registro de sua candidatura e de Domingos 

Manfredi (respectivamente, presidente e primeiro-secretário) em chapa composta para 

disputar a presidência. O despacho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

julga então improcedente a acusação e aponta que, em qualquer circunstância, a eleição 

seria impugnada caso os candidatos que viessem a constituir a chapa vencedora não 

fossem brasileiros, de acordo com o disposto na alínea c do art. 5º do decreto-lei nº 

1.402/1939, que versava sobre o reconhecimento da investidura sindical. O processo 

limitava-se a dizer que, para efeito de reconhecimento de sua elegibilidade, os 

candidatos deveriam – à exceção do presidente, que obrigatoriamente deveria ser 

brasileiro nato –, ser ao menos naturalizados, e que, nesse caso, arquivavam-se as 

acusações, ordenando-se proceder na sequência, em prazo máximo de 30 dias, as 

eleições sindicais [id.:ibid.]. Ocorre que os desdobramentos do caso não são claros, mas 

jornais como o Correio da Manhã de 8 de dezembro de 1942 noticiavam a vitória da 

chapa de Alberto Carelli, tendo Vicente Perrotta como primeiro-secretário e César 

Bianco como primeiro-tesoureiro – além de Domingos Manfredi como suplente da 

diretoria [CORREIO DA MANHÃ, 8 de dezembro de 1942], mas, oficialmente, o 

resultado da eleição manteve-se em suspenso até agosto de 1943, quando o 

Departamento Nacional do Trabalho apurou os recursos constantes nos autos e avaliou 

que “o pleito decorreu com rigorosa observância das normas legais e regulamentares”, 
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empossando enfim a nova diretoria e conselho fiscal [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 

1943c], e restabelecendo o controle do sindicato aos jornaleiros italianos. 

Quando se acreditava finda a questão, eis que um decreto do interventor 

municipal Henrique Dodsworth sobre a localização das bancas e o processo de 

licenciamento de jornaleiros reacende a rusga, levando, desta vez, o Sindicato de 

Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Rio de Janeiro, secundado pelo 

Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas – que abre processo em 

6 de março de 1944 no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em nome de seu 

presidente, Alberto Carelli, solicitando apoio [CARELLI, 1944] –  a expedir um 

memorial em defesa dos profissionais auxiliares de imprensa. O memorial, assinado por 

Ozéas Mota, presidente do sindicato patronal, agradecia a providência da prefeitura em 

suspender para reexame o decreto promulgado pela prefeitura regulando a localização 

das bancas até que suas considerações pudessem ser emitidas. No entanto, o parecer 

contido deixava em claro que 

 

Esse sindicato, data vênia, vê no aludido decreto de v. excia. cassados os 
direitos adquiridos e que foram assegurados aos distribuidores e capatazes 
pelo artigo 3º do decreto-lei n. 4826 de 12 de outubro de 1942. [...] 
Porque, sr. prefeito, sujeitar à concorrencia publica aqueles que a lei anterior, 
de ambito nacional, deixou ‘assegurado o direito de prosseguir’ é cassar esse 
mesmo ‘direito’. 
A lei ao concedê-lo só fez uma restrição mas esta para ‘transferir suas 
respectivas licenças de contrato’ somente ‘a brasileiros natos’. [...] 
Como se vê, não é somente ‘assegurado o direito de prosseguir’ na atividade 
específica, mas ainda o de obter a licença municipal para esse 
prosseguimento. 
Argumentar-se-ia que o decreto de v. excia. revoga o do sr. presidente da 
Republica. Tem, porém, v. excia. poderes para essa revogação que só se 
poderá dar, de acôrdo com a introdução do Código Civil – de modo 
expresso? [...] 
Não há revogação no ato de v. excia?... 
Então vejamos: 
‘A’ tem ‘assegurado o direito de prosseguir’ na sua atividade. [...] 
Mas ‘B’ declara que essa continuidade depende de concorrência. 
Que fez ‘B’? – Reconheceu ‘assegurado o direito de prosseguir’?... 
Certamente não. Porque a exigida concorrência da qual ‘A’ poderá sair 
vencido, lhe tirou o ‘assegurado direito de prosseguir’, que dela não 
dependia. [...] 
Da concorrência, que só garante o ‘direito de prosseguir’ no caso de maior 
oferta, não cogita o decreto-lei 4826. E não deve ser confundida com a 
licença, que é renovável, maximé quando essa franquia, como já disse, está 
assegurada no ‘direito de prosseguir’ [DIÁRIO CARIOCA, 1º de fevereiro de 
1944; cf. tb. a esse respeito DIÁRIO DA NOITE, 1943]. 

 

O texto ainda tece considerações importantes acerca do contexto em que foi 

emitido o decreto de Vargas: 
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O elemento histórico do decreto-lei 4826 de 12-10-42 não deve ser 
desprezado em abono do que sustento. Visou ele a nacionalidade dos que 
trabalham na venda de jornais e revistas. Surgiu de um momento 
nacionalista, quando da entrada do Brasil na guerra. O Governo atendeu a 
que os estrangeiros empregados na venda de jornais e revistas, já velhos 
nessa atividade também tinham filhos nacionais. E por isso enquanto não 
fossem provadamente nocivos á ordem e ao regime, deveriam continuar no 
seu ganha-pão habitual. [...] 
Deve ser levado em conta que, apenas de anos para cá, as bancas de jornais 
passaram a depender de licenças. Antigamente, punha uma banca quem o 
quisesse, sendo livre esse meio de vida. [...] 
Será justo, sr. prefeito, que homens, muito encanecidos nessa labuta, sejam 
afastados, afinal de uma atividade em idade em que as leis sociais não 
permitem que tomem outro meio de vida? [id.:ibid.]. 

 

Dessa feita, o objetivo da ação conjunta de ambos os sindicatos, em especial 

daquele que defendia os interesses dos vendedores e distribuidores de jornais e revistas, 

assim como da Stampa, era lutar para que a escolha da localização dos pontos ficasse a 

cargo dos próprios jornaleiros, obedecendo a critérios que garantissem maior circulação 

aos produtos comercializados [REBELLO, 1987:128]. Comentando abertamente a 

propalada ameaça estrangeira, os jornais lembravam ainda que 

 

Nos moldes em que atualmente se encontra redigido o decreto [de 
Dodsworth], nada impede que grupos financeiros interessados no controle da 
venda de jornais não tanto por seus resultados econômicos imediatos, se não 
como instrumento de pressão, atuem através de testas-de-ferro subordinados 
às suas imposições [O RADICAL, 8 de fevereiro de 1944 apud REBELLO, 
1987:129]. 

 

Após as renitentes críticas dos órgãos de imprensa, Dodsworth aceitou rever sua 

opinião e terminou por derrubar o decreto. Fica a percepção de que os espinhosos anos 

1930 e 1940 foram para os jornaleiros também período de intenso amadurecimento 

acerca do papel político que desempenhavam em sua atividade. Nesse sentido, 

vendedores e distribuidores de jornais conquistaram nessas décadas importante vitória 

ante a opinião pública: a recusa da indiferença. 

 

 

2.2. O pequeno jornaleiro ressignificado 

 

Retrocedamos. Muito antes de se converter em uma “ocupação respeitável” para 

crianças de classe média com suas bicicletas pelos subúrbios americanos [NERONE, 
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1987a:417], os newsboys são representados como “um dos mais emblemáticos tipos 

sociais das cidades no século dezenove” [id.:ibid.; cf. tb. WHISNANT, 1972]. É bem 

verdade que já existiam menores jornaleiros desde o Setecentos, mas seu número era 

estatisticamente insignificante [WHISNANT, 1972:275-276], bem como as questões 

sociais enfrentadas à época e o percurso da urbanização nas metrópoles não eram 

marcantes como o que se vê na sequência. De acordo com o historiador David Whisnant 

[id.:303], a exploração infantil no comércio ambulante de jornais e revistas era bastante 

comum em países da Europa Ocidental, mas, em nenhum deles, os newsboys se 

constituíram como um mito como nos Estados Unidos. Ao que nos compete, porém, 

vale destacar que, no Brasil, tivemos movimento semelhante para que a figura dos 

pequenos jornaleiros se tornasse icônica. As realidades cultural e política distintas, 

todavia, nos legaram um cenário bastante peculiar com relação ao trabalho desses 

menores. A discussão que ora proponho tem como objetivo investigar o debate público 

acerca das representações sociais sobre o pequeno jornaleiro nas décadas de 1930 e 

1940 no país, que, em certa medida, culminaram na construção de soluções filantrópicas 

como a Casa do Pequeno Jornaleiro. Além disso, quero ainda apreender qual o papel 

social e político desempenhando por esta instituição em meio aos conflitos que a 

categoria experimentava durante a Era Vargas, e como este papel ajudou a moldar a 

experiência brasileira na distribuição de impressos. Esta empreitada, no entanto, não se 

faz completa sem que antes nos dediquemos, por ímpar que seja, ao espaço que ocupam 

os newsboys no imaginário norte-americano. 

É outro historiador, Vincent DiGirolamo [2002:6], quem chama atenção para o 

fato: os newsboys “são ao mesmo tempo exemplares e casualidades do capitalismo”. 

David Whisnant [1972:272, tradução minha] complexifica esta concepção, ao afirmar 

que, enquanto mitologia, a imagem dos newsboys é persistente porque adequável a 

modelos ideológicos antitéticos. De um lado, diz ele, temos o vendedor industrioso, 

competitivo, bem sucedido; de outro, o menino dócil, manipulável e responsável. É na 

ambiguidade conflituosa entre o “aventureiro individualista” e o “tecnocrata obediente” 

que o mito se firma em diferentes contextos [id.:ibid.], servindo sempre para denotar 

uma “encarnação” do espírito liberal [id.:276]. Como no Brasil, os primeiros newsboys 

americanos eram imigrantes ou descendentes de imigrantes – provenientes em sua 

maioria de famílias irlandesas ou germânicas. Ao fim da primeira metade do século 

XIX, as cidades de Nova Iorque e Filadélfia contabilizavam cerca de cinco ou seis 
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centenas deles, e, na virada do século, eles já eram mais de cinco milhares, estendendo-

se por cidades como Detroit, St. Louis e Cincinnati [DiGIROLAMO, 2002:7]. 

A imagem comum que temos dos newsboys corresponde a meninos entre seis e 

quinze anos, “a idade em que crianças de famílias proletárias tipicamente entravam nas 

fileiras do trabalho adulto” [id.:ibid., tradução minha]. Historicamente, há registros de 

vendedores de jornais mais velhos, até maiores de idade, muitos dos quais se firmavam 

em “rotas” (routes) ou “esquinas” (corners) lucrativas [id.:ibid.]26, mas o que se sabe é 

que a queda no preço de produção dos jornais e a sucessão de mudanças que levou as 

empresas jornalísticas a adotarem gradualmente o modelo da penny press trouxe 

também consequências para os trabalhadores que operavam a distribuição dos 

periódicos. Na realidade, o preço de capa dos jornais diários (os chamados penny 

papers) ocasionou uma extensiva queda nos lucros dos jornaleiros, de modo que tornou-

se difícil persuadir rapazes mais velhos e adultos a seguirem atuando como 

distribuidores [WHISNANT, 1972:275]. A mão-de-obra barata dos meninos, unida ao 

crescimento das desigualdades sociais nas grandes cidades, pode, portanto, ser 

enxergada tanto como causa quanto como efeito para a disseminação da imprensa 

popular nos Estados Unidos. 

Ocorre que os newsboys personificaram com excelência esse caráter “popular” 

da Penny Press, e não só porque vinham eles próprios de classes de menor poder 

aquisitivo, mas também porque as técnicas de venda desenvolvidas incluíam uma maior 

aproximação do público comprador e os famosos pregões que se tornaram sinônimo de 

notícias que captam a atenção de todos27. Thorn e Pfeil [1987:51] sustentam que este 

sistema da Penny Press deu origem à figura dos newsboys como meninos “sujos”, 

“maltrapilhos”, “boca-sujas” e que são bem-sucedidos apenas à medida que resistem ao 

trabalho duro nas ruas. Muitos deles, segundo os autores [id.:ibid.], longe do ideal da 

pequena burguesia, tornaram-se jogadores compulsivos e criminosos. Por essa razão, 

                                                 
26 Para a definição destas categorias (routes, corners) e outras mais, cf. o ensaio Newspaper circulation 
jargon, de John Shidler [1931]. 
27 “Em dias de notícias ‘mornas’, crianças como Henry Dockter em Nova Iorque inventavam gritos 
chocantes e bem-humorados para atrair os consumidores dos jornais: ‘Extra! Extra! Grande acidente 
náutico no metrô! Dois homens mortos encontrados vivos!’” [DiGIROLAMO, 2002: 9]. No Brasil, um 
caso famoso desses pequenos pregoeiros, é o relato sobre a história do menino Timoshenko, pequeno 
jornaleiro de doze anos de idade, que morava na Casa do Pequeno Jornaleiro, e teve um perfil seu 
publicado na revista Sombra em 1943. Na reportagem, dizia-se que o apelido fora dado pelos próprios 
fregueses do garoto, que o ouviram gritar entusiasticamente “Timoshenko, o herói da frente russa!”. 
“Quando questionado: ‘Você realmente lê os jornais que vende?’, teria respondido com um sorriso: ‘Eu 
passo os olhos na primeira página, fico sabendo o principal, daí eu grito aquilo que possa interessar ao 
pessoal’” [SIMILI, 2008:110]. 
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reformistas e entidades filantrópicas as mais diversas começaram a discutir, a partir de 

1850 e até as primeiras décadas do século seguinte, a questão nos mais diferentes fóruns 

e através de um sem-número de experiências. A Associação Internacional de Gerentes 

de Circulação (ICMA) “insistia que estes jovens fossem tratados como ‘pequenos 

comerciantes’, que estavam, na verdade, aprendendo o sistema comercial americano, e 

viriam a se tornar futuros líderes e empreendedores de sucesso” [THORN; PFEIL, 

1987:52]. Mas o cenário de reformas sociais e trabalhistas do período reforçou as 

opiniões dissonantes, iniciando campanhas contra a exploração infantil dos órgãos de 

imprensa e o abandono de menores, e pressionando ainda mais a opinião pública. 

Apesar da intensa agitação política que suas greves eram capazes de causar e do 

problema social que representavam para as grandes metrópoles, os newsboys tiveram 

sua atividade regulada tardiamente, com um primeiro ordenamento que legislava sobre 

o seu trabalho sendo promulgado em Detroit, em 1877. Em seguida, vieram legislações 

em Boston (1898), Nova Iorque e Buffalo (1903), Newark (1904), e assim por diante. 

Em sua maioria, porém, as leis eram vagas e difíceis de serem cumpridas ou fiscalizadas 

– era comum que especificassem uma idade mínima, proibissem o trabalho em certos 

horários e requeressem alguma forma de licença a ser portada, mas, na prática, não 

havia fiscalização de posturas que desse conta de sua aplicação [WHISNANT, 

1972:292]. 

Nas ruas de Nova Iorque, a perambulação dos pequenos vendedores de jornais, 

especialmente nos arredores dos prédios das gráficas e próximo às redações dos 

periódicos era cada vez mais intensa [McCABE, Jr., 1872:738] e as táticas de venda 

tornavam-se mais e mais agressivas. Como lembra o cronista David McCabe, Jr. 

[id.:ibid., tradução minha], “Eles o cercavam nas calçadas, e quase o forçavam a 

comprar os seus jornais, debatendo-se nos bondes [...], eles ofereciam suas folhas para 

venda [...] de modo bastante apelativo”. Muitas dessas crianças trabalhavam com 

vespertinos, uma vez que a venda de jornais matutinos era praticamente monopolizada 

pelos distribuidores em bancas. Isso fazia com que o turno de trabalho se estendesse 

entre a tarde e a noite, o que estimulava estes jovens a gastarem parte de seus lucros 

com tabaco, bebidas alcóolicas fortes e shows de cabarés, dormindo em seguida nas 
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escadarias dos prédios dos jornais à espera da próxima edição [cf. novamente McCABE, 

Jr., 1872:738-739]28. 

A vida boêmia e dura favoreceu, ao que tudo indica, um forte senso de 

identidade entre esses newsboys, conquanto não sejam raros os registros de brigas e 

confrontos entre eles. DiGirolamo [2002:25] avalia que podemos falar em “códigos de 

afeição e rituais” próprios, desenvolvidos por esses meninos. Suas greves e boicotes 

podem também ser entendidas sob esta perspectiva, apontando para uma consciência de 

classe latente – “à moda do que Raymond Williams descreve como ‘uma estrutura de 

sentimento’” [id.:ibid.]. Um exemplo evidente destes rituais pode ser encontrado no 

estudo de caso realizado por DiGirolamo ele mesmo, acerca de como eram organizados 

os funerais desses pequenos trabalhadores. Segundo o pesquisador, “Os funerais de 

newsboys eram rituais miseravelmente elaborados, cheios de pompa e pobreza [...], 

havia uma correlação entre a qualidade do mausoléu de um indivíduo e a condição de 

sua alma” [id.:5]. Em alguns desses funerais, os próprios jornaleiros conduziam o 

cortejo e a cerimônia, ao invés de padres ou outras figuras religiosas [id.:21]. E, dada a 

sua associação com a imprensa, muitos desses falecimentos eram noticiados 

ocasionalmente em jornais na seção de obituários, alguns deles escritos pelos próprios 

newsboys em seu dialeto recheado de gírias e jargões [id.:6;23]. 

Além dessas iniciativas, o que vemos, a partir de meados do século XIX, é o 

surgimento de algumas entidades filantrópicas voltadas para os cuidados para com os 

menores. Em março de 1854, por exemplo, o reverendo Charles Loring Brace inaugura 

a chamada Newsboy’s Lodging House (“Alojamento do Pequeno Jornaleiro”), no bairro 

do Brooklyn nova-iorquino. Uma espécie de hospedagem, em que os meninos arcavam 

com custos simbólicos para a estadia e sua própria alimentação, o modelo rapidamente 

se espalhou por outros estados americanos [id.:7]. A melhor descrição para seus 

serviços é dada por McCabe, Jr. [1872:741, tradução minha]: 

 

Ela não é uma obra de caridade em nenhum sentido que possa ofender o 
respeito próprio e a independência de seus hóspedes. [...] Suas vagas não são 
restritas a newsboys. Engraxates, vendedores ambulantes, e mendicantes 

                                                 
28 Thorn e Pfeil [1987:52] lembram que newsboys de cidades menores sofriam com outros tipos de 
problemas, sendo comuns as queixas sobre cães ferozes e acidentes de bicicletas. Ainda assim, é 
interessante notarmos como as memórias de McCabe, Jr. [1872] sobre meninos que dormiam na porta de 
prédios de empresas jornalísticas coincidem com os relatos que descrevem a iniciativa de Darcy Vargas 
para fundar a Casa do Pequeno Jornaleiro após se deparar com uma grande quantidade de menores 
abandonados dormindo na porta do prédio de A Noite para esperar pela próxima edição do jornal [cf. 
REBELLO, 1987:104-105; MIRANDA, 1939:35]. 
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juvenis de qualquer tipo são bem-vindos, e todo esforço é feito para que eles 
sejam induzidos a retornar regularmente e tirar proveito de suas influências e 
instrução no alojamento. Os meninos pagam cinco cents pelo jantar (e eles 
ganham uma excelente refeição), e cinco cents pela hospedagem, e cinco 
cents pelo desjejum. Aqueles que estão impossibilitados de arcar com estas 
despesas recebem tudo sem custos, e, se quiserem trabalhar por conta própria, 
recebem assistência para tanto. 

 

Na hospedaria, os rapazes eram incentivados a seguirem os estudos, recebiam 

aulas, liam a Bíblia juntos e entoavam hinos [id.:742]. A Lodging House existiu por 

mais de 17 anos. 

 

Durante este tempo, abrigou 82.519 diferentes meninos, devolveu 6.178 
menores aos seus familiares, levou 6.008 rapazes a encontrarem um lar e um 
emprego, teve 523.488 pernoites e serviu 373.366 refeições. O custo de tudo 
isso gira em torno de US$109.325,26, dos quais os meninos contribuíra com 
US$28.956,67 [id.:744]. 

 

A circulação de capital era tamanha e o incentivo à atividade comercial tão 

decisivo que a casa chegou, inclusive, a criar um Newsboy’s Saving Bank (“Banco de 

Economias de Pequenos Jornaleiros”), cuja intenção era estimular os jovens a 

economizar seus lucros, guardando-os em um cofre particular por um período mínimo 

de dois anos [id.:742-743], como espécie rudimentar de caderneta de poupança. 

A experiência da Lodging House inspirou associações semelhantes por todo o 

país. Em 1892, um grupo criou a News Boys Association of Detroit (“Associação de 

Pequenos Jornaleiros de Detroit”) para promover educação moral e cívica dos rapazes, 

que deveriam pagar semanalmente pelos serviços prestados [DiGIROLAMO, 2002:21]. 

Outro benemérito, o coronel Alexander Hogeland, teve também sua participação em 

iniciativas similares, tendo fundado a Newsboy’s and Bootblacks’ Association and Night 

Schools (“Associação e Escola Noturna de Pequenos Jornaleiros e Engraxates”), em 

Loiusville, Kentucky [id.:14]. Além do surgimento deste tipo de instituição, 

homenagens aos newsboys foram rendidas sob a forma estátuas, como a de 

Masachussetts, erigida em 1895 [WHISNANT, 1972:271]. E o hall da fama dos 

pequenos vendedores de jornais e revistas costuma sempre rememorar a figura de 

ilustres personagens que iniciaram suas carreiras como newsboys, tais como Harry 

Truman, Joseph Kennedy, Dwight Eisenhower, Thomas Edison, Mark Twain e muitos 

outros [id.:ibid.] – muito embora os pequenos mais famosos sejam geralmente 

reconhecidos e tratados somente pelos apelidos que os alçaram à história, como 

Mickety, Round Hearts (“Corações Redondos”), Wandering Jew (“Judeu Errante”), Fat 
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Jack (“Gordo Jack”), Cranky Jim (“Jim Zangado”), Dodge-me-John (“John Esquivo”), 

Tickle-me-foot (“Cósquinha no Pé”), Know-Nothing Mike (“Mike Sabe-Nada”), 

O’Neill the Great (“O’Neill o Grande”), Professor etc. [McCABE, Jr., 1872:741]. 

Novamente segundo David Whisnant [1972:283], ao fim do século XIX, os 

componentes essenciais da mitologia dos newsboys já haviam sido lançados e, algumas 

décadas mais tarde, o mito estaria tão fortemente internalizado na cultura americana, 

que os pequenos vendedores de rua tornariam uma verdadeira instituição. Está claro que 

o fenômeno encontra resistência e chega a perder credibilidade com as reformas sociais 

e trabalhistas, entretanto, como forma paradigmática, a figura do newsboy é um 

marcante mito da “fábrica social” [id.:ibid.], capaz de edificar a personalidade 

individual, o espírito comercial e a livre iniciativa que caracterizam o assim chamado 

american way of life. Em linhas gerais, portanto, 

 

(1) o newsboy é um jovem enérgico, habitualmente na flor de seus dez anos 
de idade, mas frequentemente tão novo quanto um menino de cinco ou seis; 
(2) ele vive por conta própria, principalmente nas ruas, e anda (ao menos 
inicialmente) maltrapilho; (3) ele frequentemente possui uma característica 
pessoal especial que o diferencia de outros moleques de rua, e que 
impulsiona suas vendas; (4) ele é provavelmente o único suporte de uma mãe 
viúva ou outra criança desafortunada; (5) ele é extraordinariamente 
engenhoso e autossuficiente; (6) ele aceita a virtude da prudência como seu 
maior instrumento na busca por respeitabilidade, mobilidade social e sucesso; 
(7) ele professa e pratica de modo inabalável a ideologia e os valores do 
sistema capitalista americano [id.:ibid., tradução minha]. 

 

 Mas, afinal, o que têm em comum os newsboys e os pequenos jornaleiros 

brasileiros? A julgar pelos hinos da Casa do Pequeno Jornaleiro29, a situação de penúria 

e a exploração por jornaleiros e homens mais velhos é significativamente comum. Ou 

assim é descrito o cenário nas décadas de 1920, 1930 e 1940. Como vimos, a criação do 

Juizado de Menores intensificou a campanha pela regulamentação da atividade infantil 

no país, que teve repercussão no próprio movimento sindical dos jornaleiros. No 

registro histórico do desenvolvimento da atividade, os jornaleiros pioneiros de fins do 

século XIX no Brasil tornaram-se grandes distribuidores no século seguinte, atuando 

como lideranças políticas da categoria, à frente da Stampa e mesmo do sindicato. O 

contexto da Segunda Guerra, no entanto, ressaltou não apenas conflitos étnicos mas 

também geracionais. Pois os novos pequenos jornaleiros, aqueles que assumiriam suas 

funções sendo “caftinados” pelos veteranos italianos, passaram a ser objeto de cuidados 

                                                 
29 Cf. trechos desses hinos em Pereira [2005]  e no curta Meninos jornaleiros [1933]. 
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de políticos e outros beneméritos. A pesquisadora Ivana Guilherme Simili [2008:82-83] 

chama atenção para este aspecto, ao afirmar que, naquela conjuntura, a questão social 

transformava-se em questão política, e era então enfrentada através de políticas sociais e 

assistenciais. Simili cita Wanderley Guilherme dos Santos para afirmar que a cidadania, 

no contexto de Vargas, estaria, portanto, relacionada com a “profissão” [id.:ibid.]. Já 

Welson Luiz Pereira [2005], que se detém sobre a experiência da Casa do Pequeno 

Jornaleiro de Curitiba – surgida em 1943, sob a liderança de Anita Ribas, na esteira da 

entidade criada por Darcy Vargas –, destaca que a Era Vargas é profícua em atribuir um 

“valor positivo ao trabalho”, de maneira que esta visão facilitou a compreensão dos 

meninos jornaleiros como “pequenos heróis” [PEREIRA, 2005:5]30. O historiador 

aponta ainda que não só a noção de “trabalho” é representada desta forma, como 

também o termo “menor” é ressignificado, passando a designar, no campo jurídico, não 

somente uma indicação de faixa etária, mas, genericamente, “as crianças no seu estado 

de abandono” [id.:ibid.]. Tais mudanças são, em verdade, reflexo de um debate travado 

no âmbito do serviço social e das associações beneficentes entre a natureza do trabalho 

de assistência. Pouco a pouco, o que se vê é que a caridade cede espaço à “filantropia 

científica” [id.:42], cujas principais preocupações sinalizam o suporte econômico e 

moral aos necessitados. Assim, a concepção de assistência, como afirma Pereira 

[id.:ibid.], desloca-se do eixo da mera proteção à moral dos inocentes (ou à moral da 

sociedade), como na caridade, e passa a buscar “introduzir os improdutivos na esfera 

produtiva, além de prevenir a desordem que a miséria poderia provocar”; sua 

inquietação é, então, menos religiosa e mais focada na formação de mão-de-obra 

econômica [id.:ibid.]. 

 Estas diretrizes sociais são facilmente perceptíveis nas movimentações que, a 

partir da década de 1930, procuram alçar a figura do pequeno jornaleiro ao centro de 

uma política estatal de assistência à criança desamparada31. À moda das homenagens 

que vemos nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, em 6 de junho de 1933, temos 

                                                 
30 Pereira [2005:5] ressalta que, nos relatórios anuais da Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba, era 
comum que a instituição destacasse “o Jornaleiro do Ano”. 
31 Ainda que se argumente que a Casa do Pequeno Jornaleiro atendia à lógica da filantropia científica, tal 
como descrita por Pereira [2005], é preciso, porém, notar que algumas reminiscências da moral religiosa 
se faziam presentes no cotidiano da instituição. Simili [2008:98-99], por exemplo, sobre a emblemática 
foto de inauguração da CPJ carioca, em que uma cruz era erguida pelos esforços de vários pequenos 
jornaleiros, comenta a intencionalidade das cerimônias e dos registros iconográficos: “era erigida uma 
obra de Deus, uma instituição assistêncial [sic]”. Dessa forma, quero crer que a filantropia de Darcy 
Vargas e aquelas a que inspirou pode ser compreendida como um híbrido entre as duas linhas do serviço 
social descritas previamente. 
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inaugurada a nossa própria estátua em honra ao pequeno jornaleiro [REBELLO, 

1987:103]32. E, cinco anos depois, em 1938, com evidente influência das Lodging 

Houses americanas, “uma solenidade apresenta a criação da Fundação Darcy Vargas”, 

para, em 20 de janeiro de 1939, ser lançada a pedra fundamental daquele que viria a ser 

o principal legado social da categoria, a Casa do Pequeno Jornaleiro [id.:114-115]. 

 A origem da instituição é creditada quase que integralmente, nos mais diferentes 

registros, à primeira-dama Darcy Vargas, “mãe extremosa” [MIRANDA, 1939:99]33, 

conquanto tenhamos visto que a proposta de fundar uma obra social semelhante já 

houvesse sido cogitada por outros grupos políticos pelo menos desde 1937 no 

Congresso. A verdade é que, capitaneando a Casa do Pequeno Jornaleiro para si, Darcy 

Vargas ocupava lugar de relevância no meio da assistência social equivalente ao papel 

de estadista e “pai dos pobres” de Getulio. Esta posição, inclusive, viria a influenciar 

uma série de outras mulheres pertencentes aos quadros da elite política, constituindo a 

partir de então uma atuação política própria, no meio termo entre “uma trajetória 

diametralmente oposta” e “uma agenda comum” com feministas famosas como Bertha 

Lutz e Pérola Byington [SIMILI, 2008:90]. Traços dessa inspiração podem ser 

comprovados a partir da replicação da experiência da Casa do Pequeno Jornaleiro em 

Curitiba, já em 1943, por Anita Ribas, esposa do interventor federal no governo do 

Paraná Manoel Ribas34. Em Curitiba, a pedra fundamental do projeto foi lançada no 

                                                 
32 O monumento, obra do escultor e caricaturista Fritz – pseudônimo de Anísio Oscar Mota – lembrava os 
vendedores que se aglutinavam à porta do prédio de A Noite, diz-se, na figura do menino José Bento de 
Carvalho, e foi instalado, primeiramente, na esquina das ruas do Ouvidor e Miguel Couto, e, hoje, na rua 
Sete de Setembro, próximo à Avenida Rio Branco. 
33 Alma da Cunha Miranda era uma cantora de rádio. Seu livro O jornaleiro vencedor é uma espécie de 
romance infanto-juvenil, que narra as aventuras de Gatinho, Yô-Pretinho e vários outros “garôtos-
jornaleiros” até o surgimento do Lar do Pequeno Jornaleiro, idealizado por uma “gentil e bondosa 
senhora” da alta sociedade. 
34 Além de Curitiba, instituições semelhantes são fundada em Juiz de Fora, Recife e outras cidades do 
país. Sendo uma das pioneiras, a Associação Atlética dos Pequenos Jornaleiros de Minas (Juiz de Fora), 
criada ainda 1939, procurou também se beneficiar do decreto-lei nº 4.826/1942, que ordenava aos 
vendedores e distribuidores um repasse de 5% a título de comissão para obras sociais congêneres 
[ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PEQUENO JORNALEIRO, 1942]. Na Biblioteca Nacional e no Arquivo 
Nacional, é possível encontrarmos relatórios de prestação de contas de algumas dessas organizações. No 
processo referente a um dos relatórios de faturas da Casa do Pequeno Jornaleiro de Pernambuco [CASA 
DO PEQUENO JORNALEIRO (RECIFE), 1955], por exemplo, é possível notar que o Serviço de 
Assistência a Menores do Ministério da Justiça e Negócios Interiores era absolutamente rigoroso com a 
normatização dessas instituições, requerendo não apenas a transparência nos repasses mas também um 
controle estrito dos beneficiários. Os relatórios da Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba analisados por 
Pereira [2005:19] dão conta de que a instituição paranaense e a carioca teriam sido fundadas 
“simultaneamente”, mas é pouco provável que a fundação desta última não tenha sido a real inspiradora 
das demais. 
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natal de 1942, através da doação de um terreno pelo governador35, e a instituição foi 

então inaugurada em 25 de dezembro de 1943 [PEREIRA, 2005:17]. Welson Luiz 

Pereira [2005], que estuda os relatórios de prestação de contas da CPJ curitibana, 

descreve um cenário bastante semelhante ao que temos no Rio, com jornais como o 

Diário da Tarde exaltando o “coração generoso da sra. Anita Ribas” [DIÁRIO DA 

TARDE, 27 de dezembro de 1943 apud PEREIRA, 2005:18] e apontando como o 

trabalho com os menores conseguia “recuperá-los” de forma esplendorosa, lembrando 

que outrora os jornaleiros estavam “completamente desorganizados e eram constituídos 

de meninos indisciplinados, faltosos e até malcriados” [PEREIRA, 2005:26]. Contudo, 

diferentemente do que ocorre no então Distrito Federal, os documentos procuravam 

maquilar a presença de menores abandonados na capital paranaense [id.:38-39]. Por 

aqui, ao contrário, 

 

A iniciativa da primeira-dama de criar uma Casa para os ‘Pequenos 
Jornaleiros’ também passa a movimentar o debate acerca do segmento que 
seria atendido pela entidade, constituindo uma forma de divulgação da 
atuação filantrópica da personagem e de sua entidade. Nesse sentido, em 
1940, a Revista Serviço Social publicou uma matéria que permite conhecer 
quem eram os ‘Pequenos Jornaleiros’. Segundo informava, os jornaleiros 
eram figuras simpáticas e populares, que viviam nas ruas das cidades 
gritando os nomes dos jornais e que a sociedade procurava ajudar, 
comprando[-os] deles [...]. Entretanto, escondia-se no pequeno jornaleiro um 
problema social, visto que ‘todo delinqüente foi, em seus dias de menino, 
jornaleiro ou engraxate’. Embora o trabalho desses menores fosse 
considerado importante porque necessário à família e muitos fossem seu 
arrimo ou suplementassem as despesas com os ganhos obtidos nessa 
atividade, o meio em que os jornaleiros viviam, as ruas, era perigoso e 
favorável ao desenvolvimento de vícios, como os jogos, a bebida, o cigarro e 
as práticas de pequenos delitos, tais como: a ludibriação e o roubo de 
clientes. Por conta do trabalho, esses meninos abandonavam a escola e, ‘sem 
orientação moral e completamente livres, adquirem predisposição para um 
ataque passivo ou ativo à sociedade’. Sem uma intervenção nessa realidade, o 
destino desses menores, transformados em delinqüentes, era a ‘casa de 
detenção ou de reforma’ [SIMILI, 2008:96]. 

 

 Por essa razão, em consonância com o trabalho assistencial da primeira-dama, 

Vargas lança mão, nos anos 1930 e 1940, de uma série de medidas legislativas com o 

objetivo de disciplinar assuntos como o trabalho infantil familiar, o ensino 

profissionalizante para jovens e crianças, e temas similares. Sem dúvida, a Casa do 

                                                 
35 Medida semelhante havia sido executada pelo presidente Getulio Vargas, quando do decreto-lei nº 
913/1938, em que, a título gratuito e perpétuo, confere à Fundação Darcy Vargas alguns lotes de terreno 
na cidade, isentos de qualquer imposto ou taxa, e tendo como contrapartida apenas uma cláusula de 
reversão na escritura, que garantia à União a retomada de todas as benfeitorias “no caso de se verificar o 
desvirtuamento dessa obra de assistencia social”. 
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Pequeno Jornaleiro foi um dos principais investimentos estatais nesse sentido. Além 

disso, sua consolidação era estratégica para o governo, na medida em que a participação 

dos proprietários de empresas jornalísticas na sustentação do projeto ou como 

conselheiros institucionais aproximava a imprensa do Estado. Ao investirem em um 

projeto beneficente desse porte, os empresários sinalizavam para um investimento na 

política varguista de valorização e suporte do menor brasileiro. O aporte de recursos, 

obviamente, não era plenamente desinteressado, vez que eram os jornaleiros os 

responsáveis pela venda de seus produtos. Entretanto, a sustentação financeira da ação 

cumpria também com uma troca de favores entre essas entidades e o governo, principal 

financiador dos meios impressos no país, através de uma utilização massiva da imprensa 

para a propaganda política e subvenções [SIMILI, 2008:101]. E o governo, por sua vez, 

não devemos ignorar, deparava-se com o conflito sindical que atravessava a categoria. 

 Assim, muito embora o artigo 4º do estatuto da Fundação Darcy Vargas, 

aprovado em dezembro de 1939, afirmasse que, entre os objetivos específicos da Casa 

do Pequeno Jornaleiro, encontrava-se o de 

 

amparar, educar e encaminhar os vendedores de jornais e outros menores de 
até dezoito anos de idade, cuja ocupação se exercita nas ruas [...], 
proporcionando gratuitamente a estes, como aos demais menores, nela 
matriculados, assistência médica, educação pátria, religiosa, moral, básica e 
ensino profissional e assistência nos seus empregos, em colaboração com os 
Sindicatos Profissionais [FUNDAÇÃO DARCY VARGAS, 1939 apud 
SIMILI, 2008:102-103, grifo meu], 

 

no fim das contas, há pouca evidência de que o Sindicato dos Distribuidores e 

Vendedores de Jornais e Revistas do Rio de Janeiro estivesse verdadeiramente engajado 

nesta campanha. De concreto, temos apenas as referências à cobertura noticiosa sobre a 

repercussão das ações da Casa do Pequeno Jornaleiro ao firmar um convênio com o 

sindicato (na figura de Sereno) e o Juizado de Menores (na figura de Alberto Mourão 

Russell) para que os pequenos vendedores fossem obrigatoriamente matriculados na 

instituição e passassem a realizar suas atividades fardados, acordo que foi saudado pelos 

jornais da época com manchetes como “Vai desaparecer das ruas o jornaleiro 

esfarrapado” [CORREIO DA MANHÃ, 7 de janeiro de 1942], e que de certa forma 

integrou os esforços para a campanha que buscava reverter a imagem negativa desses 

profissionais junto à opinião pública. 

É provável que o período em que Vicente Sereno esteve à frente do sindicado – 

que, diga-se de passagem, coincide, em linhas gerais, com o período em que a CPJ foi 
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idealizada e concebida: por volta dos primeiros anos da década de 1940 – tenha, de 

algum modo, contribuído para que o processo de consolidação do modelo não 

encontrasse tamanha resistência entre a classe dos auxiliares de imprensa. Visto que a 

casa se destinava a amparar os menores tidos como explorados pelos distribuidores e 

capatazes italianos, era de se esperar que fosse território de disputas políticas as mais 

diversas. A atmosfera sindical controlada naquela conjuntura ajudou na compreensão da 

Casa do Pequeno Jornaleiro como o principal “legado social da categoria”. Afinal, 

foram precisamente estas as palavras que empregaram Edith Vargas – neta de Getulio e 

Darcy –, Francisco José Vogt – assessor de imprensa – e os demais diretores e 

conselheiros que me acompanharam na visita técnica que realizei à instituição ainda em 

2008, quando cuidava de recolher os primeiros materiais para esta pesquisa36. 

 É curioso notar como são dispostas as representações sociais e políticas que 

circundam a casa, e perceber como a memória de um espaço que foi fundado com o 

objetivo de salvaguardar jovens e crianças em situação de risco ante os distribuidores e 

capatazes de ascendência italiana é capaz de convertê-lo em uma experiência legada por 

eles próprios como patronos e principais beneméritos. Em um dos muitos periódicos 

destinados ao proprietário de bancas – a extinta revista Bancas & Negócios [2008] – 

encontramos uma passagem em que a fundação da Casa do Pequeno Jornaleiro é 

apresentada como decorrência da criação do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores 

de Jornais e Revistas, corroborando a tese de que a instituição beneficente se trata de um 

legado da categoria. Esse tipo de operação de memória confere sentido e coerência à 

identidade do “amigo jornaleiro”. 

Nas páginas a seguir, comentaremos sobre o enquadramento jurídico-econômico 

da atividade e discutiremos o papel das bancas na reflexão sobre as sociedades de 

jornaleiros, ontem e hoje37. Minha hipótese é de que o modelo organizacional da 

distribuição da imprensa no país pode ter ajudado a conformar o mercado consumidor 

brasileiro e, acima de tudo, contribuiu decisivamente para o processo de 

institucionalização do jornaleiro. 

 

                                                 
36 O relato desta visita se converteu em uma breve reportagem etnográfica, publicada no Overmundo, e 
disponível em <http://www.overmundo.com.br/overblog/o-pequeno-jornaleiro-na-memoria-de-sua-casa>. 
37 No quinto capítulo desta tese, trataremos propriamente do peso e da participação da venda avulsa na 
circulação dos meios impressos no país, quando então teremos uma abordagem propriamente econômica 
sobre o tema. Por ora, nossa preocupação deve se concentrar sobre a classificação jurídica a que estão 
sujeitos empreendimentos e trabalhadores do ramo da distribuição de impressos. 
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2.3. Autônomos ou prepostos, o dilema dos quiosques urbanos e o controle 

societário das bancas de jornais 

 

 Para efeito das disposições legais, uma banca de jornais e revistas só o é 

considerada quando instalada em logradouro público. Assim determina o decreto nº 

989/1962 de Lacerda, em uma das mais sóbrias e objetivas definições a esse respeito. É 

difícil para nós, hoje, desnaturalizarmos essa concepção do quiosque urbano, mas, como 

veremos nos capítulos que se seguem, pelo menos até o início da década de 1950 [cf. 

CHINELLI, 1977:40], continuaram a surgir, em todo o estado, projetos que requeriam 

concessão pública para a operacionalização de bancas, estantes e outros artefatos 

similares. Dessa forma, além de lidar com as insistentes tentativas de regulação e 

fiscalização públicas, os jornaleiros eram também obrigados a enfrentar as ameaças de 

outros empresários, interessados em entrar no ramo da exploração dos quiosques. A 

forma como os profissionais vendedores e distribuidores de jornais e revistas 

encontraram para manter a atividade sob (seu) controle foi dispor de organizações 

societárias, conforme descreve Chinelli [1977] em sua dissertação. O que pretendo 

tratar nas páginas seguintes é uma inversão desta perspectiva, em que ressalto como o 

poder público tratou as capatazias e sociedades de jornaleiros, ressaltando então como o 

enquadramento econômico a que esteve sujeita a categoria pode ter influência sobre a 

formação do mercado consumidor em geral. 

 Inicio esta tarefa a partir de um breve apanhado legislativo a respeito da 

atividade, no intuito de perseguir indícios, como este presente no decreto nº 989/1962, 

sobre uma interpretação jurídica a respeito da profissão. Como sabemos, são poucas as 

fontes documentais a tratar especificamente da regulação da atividade. Mesmo entre as 

regulações sobre a profissão, há lacunas graves a respeito de seus limites. Tanto que, em 

agosto de 1978, subiu ao plenário do Congresso Nacional o deputado Pedro Lauro 

(MDB/PR), para afirmar que 

 

ainda há dezenas de profissões não regulamentadas no País, por descaso das 
autoridades trabalhistas. Não se diga que se trata de especializações recentes, 
surgidas com o desenvolvimento tecnológico. Nada disso: trata-se de 
atividades quase seculares no País. 
Assim é a profissão de jornaleiro, por exemplo, ainda não regulamentada – e 
já no princípio do século a exerciam como ambulantes, em capitais como São 
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Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre e Curitiba [DIÁRIO 
DO CONGRESSO NACIONAL, 1978]38. 

 

 Em verdade, excetuando-se a legislação promulgada por Vargas em 1942, todas 

as demais tentativas de regular a profissão haviam se dado, até aqui, no âmbito 

municipal. E, talvez por isso, a principal preocupação dos municípios (não apenas do 

Distrito Federal) fosse a fiscalização de posturas e o licenciamento para o exercício da 

profissão. Logo, os esforços para que as legislações ordenassem a atividade apontaram 

um movimento no sentido de dispor sobre as bancas como forma mais propícia a este 

fim. E, assim, a legislação carioca pioneira, de 1911, estipulou o porte da licença para os 

jornaleiros ambulantes. Anos depois, foi a vez de duas legislações sequenciais paulistas 

– os atos nº 802 e nº 822, respectivamente de fevereiro e março de 1935 – serem as 

primeiras a versar sobre disposições urbanísticas para as bancas: tratando da distância 

mínima em relação ao passeio, e de sua instalação em cruzamentos e interseções39. 

Esses dois atos, assinados pelo prefeito Fabio Prado, resolvem também questões 

importantes no que tange ao modelo econômico das bancas. A determinação do prefeito 

era para que a licença fosse concedida mediante concorrência pública através de 

licitação, e o concessionário deveria ainda submeter à aprovação da Diretoria de Obras 

[art. 5º do ato nº 802/1935] o desenho da banca que pretendia instalar. O modelo 

licitatório logo se mostrou inexequível e legislações subsequentes, como a lei nº 

4.447/1954, também referente à cidade de São Paulo, cuidavam de explicitar que “os 

atuais concessionários” não teriam seus pontos postos em concorrência, principal temor 

da categoria. 

 A falência do modelo complexo de licitações, que exigia chamadas públicas e 

concorrência aberta, levou a maioria dos municípios a adotar sistemas competitivos 

mais simples, em que um concessionário pode requerer a licença a qualquer tempo e 

                                                 
38 Na ocasião, Pedro Lauro fazia lobby para a votação do projeto de lei nº 702/1977, de Adhemar de 
Barros Filho, que procurava justamente regulamentar a profissão de jornaleiro, e acabou sendo arquivo 
pela Câmara. Em seu discurso, o deputado ressaltava que representantes sindicais exerciam pressão sobre 
os políticos para que o projeto fosse votado e ressaltava que, no seio da própria categoria, distribuidores 
tinham, na realidade, pouco interesse em ver o projeto aprovado. Para mais detalhes, cf. a íntegra do 
discurso no Diário do Congresso Nacional [1978]. 
39 Além disso, pelas regulações, os jornaleiros estariam obrigados a expor periódicos nacionais, aspecto 
que provavelmente se relaciona com o contexto varguista sobre o qual vínhamos debatendo. E ainda a 
prefeitura, na ocasião, lançava mão de um dispositivo legal que a permitia determinar a remoção ou 
supressão da banca licenciada a qualquer momento por razões de “interesse público”, ponto que nos será 
de particular relevância nos próximos capítulos. 
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tem seu mérito avaliado de acordo com as garantias fornecidas40. As prefeituras adotam, 

também, em definitivo, a licença a título precário, que prevê que os jornaleiros devem 

renovar a concessão periodicamente. O dispositivo, na realidade, é uma medida cujo 

objetivo é assegurar maior controle do espaço público e regulação da atividade, mas, na 

prática, ante as constantes pressões da categoria, acaba surtindo pouco efeito prático. 

 Após os atos de 1935, a primeira regulação a voltar ao tema em São Paulo, quase 

20 anos depois, é a lei nº 4.447, promulgada por Jânio Quadros e que modifica um 

aspecto importante dos decretos de Fábio Prado: instituindo, a partir de então, modelos 

padronizados para as bancas, de forma que os jornaleiros agora precisavam se adequar a 

esta instrução normativa41. O texto da lei não menciona de forma explícita, mas o que se 

sabe é que, a partir desta regulação janista, a prefeitura de São Paulo – e seguindo-se a 

partir dela como um efeito dominó uma série de outros municípios – passou a adotar 

modelos de quiosques de metal, em substituição aos caixotes e estantes de madeira. A 

reportagem de Bancas & Negócios [2008] diz que o principal objetivo de Jânio era 

modernizar a cidade em seu aspecto paisagístico, apontando de quebra para o viés 

progressista da urbanização paulistana. No entanto, o mais provável é que Jânio tenha 

tentado solucionar dois problemas com uma única cartada, pois além de padronizar os 

quiosques em toda a cidade, evitando arroubos idiossincráticos de alguns 

concessionários, o dispositivo também sinalizava para um modelo que dificultaria 

sobremaneira episódios como os das demolições e incêndios de bancas de madeira no 

Distrito Federal. 

 Na Guanabara, as bancas padronizadas chegaram provavelmente através do já 

citado decreto nº 989/1962, de Lacerda42. E, finalmente, no decreto “n” nº 908/1967, de 

autoria de Negrão de Lima, os titulares das bancas são obrigados a manterem-nas 

pintadas “na cor alumínio” que hoje as caracteriza. Em todo este conjunto de leis 

guanabarinas, que se segue – salvo melhor juízo, desde 1962 a 1967 –, a concessão de 

                                                 
40 No Rio, a partir de 1944, a prefeitura instituiu o Departamento de Fiscalização como responsável pela 
concessão de licenças a quaisquer estabecimentos, incluindo as bancas de jornais [A NOITE, 15 de 
fevereiro de 1944]. Hoje, a mesma função é cumprida pela Coordenação de Licenciamento e Fiscalização. 
41 A lei concedia aos atuais concessionários de pontos para a venda de jornais autorização para que 
expusessem os periódicos nos passeios das vias públicas, “desde que não se prejudique o trânsito de 
pedestres”, enquanto os mesmos não dispunham de “bancas dos novos tipos padrão fixados pela 
Prefeitura” [lei nº 4.447/1954]. 
42 O art. 13 do referido decreto afirmava que “As bancas obedecerão rigorosamente a modêlo aprovado 
pelo Estado e serão mantidas em perfeito estado de conservação e limpeza”. No decreto municipal “n” nº 
222/1964, já correspondente ao princípio do regime ditatorial no Brasil, são fixados três modelos de 
banca, de acordo com o tamanho dos passeios. Os croquis destes modelos encontram-se nos anexos desta 
tese. 



139 
 
 
licenças para instalação e funcionamento de bancas no estado é reorganizada, pois o que 

se depreende a partir das considerações de algumas dessas mesmas regulações é que o 

processo vinha sendo feito “de forma irregular, sem a observância das medidas 

preconizadas em atos da Secretaria do Interior, pelo Departamento de Fiscalização” 

[decreto nº 989/1962]. A partir de então, o licenciamento a título precário é adotado, 

bem como a concessão em caráter pessoal. Tais medidas visavam a enfraquecer as 

organizações societárias às quais se filiavam jornaleiros imigrantes italianos [cf. 

CHINELLI, 1977]. 

As sociedades de jornaleiros organizavam-se a partir de um “sistema 

cooperativado”, que “garantia remunerações razoavelmente equitativas entre as partes 

e, sobretudo, permitia que as famílias não passassem grandes dificuldades” [GOMES, 

2000:91]. O que Chinelli [1977] e Gomes [2000] notam é que há basicamente dois 

problemas nesse sistema que poderia levar ao seu declínio: o primeiro deles diz respeito 

a uma primeira impressão em que se aventa a dificuldade de renovação geracional [cf. 

CHINELLI, 1977]; o segundo, refere-se à existência de uma hierarquia no interior das 

sociedades, que evidenciava uma diferenciação entre os sócios [CHINELLI, 1977; 

GOMES, 2000]. Tais fatores, segundo as pesquisadoras, terminaram por levar as 

sociedades a uma “gradativa ruptura desse delicado e complexo equilíbrio entre 

distribuição de tarefas e confiança mútua”, fazendo-as então “desmoronar” [GOMES, 

2000:92]. 

Entretanto, a despeito da afirmação de Gomes [2000] de que o sistema 

cooperativado não teria mais vigência nas práticas da categoria, o que observo é que 

muitas ainda se encontram em atuação, de acordo com os relatos de profissionais em 

atividade43. Na realidade, as sociedades foram intensamente combatidas através das 

regulações municipais e raramente eram reconhecidas legalmente44. Na direção oposta, 

as legislações subsequentes passam a incentivar “parcerias”, cujo modelo proporciona a 

titularidade a dois sócios em acordo firmado no sindicato da categoria. Assim, pode-se 

considerar que os dispositivos que previa que a concessão deveria ser feita em caráter 

                                                 
43 Talvez as dinâmicas de redistribuição dos lucros próprias das sociedades de jornaleiros tenham de fato 
se alterado. Mas, essencialmente, os profissionais seguem atuando através de empreendimentos coletivos, 
em modelos similares aos de cooperativas ou associações civis. 
44 Um dos raríssimos casos em que estas organizações são reconhecidas nos termos da lei se dá no decreto 
“n” nº 450/1965, em que se lê, no art. 7º, que “A exploração da banca só poderá ser feita por seu titular ou 
membros de sua capatazia ou parceria de conformidade com o contrato de parceria registrado no 
respectivo sindicato de classe, na forma estabelecida pela CLT e pela lei que regulamenta a profissão de 
distribuidores e vendedores de jornais e revistas”. 
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pessoal a um único titular viriam a ser complementados com legislações que, a partir da 

década de 1970, endureceriam o licenciamento, estipulando que “A cada pessoa só 

poderá ser concedida autorização para exploração de apenas uma banca” [grifo meu] – 

termo que é replicado no art. 22 de praticamente todas as regulações posteriores à 

Consolidação Municipal de Posturas de 1976. Na prática, as parcerias com familiares e 

prepostos acabam por proporcionar um escape legal a este dispositivo, de forma que é 

absolutamente comum, como vimos, um mesmo signatário possuir o controle de 

dezenas de pontos de venda regulares junto à prefeitura. E, por sua vez, o modelo de 

parcerias reforça um dos aspectos mais discutidos das décadas de 1930 e 1940 a respeito 

do enquadramento trabalhista do profissional jornaleiro: o de que o jornaleiro, seja ele 

vendedor (ambulante ou capataz) ou distribuidor, é sempre um trabalhador autônomo 

que exerce sua atividade individualmente ou em sociedade por intermédio de um 

sindicato profissional [cf. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1936a]45. 

Qualificados como autônomos, os jornaleiros conseguiram impedir projetos de 

empresas como a João Copello & Cia., que visavam a um modelo em que o Estado 

garantiria concessão a uma empresa privada para operacionalizar quiosques no espaço 

urbano fluminense. Isso porque, dessa forma, estavam equiparados a comerciantes – 

ainda que, sob finalidade prática, alguns vendedores pudessem ser encarados como 

“empregado que trabalha simultaneamente para varios empregadores [as empresas 

jornalísticas]” [id.:ibid.] –, cuja remuneração consiste em uma porcentagem ou 

comissão das vendas; e, portanto, teriam resguardado o direito à propriedade de seus 

estabelecimentos. Outrossim, a propriedade das bancas havia sido legalizada pela 

própria prefeitura, verificando-se que  

 

innumeras bancas, ou pontos de venda, representam, agora, um verdadeiro 
patrimônio, fructo de longos anos de tenacidade e perseverança, através de 
intemperies. Fixando-se em um local, ou adoptando um determinado trajecto 
diario, o vendedor inicialmente se submeteu a mal ganhar para sua 
subsistencia. Foi pela perseverança que, ao cabo de anos, obteve clientela. 
[...] por isso que, em obediência á disciplina tradicional das classes, o 
pequeno vendedor que recebe jornaes de uma banca não entra nunca na área, 
ou zona de acção de outra banca [id.:ibid.]46. 

                                                 
45 Hoje, a chamada Lei dos Microempreendedores confere aos jornaleiros a possibilidade de atuarem no 
mercado formal também como microempreendedores individuais (MEI), categoria que prevê a criação de 
entidade de pessoa jurídica em regime tributário especial e abre a possibilidade de contratação de até um 
funcionário. 
46 Em São Paulo, este enquadramento trabalhista levou mais tempo a ser reconhecido legalmente, visto 
que o discurso de Freitas Nobre ao Congresso Nacional em novembro de 1971, atenta para a diferença de 
interpretação nos sistemas legislativos municipais do Rio e de São Paulo. De toda forma, ele argumenta 
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Numa sociedade, os jornaleiros não se caracterizam como em situação de auto-

emprego, já que “É a sociedade que fornece a banca e a mercadoria para que ele possa 

trabalhar” [CHINELLI, 1977:198]. Dessa forma, como nota Filippina Chinelli [id.:200], 

essas organizações se situariam no espaço limiar entre o mercado formal e o não-formal, 

configurando por meio de seus sócios uma situação de “monopólio das licenças” 

[id.:196]. Por outro lado, o modelo de sociedade permite aos jornaleiros, entre outras 

coisas, diminuir os custos embutidos da atividade.  

 

Se fosse um só dono, este teria empregados que, sujeitos ás leis trabalhistas, 
seria[m] divididos em turnos iniciados pela madrugada [...]. Esses 
empregados teriam o salario noturno, se não houvesse turnos, estabilidade, 
férias, aviso prévio, etc. 
Com os parceiros não se dá isto. Todos trabalham para eles próprios, 
considerados por lei trabalhadores autônomos [DIÁRIO CARIOCA, 1º de 
fevereiro de 1944]. 

 

O abandono deste modelo, forçado em grande parte pelo próprio poder público, 

como venho apontando, permitiu um maior controle sobre a atividade e o processo de 

licenciamento e instalação de bancas, muito embora, como efeito colateral, possa ter 

contribuído para um aumento gradativo dos custos operacionais da distribuição de 

impressos no país, forçando uma queda ou estagnação da circulação, como se pode 

observar pelo menos na última década e meia47. 

                                                                                                                                               
que: “Todos sabem que o jornaleiro não é o proprietário da banca de jornais, mas que goza de uma 
concessão precaríssima, concedida pela municipalidade e possível de cancelamento. 
“É o jornaleiro, dada sua condição especial de trabalho, um autônomo, pôsto que não tem patrão, não tem 
relação empregatícia, não tem horário ou hierarquia a obedecer, nem contraprestação salarial. Como 
autônomo, êle utiliza algumas vezes os serviços eventuais de outros jornaleiros que também, pelas suas 
características de trabalho, são igualmente trabalhadores autônomos. 
“Assim, se entendeu na Guanabara, onde os jornaleiros, sejam eles os concessionários das bancas, sejam 
os que eventualmente os auxiliam, são contribuintes da Previdência Social, sob a classificação de 
autônomos. 
“Em alguns Estados, particularmente em São Paulo, no entanto, a interpretação vem sendo feita em 
prejuízo dos jornaleiros e da própria lei, pois a fiscalização do INPS vem multando esses vendedores de 
jornais e levando-os à necessidade de fazer o que não podem: registrar os vendedores de jornais que os 
ajudam eventualmente como empregados e os permissionários das bancas como ‘empregadores’” 
[DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 1971]. 
47 Segundo dados do anuário Mídia Dados 2007, a evolução da circulação de jornais de 1997 a 2006 
variou de 3,6 milhões a 3,7 milhões de exemplares/dia, enquanto o número de veículos auditados saltou 
de 57 para 81. Números do IVC divulgados pela Associação Nacional de Jornais admitem um avanço de 
4,1 a 4,4 milhões de exemplares/dia no período imediatamente posterior (de 2007 a 2011), mas que ainda 
fica aquém das expectativas. No segmento das revistas, a evolução da circulação de 1997 a 2006 é 
deficitária: de 15,5 milhões a 14,7 milhões de exemplares/dia, segundo o mesmo anuário [MÍDIA 
DADOS 2007, 2007]. 
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Assim, espero ter chamado atenção para o fato de que o modelo econômico e 

organizacional adotado pelos jornaleiros no país corresponde a um misto de disputas e 

negociações entre estes e a autoridade pública, de maneira que sua conformação 

histórica tem ajudado a moldar o mercado consumidor de jornais e revistas brasileiro. 

Ademais, chamo atenção para os riscos compreendidos na adoção de um modelo 

terceirizado para a distribuição de impressos, visto que o controle sobre uma das 

atividades mais essenciais do processo produtivo é legado a uma entidade estranha às 

empresas jornalísticas (bem como ao Estado), e pode, desse modo, incorrer em ameaça 

à liberdade de imprensa, como parece ser a principal reivindicação realçada durante o 

contexto varguista48. Em suma, é certo que a atividade distributiva pode sofrer com o 

controle exclusivo do mercado por parte de um grupo de agentes, como é o caso dos 

imigrantes italianos; nesse sentido, as tensões que se referem aos conflitos sindicais e ao 

licenciamento de bancas são exemplares do comportamento deste mercado em busca de 

um equilíbrio político e econômico. 

No próximo capítulo, trataremos novamente desta relação entre os jornaleiros e a 

autoridade pública sob uma nova perspectiva: a ideia de que também estas intervenções 

sobre a atividade de distribuição da imprensa podem ter caráter eminentemente político 

per se. Em outras palavras, estudaremos como determinadas ações como a censura e 

regulações sobre a atividade dos jornaleiros podem influir sobre a penetração dos meios 

impressos, reverberando em alguns casos como importante fato de alcance político. 

 

 

                                                 
48 Nesse sentido, é interessante notar que o discurso dos jornais, em sua maioria, era contrário às 
reivindicações nacionalistas  do período, de modo que os empresários posicionavam-se claramente como 
atores interessados na questão, optando não raro pela via da terceirização. 



 

 

 

 

 

3. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO e mecanismos de pressão 
 

Um jornaleiro no poder!, ou: “O jornaleiro que chegou ao Congresso Nacional” 

[BANCAS & NEGÓCIOS, 2008:5-7]. Reverenciado habitualmente com largo orgulho 

pela categoria, Carlos Lupi é neto de italianos, natural de Campinas (SP), e, chegando 

ao Rio com três anos de idade, começou a trabalhar jovem, como empregado na banca 

do pai, Paulo Roberto. Foi em 1977, “quando ele leu uma reportagem sobre a expulsão 

de Leonel Brizola do Uruguai” [id.:ibid.], que, enfim, o estalo se deu. Em 1979, Lupi 

foi recepcionar Brizola, em seu retorno ao Brasil, após a anistia, e, em uma reunião 

subsequente com o líder, foi aconselhado a se filiar ao recém-fundado Partido 

Democrático Trabalhista, após a contenda pela legenda política do PTB. Lupi 

candidatou-se e foi eleito vereador em 1982. Ainda assim, seguiu trabalhando como 

jornaleiro, em Ipanema, onde chegou a sofrer ameaças e até atentados1. Depois disso, 

tornou-se deputado federal, secretário dos transportes do estado do Rio de Janeiro, 

secretário de Governo do Estado, e, então, primeiro vice-presidente do PDT. Com a 

morte de Brizola, alçou-se à presidência nacional do partido, cargo que ocupa ainda 

hoje. E, de lá, foi escolhido para o Ministério do Trabalho por Lula e mantido no cargo 

em seguida por Dilma Rousseff até dezembro de 2011. Em julho de 2007, como parte 

das comemorações do centenário de fundação da Stampa (em outubro de 2006), Lupi 

foi homenageado em solenidade na sede do Consulado Geral da Itália, no Centro do 

Rio, pela significância de sua representação da categoria. O ministro “sempre deu 

notoriedade ao fato de ter ingressado no mercado de trabalho através da profissão de 

jornaleiro” [id.:ibid.]. Como exemplo de ascensão social e representação identitária, 

                                                 
1 Segundo o político, o atentado teve motivação política. Lupi se refere ao episódio da seguinte maneira 
em entrevista a Rebello [1987:167]: “passei a ler tudo a respeito dele [Leonel Brizola], pois achei uma 
injustiça aquilo [o exílio no Uruguai, durante a ditadura militar no Brasil]. E acabei admirando-o, a ponto 
de colocar o seu retrato em minha banca. Por causa disso, sofri dois atentados a bomba, sem maiores 
consequüências, por sorte.” 
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portanto, é inegável que a homenagem que lhe foi rendida exalta o carisma do 

personagem. Mas, a despeito do papel que lhe cabe diante da categoria e da visibilidade 

alcançada em âmbito nacional, Lupi é, na realidade, exemplo típico da escalada através 

de capital político delegado, na sistematização proposta por Luís Felipe Miguel [2003] 

sobre a aplicação das ideias de Bourdieu no contexto nacional. 

Pierre Bourdieu [2004], em sua definição conceitual sobre o capital simbólico, 

institui ao menos três vetores para sua composição: o capital humano (ou cultural), o 

capital social e o capital econômico. Segundo Bourdieu, relações de poder não são 

definidas simplesmente a partir da unidimensionalidade de distâncias econômicas entre 

um indivíduo ou um grupo de indivíduos e outro(s). O capital simbólico se desdobra em 

diversas espécies diferentes de exercício do poder, já que, como o capital econômico, 

está distribuído, em todas as suas formas, de maneira desigual na sociedade. Tais 

desequilíbrios de forças tendem a gerar uma série de formas de violência, a que 

Bourdieu classifica como poder simbólico, o qual implica necessariamente no 

reconhecimento desta desigualdade por opressores e oprimidos, isto é, pelos pares. 

Todo capital, portanto, se calca numa aposta pela legitimidade de determinados atores 

ou grupos no exercício de seu poder. 

Assim, nos dizeres de Luís Felipe Miguel [2003:121], 

 
O capital político é, em grande medida, uma espécie de capital simbólico: o 
reconhecimento da legitimidade daquele indivíduo para agir na política. Ele 
baseia-se em porções de capital cultural (treinamento cognitivo para a ação 
política), capital social (redes de relações estabelecidas) e capital econômico 
(que dispõe do ócio necessário à prática política). 
 

O fato de se basear na aceitação pelos próprios pares indica o quanto o capital 

político está relacionado a seu próprio campo. Na acepção de Bourdieu [2004], todo 

campo é um campo de forças. Isto é, é um espaço em que diferentes agentes disputam 

(pela hegemonia), segundo as regras do jogo – ou habitus, termo que se refere aos 

rituais internalizados do poder. Todo campo, então, implica em um sistema de 

concorrência a partir da fixação clara de objetivos. No caso do campo político, por 

exemplo, a meta mais evidente é a busca do poder político – que se efetiva, 

logicamente, pelo acúmulo de capital simbólico do tipo político. 

Tentando relacionar estas noções com a ideia de “carreira política”, largamente 

utilizada no âmbito do senso comum no Brasil, Miguel [2003] traça uma espécie de 

sistematização sobre as formas de capital político e suas fontes, a partir das categorias 

descritas por Bourdieu. Passando pelo capital delegado (aquele que é produto da 
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transferência “limitada e provisória” de capital proveniente de instituições, como 

partidos, sindicatos e organizações); pelo capital convertido (fruto da notoriedade e 

popularidade em outras áreas, como os casos de intelectuais, celebridades ou 

profissionais renomados); pelo capital heroico (derivado do anterior, mas relacionado 

diretamente com a noção weberiana de liderança carismática); e até mesmo por um 

capital soviético2 (ligado à dominação do aparato partidário, i. e., de certa forma, ao 

controle sobre as regras do jogo); a análise de Miguel chega a uma simplificação que 

dispõe de apenas duas vertentes: (a) capital delegado, aquele que é oriundo do próprio 

campo político; e (b) capital convertido, o que se origina em outros campos e então é 

transferido, ou “convertido”, para o campo político. O pesquisador da Universidade de 

Brasília, então, procura apontar relações entre estas formas de capital e as trajetórias 

ascendentes de políticos no cenário nacional, indicando que políticos do “tipo capital 

delegado” evidenciam-se pela construção gradual de suas carreiras, iniciando na política 

a partir de cargos eletivos mais baixos (como as eleições para a Câmara dos 

Vereadores). No caso de Carlos Lupi, por exemplo, embora o ministro certamente tenha 

se esforçado em transferir algum capital proveniente de suas redes de relações externas 

à política (aproveitando-se do “prestígio” como jornaleiro), parece clara a sua trajetória 

baseada mormente em traduções de capital delegado, ascendendo degrau a degrau na 

carreira política. Este não é o caso, entretanto, de políticos-celebridades como o 

deputado federal Tiririca, o deputado federal Romário ou o ex-deputado Clodovil – 

todos figuras alçadas à cena política graças a um prestígio específico em outros campos 

(a saber, respectivamente, o entretenimento, os esportes, a moda), e cuja participação da 

mídia na construção de suas carreiras é sem dúvida fundamental. 

Este tema, aparentemente – e só aparentemente – inócuo em minha pesquisa, é 

central no argumento que pretendo empenhar nas páginas a seguir. Pois as relações 

entre os campos da mídia e da política são bastante amplas em diversos sentidos. No 

caminho tradicional, cuja percepção é mais amplamente difundida, a mídia exerce, no 

mínimo, influência política através da propagação de mensagens e editoriais nos meios 

de comunicação. Afinal, está aí a relação entre a mídia e as culturas de massa: na análise 

de Robert Park [2008] sobre a imprensa, a circulação da notícia corresponde 

                                                 
2 Segundo Luís Felipe Miguel [2003:121], Bourdieu apenas especula sobre a conveniência de introduzir 
esta variante à dimensão do capital político, sem o aprofundamento necessário. Em última análise, trata-
se, conforme o próprio Miguel, de uma subespécie peculiar de capital delegado. 



 146 
 

precisamente a uma das quatro fontes de poder dos jornais3. Nas suas palavras, “Um 

jornal, para se tornar uma fonte de poder político, precisa circular numa sociedade 

estável e bem organizada” [id.:74], pois só esta condição de penetração junto à 

sociedade é que poderá proporcionar alguma agitação ou convulsão social em torno de 

suas causas [id.:71]. Rosen [1999:30] cita John Dewey [1991:219], que orienta e 

influencia diretamente Park e boa parte da chamada Escola de Chicago, ao argumentar 

que, para o último, “o que confere realidade à opinião pública [...] é a circulação de 

notícias e outras formas de conhecimento”. Esta compreensão, já aceita por boa parte da 

academia, procura enxergar o quanto “a mídia interfere na estrutura da carreira política, 

exatamente por influenciar a produção de capital político” [MIGUEL, 2003:116]. Na 

abordagem de Luís Felipe Miguel, “a mídia não substitui nem torna obsoletas as formas 

anteriores de progresso na vida política. Antes, convive com elas” [id.:ibid.]. E, 

justamente por esta convivência e sobreposição – que, em diversas ocasiões, é encarada, 

como pelo próprio Bourdieu [1997], como uma perda de autonomia de um campo em 

relação a outro [cf. MIGUEL, 2003] – é que podemos falar em uma via de mão dupla, 

ou, para utilizar a expressão de Miguel [id.:ibid.], em uma “simbiose tensionada”. 

A maneira como políticos interagem com os meios de comunicação de modo a 

criar “atalhos” [id.:ibid.] para sua carreira e “complicar” [id.:ibid.] o jogo político pode 

ser entendida como uma estratégia para ampliar a conversão de alguma espécie de 

capital midiático em capital político. O capital midiático, como aqui proponho, é, com 

efeito, mais uma forma de capital simbólico. Próprio do campo de atuação da mídia, 

este tipo de capital também é formado por vetores econômicos (relacionados ao peso de 

determinado meio ou determinado indivíduo no mercado publicitário ou à diversificação 

das atividades de determinada holding midiática); sociais (ligados à socialização do ator 

ou grupo de atores no meio, incluindo aspectos de concorrências e alianças políticas 

específicas); e humanos (representados, em última instância, pela influência de 

determinado meio ou indivíduo ante a opinião pública). A transformação do capital 

midiático em capital político, portanto, tem sido objeto de estudos dos mais diversos 

teóricos da Comunicação Política, incluindo aí em especial aqueles que se detém sobre 

as análises eleitorais. Todavia o panorama de minha investigação levou-me 

                                                 
3 Como vimos em capítulo anterior, as outras três seriam: as queixas, as notícias e a política editorial do 
veículo. Para Park [2008:73-74], trata-se de uma marcha praticamente linear, em que as queixas da 
população local são processadas sob a forma de notícias (mais claramente objetivas) e estas se 
transformam em editoriais (opinativos). Quando assumem o caráter de “causas públicas”, as notícias 
então dependem apenas de ganhar circulação para que ampliem sua repercussão pública. 
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curiosamente a um outro caminho, ainda pouco explorado nestes trabalhos, embora já 

enunciado por Miguel [2003:116]4, quando este evidencia que 

 
a relação entre o campo da mídia e o campo da política está longe de ser de 
mão única. O campo político impõe resistências à interferência dos meios de 
comunicação e, ademais, também influencia-os. A relação entre os dois 
campos, para o que se propôs o nome de ‘simbiose tensionada’, obedece a 
um modelo complexo, que as simplificações correntes em boa parte da 
análise política não permitem entender. 
 

Nesse sentido, busco aqui compreender de que forma o capital político pode ser 

utilizado para se converter em capital midiático, e dessa forma se realimentar. Pareceu-

me claro, ao longo da pesquisa, que o poder político – especialmente aquele 

representado por um ator com poder de veto constituído (leia-se um ator investido de 

autoridade pública como representante do executivo ou do legislativo) – é capaz de 

exercer sobre a imprensa uma função de controle (seja através do poder de influenciar 

sua agenda ou, mais diretamente, por meio de mecanismos de enforcement5). O ponto 

mais inovador desta perspectiva se refere à observação de que tal controle e pressão 

serem exercidos não apenas sobre a regulação que versa a respeito da imprensa em si, 

mas também aparece de maneira preponderante nas legislações sobre bancas de jornais 

e a atividade dos jornaleiros. Neste capítulo, pretendo abordar como atores e grupos 

políticos, em determinadas conjunturas, lançam mão de seu poder político para regular a 

liberdade de informação, através do caráter da circulação da imprensa. Sob este 

argumento, procuro levantar, em três momentos distintos, como a legislação que orienta 

a atividade de venda e distribuição de impressos é largamente utilizada para regular a 

própria imprensa. 

Para início de conversa, entender como as leis que delimitam o ofício de 

jornaleiros e distribuidores de jornais e revistas podem ser palco de manobras políticas 

de censura envolve um necessário mergulho na compreensão jurídica sobre o processual 

jornalístico. Nos termos da lei, muitas vezes em determinados incisos, o vendedor de 

jornais é enquadrado de forma equivalente ao proprietário de um jornal. Este 

conveniente tratamento já é o bastante para provocar arrepios no “reles” empregado da 

banca. Se acompanhado de ameaças de bombas e ofensivas do gênero, a imposição de 

                                                 
4 Conquanto delimite bastante bem a influência que o campo político exerce sobre o midiático, não me 
parece ser este o objeto do autor, cuja preocupação se mantém em tentar compreender como a mídia 
oferece aos atores políticos uma fonte alternativa de produção de capital político. 
5 No jargão da teoria política, os mecanismos de enforcement são regulamentações de controle que 
preveem sanções e retaliação no caso de determinado preposto ser violado. Tal conceito encontra 
aplicação mais clara nas legislações de concessões públicas, por exemplo, para a radiodifusão. 



 148 
 

boicotes a publicações alternativas pode soar muitíssimo razoável de ser acatada. Foi 

assim que, no período da ditadura, a circulação de jornais alternativos ficou 

comprometida a ponto de alguns destes veículos iniciarem campanhas em solidariedade 

aos “amigos jornaleiros”. 

Por outro lado, na atuação de determinados políticos que são, ao mesmo tempo, 

homens de imprensa, como no caso emblemático de Chagas Freitas, percebemos a 

influência direta do poder público no intuito de facilitar a difusão de veículos que lhe 

são favoráveis. Ampliando a penetração de seu próprio jornal – O Dia –, por exemplo, 

Chagas procurava não só vencer a batalha interna no MDB, pelo controle do interior do 

estado, como também reverter, em apelo desesperado, como veremos, a trajetória 

descendente de seu candidato à sucessão no governo do Rio de Janeiro, Miro Teixeira, 

evitando com isso que a verticalização dos votos em 1982 afundasse junto a bancada 

chaguista. De que maneira se prestam a isso as legislações sobre bancas de jornais e 

revistas é o que veremos nas próximas páginas. 

 

 

3.1. Liberdade de imprensa e liberdade de empresa: definição jurídica de uma 

“empresa jornalística” 

 

 A definição do que é ser jornalista é, em muitos sentidos, tautológica. Basta 

lembrar da recente polêmica que se instaurou no país após a decisão do Supremo 

Tribunal Federal pela revogação do decreto-lei nº 972/1969, que limitava a concessão 

do registro de jornalista a portadores do diploma superior na área. O STF decidiu pela 

revogação do decreto em 17 de junho de 2009. No Brasil, portanto, há até pouco tempo 

ser jornalista era sinônimo de ser diplomado em Jornalismo. Com a derrubada do 

decreto nº 972, o entendimento da profissão volta a estar, como em muitos outros 

países, atrelado à definição de “empresa jornalística” 6. E, nesse caso, torna-se ainda 

mais recursivo: é jornalista quem tem vínculo com uma empresa jornalística. Para se ter 

uma ideia, o texto da Lei de Imprensa de 1967 considerava “jornalistas profissionais”: 

 

                                                 
6 Cf. p. ex. o argumento de Andrew Keen [2009] contra a corrente do jornalismo cidadão. Segundo o 
controverso autor, uma das razões para que os profissionais jornalistas se distingam do cidadão comum, 
jornalista amador, seria o fato de terem este vínculo com uma empresa jornalística, o que lhes 
proporcionaria um incremento de credibilidade e uma rede de relevantes agentes sociais e políticos entre 
seus pares. 
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a) os jornalistas que mantêm relações de emprêgo com a emprêsa que explora 
o meio de informação ou divulgação [...]; 
b) os que, embora sem relação de emprêgo, produzem regularmente artigos 
ou programas publicados ou transmitidos; 
c) o redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico [...]. 
 

Percorrida toda a extensão da conceituação jurídica, o que se nota é que não há 

uma clareza sobre os limites e o exercício da profissão. Some-se a isto a dificuldade 

natural do ordenamento jurídico de processar as etapas da atividade jornalística, de 

modo a ocupar-se de sua normatização. A legislação brasileira sobre imprensa, por 

exemplo, sugere desde sempre uma área cinza para a etapa de circulação, distribuição e 

venda de publicações impressas na sua conceituação sobre “empresa jornalística”. As 

leis de âmbito federal versam sobre as “empresas jornalísticas” como aquelas que 

editam jornais, revistas ou outros periódicos7; mas, no momento em que descrevem 

delitos e penalidades, o mero “expor à venda” determinadas publicações é citado como 

crime de abuso de liberdade de imprensa. Equiparando distribuidores e vendedores de 

jornais a jornalistas e diretores de redação, o entendimento jurídico abre margem para a 

responsabilização penal dos jornaleiros na eventualidade de estes profissionais exporem 

à venda publicações clandestinas ou censuradas. Que efeitos tal dispositivo possui sobre 

a operação cotidiana das bancas é que o veremos a seguir. 

A lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, em plena ditadura militar, visava à 

regulação da liberdade de manifestação do pensamento e de informação, conforme seu 

caput. Ela, porém, é herdeira de legislações anteriores, como a primeira legislação 

varguista de 1934 e a segunda, mais dura, de 19538. Uma das principais distinções 

apresentadas no texto da lei é seu artigo inicial, que dispõe sobre a 

 
livre manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de 
informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 
respondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos que cometer [lei nº 
5.250/1967] 
 

                                                 
7 Cf. a, também recentemente revogada pelo STF, Lei de Imprensa [lei nº 5.250/1967]. Segundo a 
legislação, embora não se enquadrem como empresas jornalísticas, equiparam-se a elas, para fins de 
responsabilidade civil e penal, empresas que exploram serviços de radiodifusão, agências de notícias, e 
ainda empresas cinematográficas – estas últimas adicionadas pela redação dada pela lei nº 7.300/1985. A 
definição de “empresa jornalística” nos termos da lei nº 972/1969 está assim disposta, de forma 
semelhante, em seu artigo terceiro: “Considera-se emprêsa jornalística, para os efeitos deste Decreto-Lei, 
aquela que tenha como atividade a edição de jornal ou revista, ou a distribuição de noticiário, com 
funcionamento efetivo idoneidade financeira e registro legal”. 
8 A lei nº 2.083/1953 é referida como “um insólito atentado à liberdade de imprensa” no texto do Anuário 
Brasileiro de Imprensa de outubro de 1949, tendo recebido popularmente, segundo o mesmo, a 
classificação de “Lei Monstro” e “Lei Rolha” [ANUÁRIO BRASILEIRO DE IMPRENSA, 1949]. 
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Os parágrafos subscritos afirmavam que não seria tolerada “propaganda de 

guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça 

ou classe”. Além disso, o disposto no artigo, não se aplicaria às diversões públicas, 

sujeitas a censura, e tampouco teria validade na vigência de estado de sítio. 

Somente após este preâmbulo inicial, a legislação dispunha sobre a liberdade de 

publicação e circulação, termos que lideravam as redações de 1934 [decreto nº 24.776] e 

também do projeto de lei de 1949 [cf. ANUÁRIO BRASILEIRO DE IMPRENSA, 

1949], que culminou na legislação de 1953 [lei nº 2.083/1953]. Segundo ela, seria “livre 

a publicação e circulação, no território nacional, de livros e de jornais e outros 

periódicos, salvo se clandestinos [...] ou quando atentem contra a moral e os bons 

costumes” [lei nº 5.250/1967, art. 2º, grifo meu]. Por definição da própria lei [art. 11], 

uma publicação seria tida como clandestina quando não registrada e/ou quando do 

registro não constassem nome e qualificação do diretor ou redator e do proprietário. A 

mesma lei tornava obrigatório não só o registro [art. 9], mas exibição, no cabeçalho de 

quaisquer publicações, do nome do diretor ou redator-chefe, sob pena de multa diária e 

apreensão [art. 7º, § 1º e 2º]. Isto porque, segundo a lei, seriam responsabilizados pelos 

crimes cometidos através da imprensa sucessivamente (a) o autor do escrito; (b) quando 

o primeiro estivesse ausente do país ou tivesse idoneidade para responder pelo crime, o 

diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico; (c) quando os anteriores não estivessem 

presentes ou não tivessem idoneidade para responder pelo crime, o gerente ou 

proprietário das oficinas impressoras; e, o que muito nos interessa, (d) quando ausentes 

ou não idôneos os últimos, “os distribuidores ou vendedores da publicação ilícita ou 

clandestina, ou da qual não constar a indicação do autor, editor, ou oficina onde tiver 

sido feita a impressão”. O inciso IV do art. 37, assim, estabelecia responsabilidade 

criminal aos jornaleiros, na medida em que não se conseguisse alcançar os responsáveis 

pela publicação ou impressão de determinado periódico. Tal dispositivo, deve-se 

ressaltar, já constava de ambas as versões legislativas da Era Vargas [art. 26, nos dois 

casos], mas, no caso destas, em especial da lei nº 2.083/1953 [art. 55, § 2º]9, a principal 

                                                 
9 Na legislação de 1953, o mesmo art. 55, que previa o recolhimento das edições como sanção à venda ou 
distribuição de produtos clandestinos [cf. art. 28, parágrafo único da mesma lei], versava em seus termos 
gerais sobre a exposição à venda de periódicos de caráter obsceno. Seu texto, na íntegra, indicava que: 
“art. 55 – Não podem ser impressos, expostos à venda ou importados, jornais ou quaisquer publicações 
periódicas de caráter obceno como tal reconhecidos pelo juiz de menor ou, na sua falta por qualquer outro 
magistrado. 
§ 1º – Os exemplares encontrados serão apreendidos e destruídos. 
§ 2º – O que vender ou expuser à venda ou distribuir jornais, periódicos, livros ou quaisquer outros 
impressos cuja circulação tenha sido proibida perderá os exemplares que forem encontrados em seu poder 
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sanção prevista era o recolhimento das edições com subsequente aplicação de multa, de 

Cr$50,00 por cada exemplar apreendido – não havia, portanto, detenção prevista para 

estes casos. No contexto do regime militar, mais do que no contexto do Estado Novo, 

este inciso tinha o objetivo de coibir a divulgação de publicações censuradas 

previamente ou, como dito, “clandestinas”, uma vez que o anonimato no exercício da 

liberdade de manifestação do pensamento e de informação não seria permitido [lei nº 

5.250/1967, art. 7º; lei nº 2.083/1953, art. 27]. 

Na Lei de Imprensa de Castello Branco, o art. 15 equiparava a publicação de 

notícia ou informação relativa a interesse de segurança nacional à divulgação dos 

mesmos temas, prevendo pena de um a quatro anos de detenção; enquanto o art. 16 

previa pena de um a seis meses de detenção (ou multa) para a publicação ou divulgação 

de “notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados”. Esta é uma relativa 

novidade diante dos textos das leis anteriores, que mencionavam como crime de “abuso 

no exercício da liberdade de imprensa” apenas o publicar tais notícias. Vê-se que o 

reforço ao segundo verbo constitui não um mero efeito de redundância jurídica mas uma 

tentativa de acercamento do delito previsto, com maior eficácia e precisão do circuito de 

produção jornalística, uma vez que a divulgação implica, numa visão abrangente, nas 

etapas que seguem da impressão à distribuição dos conteúdos noticiosos em meio 

impresso10. 

Em nenhum momento em todas estas ou em outras legislações de imprensa 

ouvimos falar em “jornaleiros” ou em “bancas de jornais”. Esta definição é dada apenas 

em outras instâncias mais específicas11. Mas, ao equipararem criminalmente produtores 

de conteúdo noticioso e seus distribuidores (e vendedores), estes dispositivos se aplicam 

naturalmente aos titulares de bancas e também aos seus prepostos. Em todos esses 

casos, as bancas de jornais e revistas são consideradas uma espécie de apêndice das 

empresas jornalísticas. No entanto, a exploração da concessão e o licenciamento para a 

operação de bancas é regulamentado de forma independente, geralmente, pelos estados 

                                                                                                                                               
e incorrerá na multa de Cr$50,00 por exemplar apreendido. Essa penalidade será imposta mediante 
processo sumário feito perante qualquer juiz criminal por iniciativa do Ministério Público e com 
audiência do acusado o qual será citado para se defender dentro do prazo de 48 horas”. 
10 Outra mudança curiosa – embora não me permita tecer maiores comentários neste momento – importa 
na substituição da cláusula (h) do art. 15 na lei nº 2.083/1953 pelo inciso IX do art. 27 na lei nº 
5.250/1967. Pelo disposto, a lei anterior estabelecia que não seria considerado abuso de liberdade de 
imprensa “a exposição pacífica de qualquer doutrina ou idéia”, prontamente reduzido para “a exposição 
de doutrina ou idéia”. 
11 No Estado da Guanabara, o decreto “N” nº 222/1964 aponta em seu artigo nono que “Consideram-se 
bancas de jornais e revistas, para os fins do disposto no presente, somente as instaladas em logradouros 
públicos”. 
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e municípios12. Dessa forma, a atividade dos jornaleiros, duplamente regulada, é um dos 

focos privilegiados de disputa sobre o controle da liberdade de informação. Ao que tudo 

indica, esta ambiguidade legislativa amplia a possibilidade de apropriação da regulação 

sobre a distribuição e venda de publicações impressas por grupos políticos específicos. 

Sobre esta questão, a análise do período que conta com Chagas Freitas à frente do 

governo do estado parece ser bastante emblemática. 

 

 

3.2. Do capital político ao capital midiático 

 

 Por muito tempo se considerou que a história política – “anedótica” e 

“individualista” [RÉMOND, 1996:18] – deveria se preocupar somente com as ideias, 

apontando para uma percepção que buscava enxergar nas decisões personalistas as 

causas históricas. 

 
Por desconhecer as forças profundas e as causas ocultas, e ignorar as 
necessidades e os mecanismos, ela imaginava que as vontades pessoais 
dirigem o curso das coisas, e às vezes levava mesmo a cegueira até ao ponto 
de acreditar que as idéias conduzem o mundo. Quando as idéias nunca são 
mais que a expressão dos interesses de grupos que se defrontam, e os atos 
políticos apenas revelam relações de forças definidas, medidas, reguladas 
pela pressão dos conjuntos socioeconômicos [id.:ibid.]. 
 

 Mas a história – mesmo aquela dita dos acontecimentos – continua a acontecer. 

Como produto de seu tempo, logo a historiografia percebeu, sobretudo a partir da 

onipresente influência da Escola dos Annales, a necessidade de se compreender o papel 

que exerce a economia sobre a esfera política. E, então, como resultado metabólico 

desta solução, os historiadores se voltaram novamente para a compreensão do político, 

sob perspectiva renovada. 

 
O desenvolvimento das políticas públicas sugeriu que a relação entre 
economia e política não era de mão única: se não há dúvida de que a pressão 
dos interesses organizados às vezes altera a condução dos negócios públicos, 
a recíproca não é menos verdadeira: a decisão política pode modificar o curso 
da economia [id.:23]. 
 

 Em poucos momentos esta interferência do político sobre o econômico (mas 

também sobre o cultural, o social etc.) se faz tão clara quanto nas legislações sobre 

imprensa, quando se busca regular uma atividade de expressão e manifestação de 

                                                 
12 Exceção feita, como vimos, à legislação varguista de 1942 [decreto nº 4.826/1942] e àquelas que lhe 
afetam diretamente [p. ex. lei nº 9.496/1942]. 
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pensamento. O controle sobre a imprensa é geralmente exercido de forma dura e 

implacável pela censura em regimes ditatoriais. No entanto, há ainda forma mais difusa 

de controle informacional: aquela que, ao invés de censurar uma das “vozes”, busca 

fortalecer a outra. Neste trabalho, uma de minhas preocupações foi tentar compreender 

como a legislação sobre bancas de jornais, em especial no estado e na cidade do Rio de 

Janeiro, tem sido território de confrontos entre grupos de interesses políticos 

divergentes – especialmente pelo seu caráter de possibilitar acesso a uma regulação 

sobre a penetração dos meios impressos no ambiente urbano. Notadamente na atuação 

de um político com íntima relação com os meios de comunicação, como era o caso de 

Antônio de Pádua Chagas Freitas, as bancas podem ser compreendidas como principal 

escoadouro de um ideário político estampado em jornais que eram “a própria imagem 

pública” do governo [FREIRE, 1999:236]. Regulá-las, portanto, equivalia a monitorar, 

senão a controlar, a penetração dos discursos favoráveis e contrários a determinados 

interesses eleitorais. 

Por sua atuação à frente dos jornais O Dia e A Notícia, e pela relação 

propagandística que estes jornais estabeleciam junto às suas articulações políticas como 

deputado federal (1954-1970) e governador da Guanabara (1971-1975) e do Rio de 

Janeiro (1979-1983), Chagas Freitas oferece um quadro bastante evidente de como a 

atividade dos jornaleiros complementa e amplia o alcance da mídia impressa em 

diversas circunstâncias. Participando direta ou indiretamente da elaboração de 

legislações sobre as bancas, entre 1958 e 1982, o político marcou profundamente a 

categoria dos jornaleiros, a partir de seus próprios interesses partidários. 

 Como vimos no capítulo anterior, embora remontem, no Brasil, à segunda 

metade do século XIX, as bancas de jornais e revistas como hoje conhecemos foram 

largamente influenciadas pela legislação promulgada por Jânio Quadros, quando 

prefeito de São Paulo, entre 1953 e 1954 [lei nº 4.447/1954]. Na época, com a intenção 

de padronizar e modernizar os quiosques que vendiam impressos, a prefeitura paulista 

desenvolveu modelos de metal, em substituição aos diferentes modelos de bancas de 

madeira que ocupavam a cidade. A partir disso e estendendo-se por todo o território 

nacional, as bancas passaram a constituir parte integrante do mobiliário urbano das 

grandes cidades brasileiras. 



 154 
 

 Na Guanabara, as primeiras legislações a versar sobre a regulação das bancas 

datam do governo Lacerda e do governo Negrão de Lima13. Tais atos procuravam dispor 

sobre a instalação das bancas em logradouros públicos, sobre o caráter do licenciamento 

e o funcionamento das mesmas, ou ainda sobre as publicações passíveis de serem 

vendidas. Nesse sentido, chamo a atenção para a quantidade de decretos promulgados 

em vista de uma única lei, aprovada pela Assembleia Legislativa (Aleg). Justamente 

esta lei [nº 1.020], de 19 de julho de 1966, é que servirá de parâmetro para que, já no 

período pós-fusão entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, o então prefeito 

Marcos Tamoyo pudesse integrar à Consolidação de Posturas Municipais um 

regulamento específico sobre o licenciamento e funcionamento das bancas. Em 

princípio, Chagas Freitas não teve participação direta nem na aprovação da lei nº 

1.020/1966, nem tampouco na confecção do regulamento nº 6 das Consolidações de 

Posturas Municipais de 1976 e, na sequência, de 1978. Seu envolvimento, entretanto, 

transparece quando nos voltamos à trajetória do político, que, desde 1950 e até 1983, 

operou, como um dos mais bem sucedidos homens de imprensa do país, à frente de dois 

jornais populares, O Dia e A Notícia, este último em sociedade com o paulista Ademar 

de Barros. 

 Formado em Direito na mesma turma que outro eminente político carioca e 

homem de imprensa – Carlos Lacerda –, Chagas Freitas iniciou a carreira de jornalista 

por volta de 1935 e atuou no jornal A Tarde, durante o período do Estado Novo 

[SARMENTO, 1999a:28]. Em 1938, foi escalado pela chefia de reportagem do 

vespertino para realizar uma longa entrevista com Ademar de Barros, interventor-

federal no estado de São Paulo, e, a partir daí, os dois tornaram-se amigos e 

correligionários, primeiramente na União Democrática Nacional (UDN) e mais adiante 

no Partido Social Progressista (PSP), quando Chagas convenceu este último a adquirir o 

jornal A Notícia, a fim de torná-lo um instrumento de propaganda pessepista no Distrito 

Federal para a campanha de Ademar à presidência em 1955. Em poucos meses no 

comando das atividades do jornal, Chagas Freitas foi capaz de atrair novos anunciantes 

e aumentar a tiragem do veículo de 60 mil exemplares [ANUÁRIO BRASILEIRO DE 

IMPRENSA, 1949] para cerca de 100 mil [SARMENTO, 1999a:37]. Ainda em 1951, a 

partir de um projeto que aproveitava o parque gráfico e os equipamentos de impressão 

                                                 
13 Respectivamente: o decreto nº 989/1962 e o decreto “N” nº 222/1964; e o decreto “N” nº 450/1965, a 
lei nº 1.020/1966, os decretos “N” nos 908/1967, 961/1967, 1.026/1968, 1.150/1968 e os decretos “E” nos 
2.900/1969, 3.329/1969, 3.821/1970 e 4.128/1970, sobre os quais comentei anteriormente. 
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de A Notícia, Chagas concebeu um novo jornal, inteiramente seu, conquanto também de 

cunho explicitamente ademarista. O Dia circulou então pela cidade como a versão 

matutina de A Notícia, mas com um discurso ligeiramente diferente, “evitando 

referências a sindicatos, partidos e outras instâncias formais e institucionalizadas de 

representação” [SARMENTO, 1999a:37-8]. Em 1953, a tiragem de O Dia já alcançava 

os 90 mil exemplares, e logo o jornal teria a maior circulação entre os periódicos do 

Distrito Federal. Em 1956, Chagas obteve o controle acionário da editora responsável 

por ambos os diários [ABREU, 2001:1839]. 

Já a partir da década de 1960, a tiragem de O Dia ultrapassaria a casa dos 250 

mil exemplares, e, nos anos seguintes – enquanto A Notícia veria cair bruscamente suas 

vendas e teria sua circulação encerrada em 1979 –, aquele chegaria aos 300 mil 

exemplares14. Com o passar dos anos, já no Partido Social Democrático (PSD) e, em 

seguida, no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), durante o período de vigência 

do bipartidarismo, o político concentraria seus esforços no jornal criado por ele próprio, 

o que faria, inclusive, com que seus aliados passassem a ser reconhecidos como “o 

grupo dO Dia” [SARMENTO, 2008]. 

 Utilizando o jornal como plataforma para o lançamento e alardeamento das 

candidaturas de seu grupo político, Chagas Freitas loteava as manchetes e os espaços 

nas colunas do diário entre alianças e “afilhados”. Nas palavras da historiadora Marly 

Silva da Motta [2000:124], 

 
O Dia foi seu grande cabo eleitoral, já que, ao mesmo tempo em que lhe 
garantiu a massa de votos que o transformou em um dos parlamentares mais 
votados da cidade do Rio de Janeiro, ainda conseguia eleger candidatos que 
tinham destaque em suas páginas. Por isso mesmo, o jornal foi o grande 
instrumento através do qual o futuro governador conseguiu aglutinar em 
torno de si um número expressivo de políticos do MDB. 

 
 Não apenas para fins eleitorais, mas para a própria legitimação política do grupo 

chaguista, O Dia, e em menor escala A Notícia, funcionaram como instrumento de 

barganha e negociação, capaz de proporcionar a manutenção do poder político de 

Chagas Freitas mesmo quando este não estava à frente da máquina pública15. 

                                                 
14 Cf. ABREU, 2001:2380; cf. tb. SIQUEIRA, 2002:132: “Comentava-se, na época, que Chagas Freitas 
teria propositadamente desvalorizado o título [A Notícia], se precavendo contra uma eventual vitória na 
justiça dos herdeiros de Ademar de Barros. O jornal que mais se beneficiou com o desaparecimento de A 
Notícia foi justamente O Dia. A sua circulação aumentou para 300 mil exemplares e ele tornou-se um dos 
jornais de maior tiragem do país”. 
15 Em 1975, Chagas sofreu um duplo afastamento com o projeto de fusão da Guanabara e do Rio de 
Janeiro em um único estado: ele não só foi obrigado a deixar de lado seu plano de sucessão no governo 
estadual, por conta da nomeação de Faria Lima como interventor federal, como também precisaria dividir 



 156 
 

 Para garantir que O Dia seguisse sendo seu principal avalista político, Chagas 

precisava cuidar também de seu capital midiático, investindo sobremaneira nas mesmas 

redes de relação que o jornal procurava fortalecer16 e, ainda, ocupando-se da penetração 

de seu discurso junto às classes populares. Um dos postos mais importantes que ocupou, 

embora geralmente legado a segundo plano ante sua proeminência no cenário político, a 

presidência do Sindicato de Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Distrito 

Federal (e, logo após, da Guanabara) foi determinante na construção da máquina 

chaguista envolvendo seus veículos de imprensa. Quando se candidatou ao cargo, em 

1956, seu objetivo imediato era influir diretamente na rede de periódicos da capital 

federal. 

 
Dessa forma, visava a manter sua estrutura de divulgação política pelos 
diários e a exercer um maior poder de barganha frente a outros proprietários 
e editores. Por outro lado, na presidência do sindicato, poderia monitorar o 
esquema de distribuição de jornais na cidade, tornando ainda maior a 
penetração de O Dia e A Notícia [SARMENTO, 1999b:59, grifo meu]. 

 
 Como lembra Carlos Eduardo Sarmento [id.:ibid.], a liderança de Chagas 

Freitas, na condição de representante oficial dos proprietários de meios de comunicação 

da cidade, não era consensual. Outros políticos também se utilizavam da imprensa como 

instrumento de divulgação político-partidária, entre eles, seu antigo colega Carlos 

Lacerda. Mesmo assim, Chagas se aproximou de outros grandes nomes do 

empresariado, como Herbert Moses, Nascimento Brito [id.:ibid.] e Roberto Marinho 

[GRAÇA, 2004], e foi capaz de manter-se estável na presidência do sindicato durante 

14 anos17, até 1970, quando foi eleito pela Assembleia Legislativa governador da 

Guanabara. Além disso, ele procurou aproximar-se também do Sindicato de Vendedores 

e Distribuidores de Jornais e Revistas, como parece demonstrar o projeto de lei de sua 

                                                                                                                                               
o espaço do MDB carioca com as lideranças do MDB fluminense, em especial, com a figura de Amaral 
Peixoto. Por conta desse revés, Chagas optou por afastar-se do MDB, partido para o qual ele voltaria dois 
anos depois, em 1977, ainda a tempo de ser escolhido candidato às eleições indiretas para governador em 
1978 [cf. SARMENTO, 2008; cf. tb. FERREIRA, 1999:173], graças a uma série de articulações que 
terminaram por enfraquecer o grupo amaralista. 
16 É importante notar esta via de mão dupla, pois que o jornal de Chagas Freitas, notabilizado pelo tom 
condescendente com o governo militar, aproveitava-se também do bom relacionamento do político 
emedebista com os generais, almirantes e brigadeiros para obter em primeira mão informações sobre o 
que aconteceria no dia seguinte [cf. depoimento de Paulo Duque apud FERREIRA, 1999:171]. 
17 Além disso, consta ainda do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro [ABREU, 2001:2380] uma 
breve menção dando conta de que Chagas teria sido um dos diretores da Sociedade Interamericana de 
Imprensa, organização que congrega lideranças do meio jornalístico das Américas e é normalmente 
presidida por uma junta de diretores. Não há, contudo, informação sobre o período em que o político 
ocupou este cargo. 
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autoria apresentado à Câmara, que visava a conceder planos de aposentadoria à 

categoria [PL nº 4.596/1958], mas que acabou sendo arquivado ainda no mesmo ano18. 

 Valendo-se de sua posição como presidente do Sindicato de Empresas 

Proprietárias de Jornais e Revistas da Guanabara, Chagas Freitas ainda proferiu na 

tribuna da Câmara um dos raros discursos de tom mais combativo, criticando a censura 

imposta por Lacerda às redações dos jornais cariocas. Assim, os papéis de deputado e 

“porta-voz oficial das empresas jornalísticas” [SARMENTO, 1999b:81] não somente se 

alternavam como se construíam mutuamente, entrevendo-se ainda novo diálogo com as 

atividades de venda e distribuição dos impressos. Na ocasião, o político manifestou-se 

contrário ao recolhimento das edições do jornal Correio da Manhã, que fazia oposição 

aberta ao governo do estado. 

 
Trago ao conhecimento da Câmara, que num ato de manifesta ilegalidade, 
foi hoje apreendido no Rio de Janeiro o Correio da Manhã, um dos jornais 
mais tradicionais do país e de maior responsabilidade em nossa terra, 
orgulho da imprensa brasileira. Foi, às primeiras horas de hoje, apreendida 
na sua totalidade a edição daquele matutino, tão só porque não queria 
conformar-se com as instruções arbitrárias de um censor, posto em sua 
redação, como nos demais órgãos da imprensa carioca, ilegalmente. Até hoje 
nenhuma das garantias constitucionais foi suspensa neste país, e, portanto, 
não poderá o governador do estado da Guanabara colocar a censura nos 
jornais do Estado [Diário do Congresso Nacional, 30 de agosto de 1961 
apud SARMENTO, 1999b:81]. 
 

 Cinco anos após este episódio, o cenário político já era outro completamente 

distinto. Em 1966, o país já comportava dois anos da instauração do regime militar e o 

quadro partidário passava por uma grande reformulação após o Ato Institucional nº 2. 

No mês de julho, é aprovada na Aleg a lei nº 1.020, que dispunha sobre a venda de 

publicações impressas, periódicas ou não. Com um texto aparentemente simples, que 

decretava o que era permitido vender nas bancas de jornais, a lei restringia o universo 

dos jornaleiros à comercialização de 

                                                 
18 A tentativa de aproximação com a classe dos jornaleiros pode, claramente, representar uma estratégia 
de contenção do avanço da corrente amaralista sobre a preferência do eleitorado fluminense entre os 
profissionais vendedores e distribuidores de jornais, a partir das concessões do senador Paulo Torres em 
prol de seus interesses. Historicamente, Torres defendeu bandeiras como as da aposentadoria e da 
autonomia dos jornaleiros e, na década de 1970, sua influência era marcante. Chinelli [1977:180], ainda 
que esforçando-se em preservar sua identidade nominal, faz menção à influência exercida por este 
político sobre os grupos de jornaleiros niteroienses. “Na verdade, ele preparava sua reeleição [em 1974]: 
apoiar as reinvidicações [sic] dos jornaleiros significava uma tentativa de incluí-los entre seus eleitores. 
Além disso, poderia fazer das bancas excelentes veículos de propaganda eleitoral. Realmente, nas últimas 
eleições, as bancas de jornais de Jurujuba II [nome fictício da sociedade jornaleiros pesquisada; na 
realidade, Niterói II] e de outras sociedades foram transformadas em verdadeiros mini-comitês, onde se 
podiam ver dependurados cartazes deste político e de seus companheiros de chapa, e através das quais 
foram distribuídas milhares de cédulas eleitorais fictícias dentro de jornais.” O político não se reelegeu 
mas passou a ser considerado “patrono dos jornaleiros”, em função da luta pela bandeira da autonomia. 
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a) jornais, revistas, livros de bôlso, publicações em fascículos, almanaques, 

guias e plantas da cidade e de turismo; 
b) álbuns de figurinhas [...] 
c) bilhetes de loteria, se explorada ou concedida pelo poder público; 
d) qualquer publicação periódica de sentido cultural, artístico ou científico19. 
 

 Promulgada numa época em que já se estabelecia a censura prévia nos órgãos de 

imprensa, a legislação antecedeu em cerca de seis meses a nova Lei de Imprensa [lei nº 

5.250/1967], que, no âmbito da União, equiparava mais uma vez os distribuidores e 

vendedores aos diretores, redatores-chefes, redatores, autores, e proprietários de oficinas 

impressoras na responsabilidade penal pela publicação ilícita ou clandestina. 

 Reeleito para a Câmara em novembro de 1966, Chagas, aparentemente, não teve 

qualquer influência na elaboração deste projeto. O mesmo não se pode dizer do texto da 

Consolidação de Posturas Municipais de 1976, promulgada pelo então prefeito Marcos 

Tamoyo. 

Tamoyo chegaria à Prefeitura do Rio indicado pelo governador Faria Lima. 

Tendo sido presidente da Superintendência de Urbanização e Saneamento (Sursan) e 

secretário de Obras Públicas de Lacerda, ele já tinha se apresentado como “virtual 

concorrente” de Chagas Freitas à sucessão da Guanabara em 1970 [MOTTA, 

2000:119], e, agora, trazido por Golbery do Couto e Silva para junto do grupo de 

auxiliares de Faria Lima, despontava como um importante articulador político da Arena 

na capital do estado do Rio pós-fusão [SARMENTO, 2008:216]. Já fora do governo e 

impedido de fazer seu sucessor, Chagas também estava, naquele momento, afastado do 

MDB, por conta do revés sofrido na disputa com a corrente de Amaral Peixoto 

[FERREIRA, 1999:169]. Ainda assim, sua influência sobre a legislação municipal de 

1976 é visível na importância que esta atribui ao Sindicato de Empresas Proprietárias de 

Jornais e Revistas do Estado do Rio de Janeiro. 

A primeira Consolidação de Posturas Municipais da “nova” capital, após a fusão 

entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, incorporava uma série de novos 

regulamentos, entre eles, o de nº 6, referente ao licenciamento e funcionamento de 

bancas de jornais e revistas. Tal regulamento fazia menção em seus dois primeiros 

                                                 
19 Ao que tudo indica, o objetivo da pioneira lei estadual de 1966 parece mesmo ter sido o de regular a 
atividade dos jornaleiros, no sentido de restringir a comercialização de materiais políticos e promocionais 
(panfletos e cupons de concurso, p. ex.). Nesse sentido, é importante contextualizar o período de 
repressão e endurecimento por que passava não só a imprensa como o cenário político brasileiro de modo 
geral. A proibição explícita a panfletos e cupons promocionais no texto da lei é ainda mais curiosa se 
posta diante das legislações subsequentes, que, como veremos, passarão a permitir a venda de adesivos 
com “motivos cívicos”. 
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artigos à lei de 1966 [nº 1.020], legada dos tempos da Guanabara, mas incorporava uma 

série de novos dispositivos, entre eles e principalmente os artigos 11 e 12, que 

advertiam explicitamente para o papel do Sindicato das Empresas Proprietárias de 

Jornais e Revistas, base histórica das negociações do Chagas-jornalista. 

Entre os produtos passíveis de serem vendidos pelos jornaleiros, a legislação 

previa agora, não apenas as publicações impressas periódicas, mas os “selos da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos; cartões postais, fichas para telefones públicos; 

pequenos adesivos, de matéria plástica, contendo mensagens e figura de natureza cívica, 

cultural, educacional, desportiva, assistencial ou religiosa” [PREFEITURA DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1976]. Bastante detalhado, com quase dez páginas de 

extensão, e trazendo ainda os croquis dos modelos de bancas permitidos pela prefeitura, 

o regulamento nº 6 previa que o pedido de autorização para exploração do serviço 

deveria ser dirigido ao Departamento de Fiscalização (hoje Coordenação de 

Licenciamento e Fiscalização) do município. O titular e seu parceiro na solicitação 

deveriam estar devidamente registrados no Sindicato dos Distribuidores e Vendedores 

de Jornais e Revistas do Rio de Janeiro, e a localização da banca deveria constar do 

pedido protocolado, para que então fosse submetida à avaliação dos critérios dos 

técnicos da prefeitura. Dispondo sobre o uso do espaço urbano de domínio público, as 

dimensões e distâncias entre as bancas20, a tributação e a atividade dos jornaleiros, a lei 

ainda enquadra a pintura anual do quiosque, “na cor alumínio”, como requisito para que 

o titular obtenha a renovação da autorização. 

Também o Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas do 

Rio de Janeiro ganhava maior importância: a instância de classe passava a deter o poder 

de validar as transferências de autorização de titularidade das bancas [cf. art. 6º], e, 

segundo o mesmo regulamento, os jornaleiros interessados a se candidatar ao 

licenciamento de um quiosque deveriam estar devidamente registrados nesta entidade 

[art. 5º]. O sindicato de classe precisaria ainda ser ouvido, em conjunto com o Sindicato 

das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas, caso algum jornaleiro almejasse 

reduzir o horário de funcionamento de sua banca (a lei previa um esquema de 

funcionamento de 8h diárias), em lugares de pouco movimento [art. 11 § 2º]. 

                                                 
20 Comentarei este tema no capítulo seguinte com mais detalhes. A distância entre as bancas, na cidade do 
Rio, varia de acordo com o período da legislação entre 100m e 400m, “devendo a distância mencionada 
ser observada até mesmo em logradouros diferentes, quando será medida passando pelas esquinas 
respectivas” [cf. p. ex. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1982]. 
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Mas o indício mais transparente da atuação de Chagas Freitas nos bastidores da 

política, neste caso, é legado pelo parágrafo terceiro do artigo 1221, em que se afirma 

que é permitida a venda de todos os jornais e revistas do Estado do Rio de Janeiro, e 

“obrigatória” a comercialização dos periódicos editados pelas empresas do Sindicato de 

Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado, “devendo elas serem arrumadas 

de modo a possibilitar a exposição, em primeiro plano, de todas essas publicações, cuja 

relação será fornecida pelo referido Sindicato” [PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO, 1976]. O texto, que à primeira vista não chamaria a atenção, claramente 

fortalece o sindicato patronal, conferindo-lhe legitimidade para relacionar os veículos 

que devem ser expostos em primeiro plano nas bancas, o que significava que, em casos 

de disputas políticas, determinados veículos poderiam receber sanções sindicais. O 

dispositivo legal introduzido seria, mais tarde, utilizado por Chagas Freitas às vésperas 

das eleições de 1982, como veremos, com propósitos ainda mais estratégicos. O que 

importa aqui é atentarmos para o fato de que, ao atribuir ao Sindicato de Empresas 

Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado a responsabilidade por definir a relação de 

publicações que deveriam ser expostas nas bancas da cidade, a prefeitura legitimava a 

penetração em todo o município da estrutura de poder midiático cultivada por Chagas 

Freitas, nos anos em que esteve à frente desta mesma instituição. Dada a influência 

exercida por Chagas no período em que esteve à frente do sindicato e posteriormente, 

quando deixou o cargo, o jornalista Alberto Dines [1997], por exemplo, ao se referir ao 

passado do político, o classifica como “presidente vitalício do sindicato patronal de 

jornais”22. 

O olhar atento sobre este regulamento municipal, lançado, diga-se de passagem, 

às vésperas das eleições para a Câmara dos Vereadores, nos aponta para o trabalho de 

negociação da base parlamentar chaguista a fim de firmar estes termos. Este movimento 

é compreendido também se acompanhado da análise das edições do jornal O Dia no 

período entre 1974 e 1976, que mostra, ainda que discretamente, como o noticiário 

patrocinado por Chagas “passa a assimilar em suas páginas a presença de políticos 

fluminenses” [SARMENTO, 2008:184-5]. Pois, a partir daquele momento, e no 

contexto da disputa com os partidários de Amaral Peixoto, o termômetro político 

                                                 
21 Na legislação de 1978, o mesmo texto consta do art. 11 § 3º. 
22 Em outro artigo, Dines voltar a afirmar que Chagas “era informalmente presidente vitalício [do 
sindicato] porque só ele conseguia comunicar-se simultaneamente com os arqui-rivais Manoel Francisco 
do Nascimento Brito (Jornal do Brasil) e Roberto Marinho (O Globo)” [DINES, 2009]. 
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chaguista indicava a importância da incorporação gradual destas regiões fronteiriças e 

de interior aos limites de suas pautas jornalísticas23. 

No final, tendo o MDB conquistado 15 das 21 cadeiras da Câmara dos 

Vereadores em 1976, das quais 11 eram candidaturas que pertenciam à corrente 

chaguista – portanto, uma expressiva vitória particular de Chagas –, as eleições 

parlamentares diretas de 1978 e as eleições indiretas ao governo do estado, além, é 

claro, da negociação que envolveria a candidatura amaralista à vaga de senador 

“biônico” pelo partido, passavam a ser o novo foco de disputa política. 

Em 1978, o regulamento nº 6 da nova Consolidação de Posturas Municipais 

apenas ratificava, com uma mínima alteração no artigo 9º – sobre as distâncias entre as 

bancas em determinadas regiões administrativas da cidade –, a legislação anterior24. 

Vale lembrar, contudo, que este é o momento em que, em outra esfera, uma batalha 

diferente se prenunciava: a dos horários de propaganda eleitoral na televisão, meio 

preferido pelo Governo Federal para promover a chamada integração nacional 

[LATTMAN-WELTMAN, 2003]. Embora instituído desde 1965 [lei nº 4.737/1965], 

somente em fins da década de 1970 a medida ganharia amplitude25. Em 1979, uma 

greve ameaça parar a categoria dos jornalistas e, como resposta, é criada uma nova 

instância patronal, a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) – seguida da demissão de 

uma série de jornalistas das redações, em especial dos três principais jornais cariocas à 

época, O Dia, O Globo e Jornal do Brasil –, cujo primeiro presidente foi justamente o 

filho de Chagas, Claudio Chagas Freitas26. Com toda esta mudança de diretrizes, os 

                                                 
23 De acordo com Sarmento [2008:184-5], a partir de 1974, Chagas Freitas “se favoreceu da expressiva 
penetração de seus jornais nas áreas contíguas à Guanabara na região do antigo Estado do Rio. Com 
grandes índices de venda nas regiões da Baixada Fluminense, Itaguaí, Niterói e São Gonçalo, O Dia vinha 
superando a popularidade do tradicional Luta Democrática, jornal dirigido por Tenório Cavalcanti, como 
o principal canal de transmissão de informações para os setores populares do estado.” Vale lembrar que a 
penetração dos jornais de Chagas nas áreas do subúrbio carioca que faziam fronteira com os municípios 
da Baixadas Fluminense era bastante grande. Como lembra Marieta de Moraes Ferreira [1999:162], “Em 
virtude da proximidade geográfica, e principalmente social, entre os subúrbios da Guanabara e os da 
Baixada Fluminense, e ainda a região de Niterói e São Gonçalo – o chamado Grande Rio –, o jornal de 
Chagas Freitas sempre havia aberto espaço para as demandas dos moradores dessas regiões carentes de 
tudo, menos de votos.” 
24 Apesar de representar uma pequena alteração à lei de 1976, é o regulamento de 1978 que passaria a ser 
utilizado como referência legislativa em âmbito municipal. Mais adiante, revogadas as leis estaduais 
promulgadas por Chagas Freitas, é a lei de 1978 que é tomada como modelo no caput das legislações 
municipais de 1986, 1992, 1994, 1996, 1998 e 2003. 
25 Vale lembrar que, nos primeiros anos do regime militar (1964-1965), apenas cerca de 10% dos 
domicílios brasileiros possuíam televisor. Aproximadamente duas décadas depois, mais ou menos 75% 
das residências já eram dotadas de aparelhos de televisão. [Cf. LATTMAN-WELTMAN, 2003:140]. 
26 Nas palavras novamente de Alberto Dines [2009], Chagas Freitas aparecia como “mentor espiritual da 
ANJ”, que fora criada para “evitar novas greves de jornalistas, esta é a verdade. Suas primeiras ações não 
visavam à preservação da liberdade de expressão, que naquela época era uma remota aspiração” 
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jornais, e, consequentemente, as bancas, enfrentavam turbulências que terminariam por 

ocasionar uma certa perda de status, movimento que certamente foi considerado por 

Chagas Freitas ao concentrar esforços na liderança de O Dia e abandonar em definitivo 

a impressão de A Notícia. 

Novamente alçado ao governo de forma indireta, Chagas passaria a se 

concentrar na campanha por sua sucessão. O nome escolhido seria o de Miro Teixeira, 

deputado que mantinha uma coluna em O Dia, e que, muito devido à cobertura do 

jornal, havia sido o campeão de votos do estado nas eleições para a Câmara dos 

Deputados [cf. p. ex. SARMENTO, 2008]. Chagas, no entanto, não previra o espantoso 

crescimento de Brizola na preferência do eleitorado nas últimas semanas que 

antecederam a disputa, em 1982. O comando da estratégia de campanha do MDB 

iniciou suas atividades tentando polarizar com a candidatura de Sandra Cavalcanti, pelo 

PTB, em vista de quem Miro poderia se caracterizar como mais à esquerda no espectro 

político. Logo, porém, as candidaturas de Moreira Franco (PDS), genro de Amaral 

Peixoto, e Leonel Brizola (PDT) passariam a ocupar o centro das atenções, legando a 

Miro uma posição incômoda de “continuísmo” em relação às práticas clientelistas de 

Chagas, sempre criticadas pelos demais candidatos. 

 Como de costume, o noticiário dO Dia seguia sua linha popular e sensacionalista 

[cf. FREIRE, 1999:236; e SIQUEIRA, 2002]. A campanha pouco permeou os seus 

editoriais até os últimos meses antes de novembro. Mas, na reta final, entre setembro e 

outubro, a coluna de Miro Teixeira ganhou destaque na segunda página do jornal e sua 

agenda eleitoral passou a ocupar as manchetes. As pesquisas eleitorais realizadas pela 

equipe de repórteres de O Dia – e criticadas por outros veículos e analistas por não 

oferecer fontes e métodos confiáveis – apontavam uma vitória esmagadora, com Miro 

chegando a mais de 60% dos votos27. Mas, internamente, a estratégia de campanha 

rachava, com a insistência particular do candidato em se firmar como político mais à 

esquerda, apesar do lastro do Governo do Estado e da base do PMDB chaguista que o 

apoiava. As discordâncias entre Chagas e Miro 

 

                                                                                                                                               
[id.:ibid.]. O objetivo maior da operação de criação da ANJ, para Dines, foi possibilitar que os herdeiros 
das grandes empresas jornalísticas, que não se conheciam intimamente como seus antecessores, pudessem 
assumir a mesa de negociações, superando “as idiossincrasias que confrontaram os seus pais”. No caso 
específico de O Dia, contudo, esta manobra inteligentemente arquitetada pelo próprio Chagas acabou não 
se concretizando, em vista da morte prematura de outro filho, Antônio Ivan Chagas Freitas, da 
subsequente depressão que o abalou, e da “exótica” decisão de venda do jornal para Ary de Carvalho 
[id.:ibid.]. 
27 Cf. O DIA, 03 de outubro de 1982. 
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terminaram por se tornar públicas em outubro. A senha para a cisão foi uma 
notícia publicada no Jornal do Brasil, atribuindo ao candidato peemedebista 
contundentes críticas à política clientelista de Chagas. Segundo fontes 
ligadas ao candidato, Miro deixaria de participar de inaugurações ao lado de 
Chagas, pois defendia a ‘organização da sociedade’ e por isso mesmo 
considerava que uma obra pública não deveria ser capitalizada 
eleitoralmente. 
Dias depois, veio a resposta do deputado federal chaguista Marcelo 
Medeiros, que responsabilizava diretamente a assessoria de Miro por sua 
queda nas pesquisas [FREIRE, 1999:240]. 
 

 A briga particular entre “criador” e “criatura” fez com que a candidatura de Miro 

desocupasse as manchetes de O Dia. A cisão entre Miro e Chagas transparece no 

próprio jornal. Nos primeiros dias de outubro, a primeira página de O Dia estampou 

seguidamente “Norte-RJ vibra com a presença de Miro”, “Miro leva multidões à praça” 

e “Um mar de mãos”28. O dia 5 de outubro foi o primeiro em que não houve menção a 

Miro na capa do jornal, e já a partir do dia seguinte, o espaço que o candidato ocuparia 

seria o de uma brevíssima nota nos cantos da primeira página, sempre contextualizada 

com uma nota sobre a campanha de Moreira Franco: “Miro percorre Bangu e faz 

comício-relâmpago; Moreira Franco visita Saara”, “Miro visita favelados; Moreira vai a 

municípios”, “Miro se reúne com artistas; Moreira vai a Nova Iguaçu”29. Em 17 de 

outubro, Miro e Moreira apareciam lado a lado nos modelos de cédulas a partir dos 

quais O Dia ensinava seus leitores a votar. E, em 24 de outubro, até mesmo o espaço de 

Sandra Cavalcanti na cobertura eleitoral do periódico era maior que a nota sobre Miro. 

Mas a situação a partir do dia 30 – último dia, de acordo com a lei eleitoral, para se 

divulgar resultados de pesquisa –, parece ir voltando ao normal, com Miro mantendo, 

mesmo em queda, o primeiro lugar nas intenções de voto computadas pelo jornal. Na 

última semana antes das eleições, Miro tinha novamente um grande destaque nas 

manchetes: “Povo: Miro já ganhou”, “Consagração de Miro”, “Povo delira: Miro!”30. 

 Não se trata aqui de conjeturar por quais motivos Chagas teria marcado a linha 

editorial do jornal com estas idas e vindas na reta final de uma campanha tão crucial. 

(Além, é claro, do pressuposto mais evidente – de acordo com alguns analistas, devido 

ao voto verticalizado31, a queda de Miro indicaria necessariamente o fracasso da base 

                                                 
28 Cf. O DIA, 02 de outubro de 1982, 03 de outubro de 1982 e 04 de outubro de 1982. 
29 Cf. O DIA, 06 de outubro de 1982, 11 de outubro de 1982 e 12 de outubro de 1982. 
30 Cf. O DIA, 10 de novembro de 1982, 11 de novembro de 1982 e 13 de novembro de 1982. 
31 A exemplo do horário político, o mecanismo de vinculação partidária que vigorou nas eleições de 1982 
também já estava previsto pelo Código Eleitoral de 1965 [lei nº 4.737/1965]. Dadas as condições do 
pleito, como primeiro após o período de vigência do bipartidarismo e das eleições indiretas para o 
executivo estadual, sua adoção ganhou novo sentido, apontando para a intenção da União em reforçar 
suas candidaturas para os governos por meio da base clientelista que concorria pelo PDS ao legislativo. 
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parlamentar chaguista –, as mudanças de diretrizes nO Dia apontam para negociações 

travadas no âmbito interno do partido e no comando da estratégia eleitoral do PMDB.) 

O que me interessa, em particular, é uma última articulação de Chagas no governo do 

estado no período pré-eleitoral, que uma vez mais buscava regular a imprensa através 

das bancas de jornais – e que obviamente tinha um caráter estratégico para além daquela 

conjuntura. Assim é que a lei nº 586, de 21 de outubro de 1982, anuncia que, a partir 

daquele momento, os meios de comunicação “terão a sua distribuição e venda 

disciplinadas por lei estadual, visando a facilitar sua expansão na Região Metropolitana, 

em benefício do seu desenvolvimento econômico social” [GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, 1982]. 

Assumindo, portanto, uma função que desde a década de 1970 cabia ao 

município (e, antes disso, às legislações guanabarinas), Chagas preparava o terreno para 

a publicação, 13 dias depois, da lei nº 596/1982, que efetivamente dispunha sobre o 

licenciamento das bancas de jornais e revistas32. 

Sem alterar substancialmente o acumulado das legislações municipais anteriores 

sobre o assunto, a lei nº 596, proposta e aprovada por Chagas Freitas33, estendia ao 

estado do Rio de Janeiro a obrigatoriedade de venda de todos os jornais e revistas 

editados pelas empresas ou entidades filiadas ao Sindicato de Empresas Proprietárias de 

Jornais e Revistas. Ao fazer isto, o governador não apenas garantia maior eficácia na 

penetração de seu jornal no interior do estado, mas ainda mantinha o dispositivo que 

previa uma potencial restrição à exposição de veículos contrários aos seus interesses 

partidários. Além disso, uma outra novidade importante foi a adição do parágrafo 5º ao 

artigo 15, que descreve infrações puníveis com multas aos jornaleiros, abrindo caminho 

para que o estado se desresponsabilizasse pelos recentes atentados a bancas de jornal, 

assunto de nossas próximas linhas. 

À primeira vista, as medidas do governo estadual para regular e fiscalizar as 

bancas de jornais podem parecer pouco eficazes no intuito de controlar a distribuição 

das publicações no período imediatamente anterior às eleições de 1982. No entanto, a 

rede de capital político e midiático de Chagas Freitas, acumulada ao longo de mais de 

                                                 
32 A lei nº 586 possui somente três parágrafos e realmente apenas prenuncia uma nova lei na sequência, 
maior e mais ampla. Provavelmente feita às pressas, dado o calor do momento eleitoral, a lei conserva em 
diversos trechos sua denominação de “regulamento”, indicando que foi adaptada do texto original da 
Consolidação de Posturas de 1978. Vale ressaltar, por menos conclusivo que seja, que a lei nº 596, de 3 
de novembro, é publicada justamente no período em que Miro voltaria a estampar as capas de O Dia. 
33 A autoria do projeto de lei é atribuída ao “poder executivo”. 
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quarenta anos de atividade jornalística e empresarial, não pode ser ignorada34, tanto que 

o desempenho do PMDB chaguista foi melhor justamente em municípios do interior 

fluminense, como as regiões do Vale do Paraíba, Norte e Serrana. Naquele momento, 

ainda que controlando o processo de distribuição dos jornais cariocas em todo o estado 

com mãos de ferro, Chagas não foi capaz de reverter completamente a situação em seu 

favor. Mesmo assim, vale ressaltar que as medidas interpostas no período eleitoral 

poderiam ter sido utilizadas nas eleições seguintes em novo front – pois diferentemente 

de Lupi, as interfaces entre o capital político e o capital midiático de Chagas Freitas 

parecem ser herdadas de uma larga experiência de dominação do aparato burocrático do 

Estado, típica da esboçada definição que temos do que Bourdieu classificaria como um 

capital soviético [apud MIGUEL, 2003:121]. 

 Algumas semanas depois do resultado desfavorável nas urnas, o governo do 

estado ainda aprovou uma mudança menor na lei nº 596, através da lei nº 604/1982, mas 

o homem de imprensa se despediria de seu império midiático logo após a queda política, 

no misterioso episódio de outubro de 1983, em que venderia o jornal a Ary de Carvalho 

– atitude mais tarde contestada pela própria família de Chagas, que, após sua morte, 

entraria na justiça para tentar reverter a negociação, alegando que o político já não tinha 

condições mentais para tomar tal decisão35. Antes de falecer, Chagas tentaria ainda 

impulsionar a campanha do filho Claudio a deputado federal em 1986, mas, sem o 

império midiático e sem controle sobre a máquina política, capaz de reverter a primeira 

ausência, o desempenho eleitoral seria pífio nesta derradeira experiência. 

 Em 1985, a lei nº 908 promulgada pela Assembleia Legislativa na figura de seu 

presidente, o pedetista Eduardo Chuahy, revogava a lei nº 596, e, um ano depois, como 

veremos, o decreto municipal nº 6.229/1986 assinado pelo prefeito Saturnino Braga 

restituiria a competência da legislação municipal ao texto do regulamento nº 6 da 

Consolidação de Posturas Municipais de 1978, fazendo alterações pontuais nos 

                                                 
34 Nesse sentido, o anúncio publicitário assinado pela revista IstoÉ, e veiculado no jornal O Dia de 14 de 
novembro de 1982 sugere uma disputa entre o Sindicato de Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas e 
o Sindicato dos Vendedores e Distribuidores de Jornais e Revistas, já que ao primeiro é que caberia 
relacionar as publicações que poderiam ser vendidas pelas bancas. Classificando a decisão como 
“deplorável” e “unilateral”, IstoÉ comunica aos leitores que “Insensível a todos os [seus] esforços 
conciliatórios [...] o Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas no Estado do Rio de 
Janeiro decidiu, novamente, impedir a venda da revista nas bancas de jornais do Rio de Janeiro” [O DIA, 
14 de novembro de 1982]. 
35 A alegação da viúva Zoé Noronha Chagas Freitas, dos filhos Márcia e Cláudio e do neto Cristiano 
(filho de Antônio Ivan, falecido antes do pai) baseava-se em queixas de usura real e abuso de incapazes, 
já que Chagas estaria fora de seu estado normal, depressivo com a perda de poder político e sobretudo 
com a perda do filho. Em maio de 1999, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa a Ary de 
Carvalho, encerrando em definitivo a pendenga [ABREU, 2001:2381]. 
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parágrafos indicados36. Assim, aparentemente se encerra o período de domínio de 

Chagas Freitas sobre todas as etapas do processual jornalístico – domínio este que 

influía e reverberava no quadro político da época; mais do que isso, encerrava-se o ciclo 

que teria permitido a Chagas Freitas controlar e influir sobre o campo midiático a partir 

do jogo político. O regulamento de 1978, contudo, preservava muito de sua influência 

pessoal, e as legislações posteriores [cf. p. ex. decreto nº 11.380/1992, sobre o qual 

falarei adiante] ainda voltariam a incorporar algumas de suas diretrizes, bem como o 

artigo que desresponsabilizava o Estado por danos infligidos às bancas, presente a partir 

de 1982. 

 Sob esta perspectiva, ainda que feita a ressalva de que, na prática cotidiana de 

operação das bancas muitas das regulações do poder público não são cumpridas à risca, 

creio ter apontado para a importância de se acompanhar este tipo de legislação de modo 

a contextualizá-la com os interesses políticos dominantes. 

 

 

3.3. Terrorismo, imprensa e Estado 

 

Uma vez que venho tentando apontar a relação entre disputas políticas, liberdade 

de informação e as atividades de venda e distribuição de jornais e revistas no país, este 

capítulo não se encerra sem antes investigarmos aquele que seria, nas palavras de 

Ziraldo [in CHINEM, 2004:102], “o maior” e mais “eficaz” ato de terror na História do 

Brasil: a sequência de atentados às bancas de jornais ao longo de todo 1980. No total 

foram incendiadas, dinamitadas ou no mínimo ameaçadas de explosão bancas em pelo 

menos 12 estados da União. 

Em pesquisa que procurou observar notícias sobre atentados nos jornais O Globo 

e Jornal do Brasil, na revista Veja e em uma série de outras fontes, cheguei às cidades 

de Salvador (BA); Brasília (DF); Vitória (ES); Goiânia (GO); Belo Horizonte (MG); 

Belém (PA); Recife (PE); Curitiba, Londrina (PR); Porto Velho (RO); Passo Fundo, 

Porto Alegre, Santa Rosa, Santo Ângelo, Xerém (RS); Ribeirão Preto, Santos, São 

Paulo (SP); além de Niterói e Rio de Janeiro (RJ). Só no estado do Rio, foram cinco 

atentados, entre julho e setembro, nos bairros de Madureira (26 de julho), Laranjeiras (3 

de agosto), Centro (também 3 de agosto), Jacarepaguá (19 de setembro) e, na região de 

                                                 
36 A legislação promulgada por Saturnino restituía a validade da Consolidação de Posturas de 1978 – e 
não de 1976 –, e fazia pequenas alterações com relação ao posicionamento das bancas nas áreas urbanas. 
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Niterói, no Ingá (4 de agosto). A revista Veja dava conta, em reportagem de 30 de julho 

de 1980, de dezenas de bancas nos subúrbios cariocas de Ramos e Campo Grande 

lacradas por vândalos com durepóxi, vários jornaleiros intimidados nos bairros de 

Madureira e Vila Isabel, e centenas de ameaças recebidas em todo o país37. Houve casos 

de sequestro e cárcere privado relatados [DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 

1980a]38. Descrita como um duro golpe capaz de “ferir mortalmente a imprensa 

nanica”39, a onda de atentados fez alguns dos jornais alternativos serem obrigados a 

reduzir suas tiragens para mais da metade. Na maior parte dos casos, os titulares das 

bancas ou seus vendedores recebiam cartas datilografadas40, contendo chantagens e 

ameaças para que abandonassem a distribuição de periódicos de oposição como O 

Pasquim, Coojornal, Repórter, Hora do Povo, Voz da Unidade, Movimento, O 

Companheiro, O Trabalho, Convergência Socialista, Correio Sindical, Tribuna da Luta 

Operária, Em Tempo e Jornal do CBA [cf. tabela 3.1 abaixo para mais detalhes]. 

Os prejuízos nos casos dos incêndios variavam de Cr$20 mil a mais de Cr$80 

mil, com a perda de estoques inteiros de publicações. Muitas bancas, encurraladas, 

                                                 
37 Em 15 de agosto de 1980, o Jornal do Brasil apurava que mais de 49 bancas já haviam sido ameaçadas 
somente em Curitiba. 
38 De acordo com o discurso proferido no Congresso pelo deputado Modesto da Silveira [DIÁRIO DO 
CONGRESSO NACIONAL, 1980a:1779], “ainda agora, há uma hora, acabo de receber um telefonema 
de Niterói, de pessoas que presenciaram, já agora terroristas mais declarados porque utilizando carros da 
polícia, seqüestraram todas as pessoas que, na cidade, estavam vendendo o jornal chamado Hora do Povo. 
[...] Mas essa apreensão de jornais, de pessoas que os vendem, é absolutamente ilegal, abusiva e 
terrorista.” Há ainda uma série de pronunciamentos oficiais no Plenário da Câmara a respeito dos 
atentados, especialmente intensificados no mês de agosto, com discursos favoráveis à abertura de 
inquéritos [cf. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 1980c, 1980d, 1980e e 1980f, entre outros] e 
defesas ao posicionamento do Governo Federal na ocasião [cf. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 
1980g e 1980h] – apontando para a necessidade de obtenção de provas conclusivas antes da tentativa de 
se relacionar a atuação dos comandos extremistas à cúpula governamental –, mas a repercussão nos meios 
de imprensa, comparativamente, é bastante limitada. 
39 Veja [6 de agosto de 1980] fala em “um decréscimo de 50%, em média, em suas vendas” para os 
jornais alternativos. A revista menciona que Repórter e Hora do Povo diminuíram suas tiragens “como 
forma de evitar maiores prejuízos”. Rivaldo Chinem [2004:128] afirma que “Os atentados contra as 
bancas de jornais atingiram mortalmente Movimento”, que encerrava suas atividades com a edição da 
segunda quinzena de novembro de 1981, depois de seis meses lutando contra a falência e uma média de 4 
mil exemplares vendidos em bancas. 
40 O Jornal do Brasil de 15 de agosto de 1980 transcrevia trecho da carta enviada a jornaleiros de Porto 
Velho: “Ontem foram seus amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
Brasília. Hoje estamos aqui para uma conversa franca: vamos lhe dar um conselho de amigo. [...] As 
revistas imorais e os jronais [sic] da ralé vermelha estão emporcalhando a vida brasileira, corrompendo a 
juventude, enchendo-a de informações nocivas à moral e aos bons costumes.” Há também relatos de 
ameaças verbais, como o transcrito no Diário do Congresso Nacional em 13 agosto de 1980, a partir da 
fala do deputado Israel Dias-Novaes (PMDB-SP): “elementos, agentes dessa engrenagem chegam às 
bancas de jornais e indagam: ‘Você tem aí o Movimento, você tem aí o Pasquim, você tem aí publicações 
do gênero? Se você não tem, está bem. Se você tiver, jogue fora ou então terá do que se arrepender’. E se 
não jogar fora, à noite vem um incendiário, vem um portador de uma bomba e destrói aquele instrumento 
de cultura e de informação que é a banca de jornais” [DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 1980b:7-
8]. 
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acabaram por se render aos grupos radicais, evitando os periódicos do “índex terrorista” 

[VEJA, 30 de julho de 1980]. 

A saída para esses jornais foi apelar para campanhas de assinaturas, e ações de 

venda direta nas ruas ou através de ambulantes contratados, o que na prática tornou sua 

distribuição clandestina. Em uma ou outra cidade despontaram campanhas solidárias, 

patrocinadas pelas redações de esquerda, para angariar fundos para os jornaleiros 

“resistentes”. 

 
Tabela 3.1. Jornais sob a mira dos grupos radicais de direita 

 descrição 

O Pasquim Semanário desligado de partidos, fundado em 1968 

Coojornal Mensário da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, também 
desligado de partidos 

Repórter Mensário sem linha editorial definida 

Hora do Povo Semanário ligado ao Movimento Revolucionário de Outubro (MR-
8) 

Voz da Unidade Órgão oficioso do Comitê Central do PCB 

Movimento Semanário desvinculado de partidos e que já foi acusado de apoiar o 
PC do B 

O Companheiro Ligado ao Movimento de Emancipação do Proletariado 

O Trabalho Ligado ao grupo estudantil Liberdade e Luta, de linhagem trotskista 

Convergência Socialista Ligado ao grupo Convergência Socialista 

Correio Sindical Ligado ao PCB 

Tribuna da Luta Operária Publicação vinculada ao PC do B, da linha albanesa 

Em Tempo Semanário nascido de um “racha” no jornal Movimento 

Jornal do CBA Editado pelo Comitê Brasileiro pela Anistia, integrado por várias 
correntes da esquerda radical 

Fonte: Revista Veja, 6 de agosto de 1980.

 

Foram erguidos esforços de ajuda material e jurídica, especialmente através de 

articulações solidárias dos próprios jornais alternativos, preocupados com a adesão dos 

jornaleiros ao boicote. No semanário Em Tempo, por exemplo, dizia-se que 

 
No que diz respeito aos atentados contra a imprensa alternativa e os 
jornaleiros, toda uma série de medidas estão sendo tomadas para impedir que 
o terrorismo liquide com a imprensa popular. Uma campanha financeira de 
emergência já conseguiu levantar cerca de 100 mil cruzeiros que serão 
entregues nesta quinta feira à proprietária da banca de jornais incendiada em 
São Paulo como forma de ajudá-la a recompor suas condições de trabalho, 
levantando imediatamente parte dos prejuízos sofridos. Para a sexta-feira 
desta semana, [...] de modo semelhante ao que já vem sedo feito em várias 
capitais, também em São Paulo haverá um grande mutirão de venda direta 
dos jornais alternativos no centro da cidade como forma de demonstrarmos 
que não cederemos diante das ameaças fascistas e ao mesmo tempo 
estimularmos os jornaleiros a não se deixarem intimidar. 
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Nesta mesma linha, uma carta será dirigida a todos os jornaleiros colocando 
nossa disposição de solidariedade e de juntos, empenharmos todos os 
esforços para por fim ao terrorismo [EM TEMPO, 31 de julho a 13 de agosto 
de 1980]. 
 

Além das ações dos jornais, também movimentavam-se contra os atentados 

entidades como a Associação Brasileira de Imprensa41 – cuja sede já havia sido 

arruinada por um atentado terrorista em 1976 –, a Comissão de Justiça e Paz, a Igreja, a 

Ordem dos Advogados do Brasil – que também viria a figurar como local de uma das 

explosões em agosto de 1980 –, e a União Nacional dos Estudantes [CHINEM, 

2004:50]. 

 
Parlamentares discutiram projetos de lei para que o governo militar criasse 
um seguro federal de proteção às bancas de jornais, da mesma forma que 
havia criado um seguro para os bancos, quando atingidos por assaltos 
políticos. Se bancos podiam, por que não bancas? [id.:ibid.] 
 

Mas este não era exatamente o raciocínio do executivo. O Jornal do Brasil de 3 

de agosto de 1980 relatava, através da fala de Elias de Jora, então presidente do 

Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas do Rio de Janeiro, que 

o governador Chagas Freitas já havia tomado ciência dos atentados ocorridos naquele 

mesmo dia – um na Rua Gago Coutinho, em Laranjeiras, e outro na Avenida Graça 

Aranha, no Centro, ambos por volta das 3h da madrugada – e havia determinado a seus 

assessores na área de segurança pública a apuração dos fatos. Jora, ao contrário do clima 

entre os próprios jornaleiros, mostra-se tranquilo e não considera a situação de muita 

gravidade42. Ele pedia que seus correligionários confiassem na ação das autoridades e 

alertava para o fato de que, por lei, não havia hipótese de greve, já que as licenças dos 

titulares de bancas poderiam ser cassadas em virtude da interrupção nas operações: 

“Não há nenhuma condição de fazermos greve de protesto, deixando de vender todos os 

jornais durante alguns dias. A lei nos obriga a vender publicações diariamente” 

[JORNAL DO BRASIL, 3 de agosto de 1980a]. 

A verdade é que a lei não dispunha de penas para casos de greve e manifestações 

deste tipo, mas continha dispositivos que previam a cassação de licenças em caso de a 

banca não se manter em funcionamento ao menos 8h por dia. Vale lembrar ainda que, 

de acordo com a Lei de Imprensa de 1967, no caso de publicações apócrifas, os 

                                                 
41 Na época, a ABI enviou um ofício ao então presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), 
Roberto Marinho, a fim de cumprimenta-lo pelo documento encaminhado ao Ministro da Justiça Ibrahim 
Abi Ackel, solicitando providências contras as ações terroristas em todo o País [cf. Memória ABI em 
<http://www.abi.org.br>]. 
42 “Não vejo nenhuma tempestade”, ele teria dito, segundo o Jornal do Brasil de 3 de agosto de 1980[a]. 
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jornaleiros poderiam também ser responsabilizados. A Consolidação de Posturas 

Municipais de 1976 (e de então em diante, em todos os regulamentos subsequentes) 

indicava que “As publicações cuja circulação tenha sido proibida pelas autoridades 

competentes e que forem encontradas nas bancas, serão apreendidas, ficando o 

responsável sujeito às penas da lei, independentemente da cassação da autorização” [art. 

12, § 5º]. Até aí, no entanto, os donos de bancas e seus empregados já estavam 

suficientemente acostumados com tais rigores. Mesmo porque, nas palavras de Barbosa 

Lima Sobrinho, “Só a lei deve determinar o que pode ou não ser vendido nas bancas”, e 

“Se o Governo quer de fato acabar com esses atentados deve indenizar todos os 

prejudicados. É a melhor maneira de fazer os seus autores desistirem de novos 

atentados” [JORNAL DO BRASIL, 3 de agosto de 1980b]. 

O “tiro de misericórdia” veio mesmo, ainda que tardiamente, com a legislação 

chaguista de 1982 [lei nº 596], uma evidente negativa aos insistentes apelos em prol dos 

distribuidores e vendedores de jornais e revistas. Nela, instituía-se que “Não será 

considerado infração qualquer dano sofrido pela banca por ação de terceiro, caso em 

que o proprietário da banca será intimado a reparar o dano no prazo de 30 (trinta) dias” 

[art. 15, § 5º]. Diante disso, a legislação de Chagas procurava desonerar o estado de 

qualquer responsabilidade diante dos atos de terrorismo de grupos radicais de direita, 

provavelmente ainda a tempo de que a morosidade com que corriam as investigações 

sobre os atentados não tivesse permitido qualquer sentença judicial com ganho de causa 

para os jornaleiros. Termo draconiano, este trecho foi abandonado durante a gestão 

Saturnino Braga, mas logo depois reincorporado ao regulamento nº 6 das posturas 

municipais através do decreto nº 11.380/1992 e mantido até hoje na expressão do 

parágrafo quarto do artigo 12 do decreto nº 23.440/2003. 

Não apenas a legislação mas a própria condução dos inquéritos parecia em muito 

desfavorável aos jornaleiros, no sentido de não apontarem qualquer conclusão sobre os 

autores dos crimes. A edição de agosto de Em Tempo nota que 

 
Enquanto isso, os atentados continuam a ocorrer. Bancas já foram 
incendiadas ou ameaçadas em várias cidades do país, e o governo não tomou 
ainda nenhuma medida concreta. Os próprios jornaleiros é que se empenham 
para descobrir os culpados, com o caso agora em São Paulo, na última terça-
feira, quando uma jornaleira, ameaçada descaradamente por um indivíduo no 
centro da cidade, anotou a placa do veículo e posteriormente deu queixa à 
polícia. Mas apesar de todas as suspeitas e pistas, a polícia não fez nada até o 
momento [EM TEMPO, 31 de julho a 13 de agosto de 1980] 
 

 E em Veja [30 de julho de 1980] vê-se que: 
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As investigações sobre os crimes, porém, estão rigorosamente iguais em todo 
o país: nada foi descoberto. Os policiais admitem que se trata de uma ação 
articulada, em nível nacional, mas recusam admitir o que seus próprios 
registros indicam: atualmente, os únicos organismos em condições de agir de 
forma coordenada em termos nacionais, em atentados de natureza política, 
são ligados ao aparelho de repressão do Estado. 
 

Os ataques terroristas eram comumente reivindicados pelo grupo extremista 

Falange Pátria Nova, em suas mais diferentes facções, ou associados ao Comando de 

Caça aos Comunistas (CCC). As cartas listavam publicações proibidas [cf. p. ex. 

MENDES, 2002] e ameaçavam que não haveria novo aviso. A dúvida sobre a 

identidade destes grupos levou o JB a ocupar a primeira página de seu Caderno B de 20 

de agosto de 1980 com uma entrevista de destaque com Armando Zanini Júnior, 

segundo-piloto da Marinha Mercante e líder da Falange Patriótica, grupo admirador do 

nacionalismo e do fascismo, mas que alegadamente não tinha parentesco com os 

atentados. Na curiosa entrevista, Zanini Júnior se exime de relações com os crimes, mas 

critica os movimentos de esquerda e “a exposição em bancas de revistas pornográficas” 

[PEIXOTO, 1980]. 

De fato, o recrudescimento de publicações eróticas e pornográficas ao longo da 

década de 1970 levou, por sua vez, a um aumento considerável de opositores a este 

gênero. Revistas como Ele Ela, Playboy, Status, Privê e muitas outras costumavam 

figurar no “index terrorista” [cf. novamente MENDES, 2002], estendendo os riscos a 

publicações de grandes editoras e distribuidoras como a Abril Cultural e a Bloch 

Editores. Segundo um livreiro santista, ameaçado pelo Comando de Caça aos 

Comunistas na época, “é possível que a inclusão de revistas eróticas tenha o objetivo de 

ganhar a adesão de outros setores da sociedade, como entidades de defesa da família e 

da moral, pois a explosão e o incêndio de bancas de jornais não está sendo bem-vista 

pela população” [JORNAL DO BRASL, 4 de agosto de 1980]. O apelo à moral e aos 

bons costumes, criticando a venda de revistas eróticas, efetivamente, seria maior e 

atingiria, como previsto pelo depoente, outros setores da sociedade. Em 20 de setembro, 

por exemplo, o Jornal do Brasil noticiava a apreensão de 15 mil exemplares de 165 

publicações do gênero em bancas da cidade – 164 das quais sofreriam inquéritos 

estaduais e uma, inquérito conduzido pela própria Polícia Federal, ordenado pelo 

ministro da Justiça, Abi Ackel. No mesmo dia, o juiz de menores Antônio Campos Neto 

baixou a portaria nº 1.237/1980 disciplinando a venda de publicações impróprias para 

menores de 18 anos, e ordenando que sua distribuição ocorresse em embalagens 
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plásticas opacas “hermética e mecanicamente fechadas” [JORNAL DO BRASIL, 20 de 

agosto de 1980]. Como veremos, este assunto ainda será desdobrado em legislações 

posteriores dos governos estaduais, mas jamais terá um impacto tão absoluto quanto a 

repressão sobre a imprensa alternativa. 

A certeza da impunidade estimulava a escalada do terror: mesmo com diversos 

registros e pistas fornecidos por testemunhas e pelos próprios jornaleiros, a investigação 

policial não se completava. No Rio, como em outras cidades, uma placa (RP-8695) e 

um carro (Chevrolet Caravan verde) chegaram a ser citados pela imprensa [cf. VEJA, 3 

de setembro de 1980; JORNAL DO BRASIL, 20 de setembro de 1980], mas jamais 

foram identificados. O maior passo rumo ao esclarecimento dos crimes foi dado quando 

do lançamento de A direita explosiva do Brasil, livro de José Argolo, Kátia Ribeiro e 

Luiz Alberto Fortunato [1996], que apresenta o nome de Hilário José Corrales – 

marceneiro e carpinteiro civil, integrante do Grupo Operativo e do chamado Grupo 

Secreto, o mesmo que é acusado de participação nos atentados do Riocentro em 1981 –, 

como um dos autores dos incêndios contra as bancas na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro43. 

 
Tabela 3.2. Bancas atingidas, conforme noticiário 

cidade estado endereço proprietário agressor ocorrência 

Belém PA N/I N/I 
Falange Pátria 
Nova 

explodida em 
2 de abril

São Paulo SP 
próxima à rua 
Joaquim Floriano 

N/I 
em carro Passat 
branco, placa JK-
2695 

ameaças 
recebidas  em 
17 de julho

São Paulo SP 
próxima ao Clube 
Pinheiros 

N/I 
Passat branco, 
placa JK 2695 

ameaças 
recebidas em 
17 de julho

Rio de 
Janeiro 

RJ 
Praça do 
Patriarca, 
Madureira 

Filomeno Amato N/I 
explodida em 
26 de julho 

Vitória ES N/I N/I N/I 
ameaças 
noticiadas em 
27 de julho

Salvador BA N/I N/I N/I 
ameaças 
noticiadas em 
27 de julho

Rio de 
Janeiro 

RJ 

Rua Gago 
Coutinho (entrada 
do Parque 
Guinle), 
Laranjeiras 

Pascoal Bócio 
(proprietário) e 
Natale Manarino 
(jornaleiro) 

N/I 

explodida em 
3 de agosto, 
por volta das 
3h da 
madrugada 

Rio de 
Janeiro 

RJ 
Avenida Graça 
Aranha (esquina 

Francisco 
Sciamarela 

N/I 
explodida em 
3 de agosto, 

                                                 
43 Em São Paulo, as investigações apontaram para André Rizzo, estudante de direito da PUC-SP, como 
autor dos atentados [cf. CHINEM, 2004; ARGOLO et alii, 1996]. 
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com Rua Araújo 
Porto Alegre), 
Centro 

por volta das 
3h da 
madrugada 

Niterói RJ 

Rua Tiradentes 
(esquina com 
Visconde de 
Morais), Ingá 

N/I N/I 
explodida em 
4 de agosto 

Porto Alegre RS Livraria Combate N/I N/I 
ameaça 
noticiada em 
6 de agosto

Santo 
Ângelo 

RS N/I 
(ex-vereador da 
Arena) 

N/I 

explodida em 
12 de agosto, 
após ameaças 
recebidas em 
7 de agosto 

Brasília DF 
Avenida W-3 
(banca 
Disneylândia) 

N/I 
Falange Pátria 
Nova 

explodida em 
13 de agosto 

Santa Rosa RS N/I N/I 
Falange Pátria 
Nova 

explodida em 
13 de agosto

Porto Velho RO N/I N/I N/I 
ameaças 
noticiados em 
15 de agosto

Santo 
Ângelo 

RS 
Mercado 
Municipal 

N/I N/I 
ameaças 
noticiadas em 
15 de agosto

Rio de 
Janeiro 

RJ 

Avenida 
Geremário Dantas 
(esquina com a 
Rua Samuel das 
Neves), 
Jacarepaguá 

José Ferreira 
Maurício 
(proprietário) e 
Waldeck Batista 
de Moura (sócio) 

em carro 
Chevrolet 
Caravan verde, 
após ameaças 
por telefone de 
homem que se 
identifica como 
Roberto 

explodida em 
20 de 
setembro, 
por volta das 
2h da 
madrugada 

Belo 
Horizonte 

MG N/I N/I N/I 
ameaças 
recebidas 

Curitiba PR N/I N/I N/I 
ameaças 
recebidas 

Goiânia GO N/I N/I N/I 
ameaças 
recebidas 

Londrina PR N/I N/I 

em carro Rural 
Willys verde e 
branco e/ou 
Volkswagen 
verde 

ameaças 
recebidas 

Passo Fundo RS Revisteira Central Aldrian Ramirez N/I 
ameaças 
recebidas 

Recife PE N/I 
José do 
Patrocínio Filho 

N/I 
ameaças 
recebidas 

Ribeirão 
Preto 

SP Centro 
Alexandre 
Pelaro 

homem fardado, 
dito tenente 

ameaças 
recebidas 

Rio de 
Janeiro 

RJ N/I N/I 
em carro com 
placa RP-8695 

ameaças 
recebidas 

Rio de 
Janeiro 

RJ 
bairro de 
Madureira 

N/I 
em carro Passat 
preto, placa com 
final 137 

ameaças 
recebidas 

Rio de 
Janeiro 

RJ 
bairro de Vila 
Isabel 

N/I 
em carro Passat 
preto, placa com 
final 137 

ameaças 
recebidas 
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Rio de 
Janeiro 

RJ bairro de Ramos N/I N/I 
ameaças 
recebidas 

Rio de 
Janeiro 

RJ 
bairro de Campo 
Grande 

N/I N/I 
ameaças 
recebidas 

Santos SP N/I N/I N/I 
ameaças 
recebidas 

São Paulo SP N/I 
Sirene Aparecida 
Leite 

em carro Fiat 
azul, placa LS-
9596 

ameaças 
recebidas 

São Paulo SP N/I N/I 
em carro com 
placa JK-8596 

ameaças 
recebidas 

Xerém RS N/I N/I N/I 
ameaças 
recebidas 

Fontes: JB e Veja (1980) 
 

 Em todo caso, como lembrava a coluna Informe JB em 27 de julho de 1980, um 

dia após o primeiro atentado ocorrido na cidade, em Madureira, 

 
Os petardos e fagulhas incendiárias dos terroristas ferem fundamentalmente a 
liberdade de imprensa. 
A liberdade de transmitir idéias é fundamental, no sistema democrático; 
assim estes terrorista [sic] pretendem atingir e destruir  que já temos de 
democracia. 
 

O jurista Dalmo Dallari, um dos advogados que acompanharam o caso de perto, 

chegou a afirmar [JORNAL DO BRASIL, 13 de agosto de 1980] que as explosões de 

bancas tinham “pouca importância política”, mas grande significância dentro do quadro 

conjuntural político por que passava o país. Na fala de Barbosa Lima Sobrinho, ao 

sugerir que o governo indenizasse as vítimas, transparece a relação entre a censura e a 

atividade de venda e distribuição de jornais e revistas. Para ele, os atentados se 

constituíam como uma das maiores ameaças à liberdade de imprensa: “É uma 

supercensura, um supergoverno, que quer impor, pela força, quais as publicações que 

devem ou não ser vendidas” [JORNAL DO BRASIL, 3 de agosto de 1980b]. Afinal, e à 

pior moda44, a liberdade de informação era compreendida não somente a partir da chave 

da liberdade de impressão mas também pela da liberdade de circulação. 

De lá para cá, saem de cena as ameaças de extremistas e o terrorismo do Estado 

Originário, mas táticas similares são levadas a cabo pelo Estado Paralelo. Em 29 de 

setembro de 2008, a Folha de S. Paulo [apud AZEVEDO, 2008] noticiava que um 

“grupo de homens armados comprou ontem de madrugada cerca de 30 mil exemplares 

do diário carioca ‘Extra’ antes da chegada às bancas de jornais e revistas na Baixada 

                                                 
44 O papel político desempenhado pelos vendedores e distribuidores de jornais e revistas, aliás, parece só 
ser notado com clareza quando implica em situações extremas de repressão ou, por outro lado, em casos 
de greves e boicotes, como temos feito notar ao longo das páginas precedentes. 
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Fluminense”. Em 26 de maio de 2010, era a vez dO Globo divulgar que um grupo 

tentara impedir a circulação de sua edição dominical (de 23 de maio), percorrendo 

várias bancas dos municípios de São Gonçalo e Itaboraí na madrugada e comprando os 

exemplares disponíveis do jornal. A edição traria reportagem sobre os parlamentares 

fluminenses que respondiam a processos na Justiça e não conseguiu chegar a boa parte 

dos leitores, como afirma a matéria que repercutia o caso [DAMASCENO, 2010]. 

Estas ações estão aí para lembrar a importância (e a fragilidade) das operações 

que preveem o “escoamento” de publicações impressas para o circuito consumidor. Pelo 

uso da violência ou por meio de negociações próprias do jogo político, o controle deste 

processo supõe alguma pretensão de domínio da opinião pública. A área cinza que 

enuvia as etapas de circulação, distribuição e consumo de produtos jornalísticos, 

portanto, merece ainda especial atenção dos pesquisadores envolvidos no estudo de 

questões referentes à penetração de veículos de mídia impressa e à própria liberdade de 

informação. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

4. INTERESSES e conveniências 
 

 “Não cabe à prefeitura decidir nosso destino”, diz Alain Ryckelynck, buquinista 

do Quai Saint Michel, em Paris, à beira do Rio Sena1. Os buquinistas são tradicionais 

vendedores de livros e periódicos da capital francesa. Instituição de mais de quatro 

centenas de anos, “são uma espécie de cartão postal de Paris” [BERLINCK, 2010], 

classificados como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A frase é representativa dos embates 

que a categoria – composta pelos cerca de 240 vendedores parisienses – tem travado 

contra a municipalidade local, em busca da liberalização de sua atividade. Eles alegam 

que, a contragosto, em virtude das quedas nas vendagens de impressos, se viram 

obrigados a apelar para o comércio de suvenires, como pôsteres de popstars, cartões 

postais, reproduções de gravuras feitas na Itália e réplicas da torre Eiffel de plástico. A 

prefeitura então encaminhou um ofício a cerca de 40 destes buquinistas, com uma 

espécie de ultimato, ameaçando cassar as licenças dos profissionais e estipulando que 

para que a cessão do espaço público permanecesse sendo franqueada gratuitamente, 

75% do que era comercializado nas “caixas verdes” que operam deveria ser de livros, 

revistas e afins. 

 Nas falas que se seguem, de Alain Ryckelynck e Jacky Roult, há um claro tom 

de lamento pela crise impulsionada – segundo a reportagem da correspondente Deborah 

Berlinck ao jornal O Globo – pela “era digital”. Embora se mostrem contrários à prática 

de vender suvenires, os buquinistas a apresentam como “estratégia de sobrevivência” 

diante do atual cenário e reclamam da interferência do poder público na regulação da 

atividade. 

                                                 
1 A frase atribuída a Ryckelynck é citada em entrevista à correspondente do jornal O Globo, Deborah 
Berlinck, na matéria “‘Choc d’ordre’ às margens do Sena”. Cf. BERLINCK, 2010. 
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 O caso francês, embora aponte posições diametralmente opostas às do contexto 

brasileiro, é demonstrativo dos conflitos que regem a regulação sobre as bancas de 

jornais. Até aqui, discutimos a legislação que incide sobre a atividade dos jornaleiros 

sob o ponto de vista dos efeitos sobre a própria imprensa, sempre a partir da vontade 

política de um governante ou de uma instituição política com poder de veto 

formalizado. Isto é, estivemos atentos particularmente às iniciativas de homens públicos 

(alguns dos quais, também homens de imprensa) sobre a promulgação de tais 

legislações. Consideramos, é claro, o papel de diferentes grupos de interesse em meio às 

repercussões destes atos e observamos as relações entre as bancas de jornais e a 

liberdade de imprensa no panorama urbano. Contudo, esta é somente uma ponta do 

iceberg. 

 Minha preocupação se concentra, de agora em diante, sobre o aspecto 

socioeconômico desta rede, seus principais enfrentamentos, as concessões e limitações 

impostas pelo poder público à atividade e, sobretudo, as pressões exercidas pelos 

próprios jornaleiros nos processos de negociação junto às autoridades. Assim, creio 

deslocar o eixo de uma análise institucional – aquela sobre as determinações do poder 

público – a outra – aquela sobre as bancas –, reforçando a compreensão de que 

jornaleiros e políticos estão envolvidos em uma “guerra não-declarada e silenciosa” 

[BERLINCK, 2010], ou – nas palavras do cientista político George Tsebelis [1998] – 

em uma série de “jogos ocultos” da grande massa. Tais jogos não apenas se referem, 

como é de se esperar, ao processo de institucionalização histórica das bancas de jornais 

e revistas, mas ainda aproximam as discussões que travamos do caráter econômico da 

atividade de imprensa, apresentando, sobre o pano de fundo dos Estudos Urbanos, 

questões relacionadas ao direito à cidade, à livre-concorrência e à exploração da 

publicidade como modelo de negócio alternativo aos jornaleiros. 

Ao longo das próximas páginas, procuro entender as razões por trás desta 

indulgente licenciosidade, apenas em parte relacionada efetivamente com as mudanças 

originadas a partir da competição com a internet e os “jornaleiros virtuais”, a que se 

refere Luis Martins da Silva2, mas profundamente influenciada, ao que tudo indica, pelo 

campo de disputas que se apresenta a partir da dinâmica da economia informal nas 

grandes cidades. 

                                                 
2 Segundo o autor, “Há, hoje, como se sabe, bancas eletrônicas de jornais. São sites que, mediantes [sic] 
simples endereçamento de Internet, poem-nos em contato com dezenas, centenas e até milhares de jornais 
e revistas do país e do mundo, todos, disponíveis na telinha de um micro conectável.” Cf. SILVA, 
2002:268. 
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Em primeiro lugar, analiso a origem comum entre jornaleiros e ambulantes, 

chave para entendermos os limites de categorias tão próximas quanto a dos pregoeiros e 

dos pequenos jornaleiros ou dos mercadores de livros, buquinistas, camelôs... O 

processo de diferenciação destas categorias, sobretudo em âmbito nacional, é tão 

recente e ainda assim tão marcante, que as legislações janistas e lacerdistas das décadas 

de 1950 e 1960 devem ser entendidas como contributos fundamentais às posições 

adotadas contemporaneamente pelos diferentes grupos de interesse. São elas, 

essencialmente, os dispositivos responsáveis por institucionalizar as bancas e 

transformá-las, hoje, em importante vetor de memória, capaz de conferir peso aos 

jornaleiros no processo político. Por isso mesmo, obviamente não estou alheio ao 

acordo eficiente alcançado pelos grupos que disputam os payoffs3 desta rede de jogos. 

As bancas, aqui, devem ser entendidas tanto como uma restrição imposta pelo poder 

público, quanto como uma concessão nas negociações em vistas à formalização da 

categoria dos jornaleiros, além da explicação que repercute a memória dos jornaleiros – 

simbolicamente representada pela figura de Carmine Labanca – de que a sedentarização 

racionalizaria as receitas geradas pelo comércio de publicações. Busco, portanto, 

analisar quais foram as razões não-evidentes presentes nesta mesa de negociações. 

 Como parte de minha estratégia metodológica, pretendo me concentrar, nas 

circunscrições deste capítulo, sobre as legislações promulgadas no período posterior ao 

ano de 1982, cobrindo, portanto, o período de governo de pelo menos dois políticos 

importantes na história recente da cidade – como Brizola e Cesar Maia –, mas 

especialmente enfocando as ações deste último e seus rebatimentos na delimitação 

pública das atividades dos jornaleiros. Minha expectativa maior é de poder compreender 

como estas ações, de um político que vende a imagem de “técnico”, incidem sobre a 

regulação das bancas e o próprio panorama urbano. Nesse sentido, os decretos e as leis 

promulgadas durante o período de governo de Cesar Maia, em três mandatos na 

prefeitura do Rio – os dois primeiros intercalados pela figura de Luís Paulo Conde, 

gestor que mantinha uma política de continuidade durante a primeira metade de seu 

mandato e, tardiamente, busca um maior distanciamento –, parecem apontar para a 

valorização das bancas como pontos de referência geográfica na cidade e como centros 

hiperlocais de comércio e conveniências, além de espaços publicitários. Tais medidas 

                                                 
3 A expressão payoff é resultado da aglutinação preposicional dos termos em inglês pay e off e significa, 
literalmente, “saldo”. Ela é utilizada em Tsebelis [1998] e outros autores na Teoria de Jogos para indicar 
os ganhos ou espólios em disputa em determinada série de jogos. 
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conformam um novo espaço de afirmação para os jornaleiros, remodelando a atividade 

após o advento da internet e das novas tecnologias da informação, supostamente 

responsáveis diretas pela queda na circulação de publicações impressas. 

 É a socióloga americana danah boyd [2009], especialista em mídias sociais na 

internet, quem afirma que, com a proliferação das tecnologias em rede pelo mundo, 

cada um de nós assume um papel de mediador ou, nas palavras da própria, de canal 

distribuidor. A distribuição da informação – antes regulada e restrita, agora 

democratizada – passa a importar menos do que o consumo desta mesma informação. 

Na visão de boyd [id.:ibid.], é esta a razão pela qual as novas mídias disputam entre si a 

atenção do público consumidor. De “templos de distribuição” passamos a falar em 

“templos de consumo”, diz ela. Mas a imagem que a pesquisadora da Microsoft 

Research evoca é interessante também pelo grau de acuidade com que descreveria as 

mudanças na atividade dos jornaleiros, em que a gradual liberalização por parte do 

poder público do comércio não apenas de produtos impressos, mas também de gêneros 

alimentícios, bugigangas e afins abre espaço para a transformação das bancas em 

pequenas lojas de conveniências. Nas linhas a seguir, veremos em detalhes a que 

interesses este novíssimo cenário serve. 

 

 

4.1. Do comércio peripatético à livraria na calçada 

 

 No Brasil, como vimos, é parte da memória propagada pelos próprios jornaleiros 

[cf. REVISTA DO JORNALEIRO, 2004; cf. tb. REBELLO, 1987], a identificação da 

origem etimológica do termo “banca” com o sobrenome de Carmine Labanca, o 

imigrante italiano que “primeiro montou um ponto fixo” [REVISTA DO 

JORNALEIRO, 2004] para comercialização de jornais – apropriação que em nada pode 

ser cientificamente comprovada, mas que em muito se assemelha (ou se pretende 

assemelhar) à adoção internacional do termo “táxi”, a partir do sobrenome da família 

Tassis, que, no século XVI dominava o sistema postal europeu [BURKE; BRIGGS, 

2006]. Seja aquela uma verdade histórica ou não, fato é que as bancas foram 

introduzidas no país ainda no século XIX, quando os vendedores de jornais de então 

passaram a utilizar caixotes de madeira para apoiar as pilhas de publicações impressas 

que comercializavam. Mas a narrativa é semelhante também em outras partes do 

mundo. 
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 Em muitos aspectos, pode-se associar os jornaleiros a uma origem comum com o 

atual camelô, representada pelos mercadores e mascates que percorriam o campo 

sempre “em ambulância”. Partindo desta premissa, o historiador francês Jean-Yves 

Mollier [2009] aponta para o papel fundamental que desempenha o ambulante na 

distribuição e venda de jornais nos três primeiros quartos do século XIX na França. 

Segundo ele, o quiosque urbano, como estamos acostumados a conhecer, surge apenas 

em 1846, e só se difunde no espaço da cidade por volta de 1870 ou 1880. Por isso, neste 

primeiro momento, é graças a este tipo de intermediário (o camelô) que o papel 

consegue literalmente “andar” [MOLLIER, 2009:8]. 

 O trabalho de Mollier, embora focado no comércio ambulante da França entre os 

séculos XVIII e XX, oferece não apenas uma compreensão ampla da atividade do 

jornaleiro a partir desta origem comum com o camelô, mas também um suntuoso 

levantamento feito em torno das legislações e do comportamento da autoridade pública 

diante das questões trazidas pela incipiente atividade econômica. O pesquisador, p.ex., 

aponta que, em 1748, um regulamento da câmara sindical de livrarias da capital 

substituía e amenizava o anterior, de 1686, autorizando o comércio por ambulantes de 

almanaques e livretos de oração, “reconhecendo na prática a distinção fundamental 

entre o livro propriamente dito, destinado às lojas de leitura – as livrarias –, e o ‘livreto’ 

ou o impresso de grande difusão e ampla circulação, agora reservado a um outro 

circuito de distribuição” [MOLLIER, 2009:21-22, grifos meus]. Esta distinção, segundo 

Jean-Yves Mollier, é fundamental não apenas para que os ideais da Revolução de 1789 

(e mesmo, mais adiante, do boulangismo, em fins do século XIX) circulassem entre os 

populares, por exemplo, mas também e principalmente para que o ordenamento jurídico 

homologasse práticas em uso havia gerações. 

O controle sobre os comerciantes ambulantes era feito por meio de uma licença 

concedida pela polícia que deveria ser afixada em local visível. As autoridades, 

entretanto, reconhecidamente eram incapazes de coibir os mascates clandestinos, de 

sorte que os camelôs acabam por se tornarem verdadeiros elos entre as sociedades 

rurais, nas quais impera o caráter de subsistência na economia familiar e onde é raro o 

lazer, e as sociedades urbanas contemporâneas, caracterizadas pela mercantilização 

absoluta da vida laboral [MOLLIER, 2009:11]. Para Mollier, está aí descrita a 

importância destes profissionais. Como observadores de todo este processo, os mascates 

urbanos são atores relevantes na democratização do acesso à informação que caracteriza 

a chamada era das multidões [id.:ibid.]. Entre outros aspectos, o historiador francês 
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credita aos pregões desses ambulantes toda uma expressão particular da comunicação 

oral que certamente estaria afim com o que Park [1967] diria ser o aspecto mais 

relevante dos jornais na vida das grandes metrópoles: o fato de eles substituírem a 

“fofoca” e o “falatório” no cotidiano das comunidades4. 

 Contudo – e uma vez que falamos novamente em Park –, lembremos da 

metáfora sobre a história natural dos jornaleiros para apontar que a evolução do modelo 

de distribuição de jornais baseado em ambulantes para o dos quiosques não parece, à 

primeira vista, a mais racional possível, já que a justificativa difundida no âmbito do 

senso comum para a introdução dos ambulantes neste tipo de comércio, no Brasil, era 

justamente baseada na comodidade de se poder encontrar um deles no trânsito pela 

cidade. 

Tendo saído, em meados da década de 1860, de um modelo em que a maior 

parte das vendas de publicações periódicas era feita diretamente a partir das redações 

dos jornais ou das livrarias de luxo, para um sistema absolutamente informal de 

distribuição de jornais e revistas mediante pregões pelas ruas do Distrito Federal – e 

tendo este sistema sido rapidamente dominado pelos recém-chegados imigrantes 

italianos, sem que isso se constituísse em princípio como movimento orquestrado –, é 

de se estranhar que o retorno ao sedentarismo dos pontos de venda fixos, desta vez 

sobre “caixas” ou em pequenos quiosques, pudesse fazer algum sentido. Quem, 

portanto, estaria certo? Os brasileiros Lafaiete Rodrigues Pereira, Pedro Luís e Flávio 

Farnese, de A Atualidade, ou o pioneiro italiano Carmine Labanca? Os primeiros 

haviam investido na venda avulsa como maneira de posicionar seu jornal e aumentar 

circulação e venda do produto, enredado por ideais republicanos. O último teria 

decidido se fixar na porta do Café Central, próximo ao Largo do Machado (então Praça 

Duque de Caxias), conhecido como “Lamas” em vista do sobrenome do dono do 

estabelecimento, o português Manuel Thomé dos Santos Lamas. A decisão de Labanca 

é explicada no perfil romanceado de Gilson Rebello [1987:41] de modo simples e 

objetivo: “no Lamas a venda é garantida”, e, mais adiante, “Tem trabalho para a noite 

inteira, porque o Café Lamas só fecha de madrugada. Quando fecha!” Afinal, por que, 

                                                 
4 Chamo atenção, aqui, para toda uma linha de trabalhos própria da História da Imprensa e da História do 
Livro, em que uma série de pesquisadores atenta para a necessidade de compreendermos o advento da 
imprensa na era medieval não como ruptura definitiva com as sociedades orais, mas, a partir de uma visão 
sistêmica da mídia, como expressão equilibrada e complementar. É assim que Burke e Briggs [2006] se 
voltam para o trabalho de Habermas [2003], cuja preocupação em explorar a esfera pública nos cafés do 
século XVIII na Europa apontava para a percepção de a comunicação oral podia mesmo, em 
determinados contextos, influenciar e não apenas reverberar a produção de impressos. 
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em determinado momento, se procurou reverter a curva do comércio ambulante de 

jornais e revistas, para novamente se aproximar de pontos de venda fixos? 

De acordo com Freitas Nobre [1950:53-65], mesmo depois da aparição 

controversa de Bernard Gregoire nas ruas de São Paulo, a profissão de vendedor de 

jornal somente foi regulamentada quando do ato nº 816, baixado pelo prefeito Fabio da 

Silva Prado em 9 de março de 1935, que estipulou que 

 
‘Os vendedores de jornal, quando maiores de 18 anos, pagarão, além da taxa 
de matrícula (5$000), o imposto anual de 50$000’, prevendo-se (art. 7º) a 
‘multa do mesmo valor para os infratores e dobrada para os reincidentes, 
sendo todas essas multas e taxas destinadas à ‘criação ou manutenção de 
escolas para os pequenos jornaleiros’ [id.:53]. 
 

No Distrito Federal, há uma série de legislações anteriores, na tentativa de 

exercer algum tipo de controle sobre a atividade. À época, a municipalidade 

confrontava-se com o fato de ter deixado, durante muito tempo, a fiscalização sobre a 

distribuição e venda de jornais desguarnecida. O incremento no número de 

“italianinhos” que perambulavam pelas ruas gritando as manchetes levou o prefeito 

Francisco Furquim Werneck de Almeida a promulgar o decreto nº 137, de 29 de abril de 

1895, que deliberadamente “Prohibe apregoar em logares públicos noticias, factos ou 

assumptos verdadeiros ou falsos, contidos em jornaes, folhetos, livros ou quaisquer 

outras publicações impressas ou obtidas por qualquer meio gráfico [que se oferecessem 

à venda]”. Verdadeira lei da mordaça para os pequenos jornaleiros, este ato inaugura as 

preocupações do poder público sobre o controle da distribuição da imprensa de um 

modo muito semelhante ao que ainda hoje é praticado: assumindo uma espécie de 

argumento “técnico” para o motivo que é, no fim das contas, claramente de regulação. 

Nesta virada de século, uma série de outros decretos relacionavam este mesmo aspecto, 

o da ordem pública, com motivações de regulação estratégica dos meios e da 

publicidade, como os pacotes de legislação que objetivavam regulamentar a “indústria 

de anúncios” [decreto nº 489/1904] ou que proibiam os vendedores de jornais de 

subirem nos bondes, salvo quando chamados pelos passageiros5. 

Uma vez percebida a lacuna aberta pela falta de regulação da atividade dos 

jornaleiros – que se revertia em dois inconvenientes maiores para o poder público: a 

ausência de controle sobre que tipo de periódico circulava pela cidade, e, tema não 

                                                 
5 Embora esta legislação tenha sido citada em mais de uma ocasião em minhas referências de pesquisa, 
não pude localizar ao certo de que decreto se trata. O apontamento mais preciso sobre sua existência é a 
menção no art. 3º do próprio decreto nº 1.356/1911, de que a proibição continuaria em vigor. 
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menos importante, o não recolhimento de tributos por uma atividade desempenhada em 

espaço público –, a Prefeitura do Distrito Federal entrou de sola na questão a partir do 

decreto nº 1.356, de novembro de 1911, promulgado pelo presidente do Conselho 

Municipal (o equivalente à Câmara dos Vereadores), o engenheiro civil Gabriel Ozorio 

de Almeida. Polêmico e polemizado, o ato instituía que “Ninguém poderá exercer a 

profissão de vendedor de jornaes, revistas e periodicos nas ruas e praças do Districto 

Federal sem que esteja munido da competente licença”. Indignados com o que seria 

uma “perseguição à imprensa” [O SÉCULO, 1911], donos de jornais classificavam o 

decreto como um “engraçado projecto” [id.:ibid.] e viam nas “irrisórias” exigências para 

que os jornaleiros obtivessem da municipalidade a licença uma dissimulada estratégia 

de cerceamento dos meios de comunicação. É que, para adquirir a licença, o jornaleiro 

deveria provar ser maior de 12 anos, saber ler e escrever e ter o consentimento dos 

responsáveis quando menor de idade, além de se submeter a uma pesquisa cadastral de 

identidade (ou “idoneidade”, como chama O Século) no gabinete de polícia, coisa 

jamais requerida a qualquer funcionário público, “sem dúvida com responsabilidades 

maiores do que os gazeteiros”. A reportagem de 20 de novembro de O Século, ataca 

frontalmente “os intendentes de fancaria, que no Largo da Mãe do Bispo, 

anarchicamente andam a legiferar”: 

 
[...] Ficamos nós em campo, não tendo um só dos órgãos desta capital se 
preoccupado com o trabalho em discussão [...], não deixamos passar sem 
condenação tal coisa, max me quando o projecto é de autoria do sr. Leite 
Ribeiro, o legislador que quer para o Districto Federal engraxates de casaca e 
cartola e nos fundos dos estabelecimentos. 
Uma das exigências do projecto sobre os vendedores de jornaes manda que 
só seja concedida licença para tal a maiores de 12 annos, que saibam ler e 
escrever [...]. 
É irrisório que num país onde o coeficiente de ignorantes é assombroso, se 
exija para a profissão escolhida pela gente pobre, pelos desprotegidos, 
conhecimentos que não se exigem para outras profissões de responsabilidade. 
[...] O mais interessante foi o papel que em tudo isso desempenhou o prefeito 
municipal. Com o nosso brado, com as nossas críticas a semelhante 
mostrengo, o prefeito ficou indeciso. De um lado via o projecto, de outro as 
nossas ponderações. 
Que fazer? O general Bento Ribeiro escolheu a indecisão. 
Sem resolução para sancionar e sem decisão para vetar, deixou passar o prazo 
da lei e lá foi promulgado o monstro pelo Dr. Osorio de Almeida o presidente 
do mambembe do Largo da Mãe do Bispo. [...] 
O Século, como já anunciou, vae recorrer ao poder judiciário, o que de resto 
tem a fazer [...]” [O SÉCULO, 1911:3] 
 

Na mesma edição, os editores aproveitavam para repercutir junto à opinião 

pública suas críticas ao sistema de assinaturas atrelado à distribuição por meio da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, afirmando que 
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São constantes as reclamações que de toda parte se levantam contra o serviço 
postal entre nós, tristemente desorganizado [...]. 
Nós próprios somos constantes victimas desse serviço vergonhoso e 
escurado, recebendo todos os dias [r]eclamações de assignantes não só mente 
do interior, como tambem da capital. Assim é que um assignante, residente á 
rua Senador Vergueiro, recebe ‘O Século’ sempre com atraso, o dia seguinte, 
quando é verdade que nosso serviço de expedição da folha é o mais regular e 
bem feito possível [id.:ibid.]. 
 

O tom exasperadamente agressivo é também marcante em A Notícia de 21 de 

novembro. 

 
Eles querem que os meninos que vendem jornaes saibam ler e escrever, 
sejam maiores de 12 anos, apresentem documentos de identidade, paguem a 
licença à Prefeitura, andem com uma chapinha presa ao colarinho, o diabo a 
quatro. 
No entanto, lá dentro da Associação, que tão exigente é para os de fora, há 
associados que não sabem ler e mal assignam o nome, que nunca 
apresentaram carteira de identidade e que nem pagam licença para dizer 
asneiras, todos os dias, nem sequer o aluguel do prédio que tomaram de 
assalto contra a vontade dos legítimos donos [A NOTÍCIA apud CHINELLI, 
1977:41-42]. 

 

Fossem baixadas alguns anos antes, a exigência de porte da licença e mesmo a 

exigência de carteira de identidade para a emissão do documento previstas neste decreto 

poderiam ter significado uma evidente restrição à entrada dos imigrantes italianos neste 

mercado de trabalho, conforme lembra Chinelli [1977:29]. Longe de procurar justificar 

caminhos a-históricos improváveis, esta constatação, aponta para uma terceira 

preocupação que, como vimos em capítulo anterior, rondava o poder público naquele 

momento: o do monopólio dos sistemas de distribuição de impressos na capital da 

República. 

Mas, a despeito da batalha pela liberdade de imprensa que os jornais compravam 

para si em seus discursos, a verdade é que a legislação de 1911 tinha ainda um outro 

intuito claro, o de conferir licenças a título precário, sistema que se inaugurava então e 

que viria a marcar toda a regulação fiscal sobre a atividade dos jornaleiros até os dias de 

hoje. Segundo o decreto, o vendedor seria obrigado a portar a licença à vista, uma chapa 

de metal com o respectivo número e a inscrição “jornaes” [sic], fornecida pela 

prefeitura. Tal licença era válida por um ano e renovável, sempre anualmente, a custo de 

5$6. 

                                                 
6 Em São Paulo, o ato nº 802/1935, de autoria do prefeito Fabio Prado, instituía uma taxa mensal de 
licenciamento, que podia variar entre 15$000 e 25$000. 
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Este modelo, embora ainda não plenamente desenvolvido, norteou a fiscalização 

da atividade, impondo-se desde ao jornaleiro ambulante àqueles que já então estendiam 

os exemplares nas calçadas ou em pequenos caixotes de madeira. Mas, para que se 

tornasse eficaz de fato e para que a fiscalização fosse mais “palpável”, era preciso 

caracterizar a atividade como plenamente distinta do comércio ambulante, este último 

ainda carente de regulações específicas, conquanto houvesse decretos esparsos 

regulamentando a venda de frutas e gêneros alimentícios, cigarros e fósforos etc. Como 

vemos por meio do decreto nº 1.291, de 31 de agosto de 1909 – anterior, portanto, ao 

decreto nº 1.356/1911 –, a normatização destes vendedores, mesmo que fazendo uso de 

“carrocinhas, caixas ou outros receptaculos” era tarefa árdua para a fiscalização; a ponto 

de a municipalidade exigir apenas que os ambulantes apresentassem-se “decentemente 

vestidos e calçados”, sob pena de multa. Mais do que isso, era preciso justificar a 

interferência pública em negócios privados. 

Por essa razão, os primeiros anos do século XX foram período de intensa 

agitação no Conselho Municipal, a respeito da atividade de venda e distribuição de 

publicações impressas. 

 

A Prefeitura pretendia que os jornaleiros utilizassem ‘estantes’ em lugar de 
estenderem os jornais e revistas nas calçadas, alegando que tal prática 
atrapalhava os transeuntes. Na verdade, o estabelecimento das ‘estantes’ 
permitiria que fosse exigida uma licença de funcionamento e a consequente 
cobrança de impostos [CHINELLI, 1977:37]. 

 

Fadada ao fracasso, a ideia não tirou de cena as inúmeras queixas em virtude das 

taxações a que eram regularmente submetidos desde 1911 os vendedores de jornais, 

ambulantes ou não. Projetos de lei sequencialmente rejeitados7 dão conta de sucessivas 

tentativas de se enquadrar a venda de jornais na capital. Em 1915, A Rua [apud 

CHINELLI, 1977:42] questionava as taxações inferindo que o maior prejudicado seria 

“o dono de uma banca” que pagaria imposto não só por si próprio mas pelos 

“garotinhos” que empregavam. Além disso, o jornal voltava à carga sobre as críticas ao 

cerceamento da imprensa, argumento forte junto aos empresários da área, naquele 

tempo como atualmente. 

 
Esse absurdo aumento que se quer fazer nas taxas dos pontos onde se vendem 
as gazetas, não é mais do que um modo disfarçado de ferir a imprensa. 

                                                 
7 Chinelli cita os projetos de Getúlio dos Santos (1914), Rivadávia Correia (1915), F. Vasquez e Cia. 
(1915) e do prefeito Amaro Cavalcanti (1918), além do projeto Pache de Faria (1923). 
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Esta já não paga poucos impostos à Prefeitura e com os direitos de papel 
pagos na Alfândega faz entrar para os cofres da República muitas centenas de 
contos. 
Querer, portanto, taxar os pontos onde é feita a venda de jornaes de procurar 
criar embaraços à marcha do jornalismo, é procurar prejudicar a sua salutar 
ação fiscalizadora junto aos governos [id.:ibid.]. 
 

Anos depois, as queixas ainda eram as mesmas quando a Gazeta de Notícias 

[apud CHINELLI, 1977:44] publica reportagem, em 20 de junho de 1923, comentando 

que 

 
Não há muitos anos, quando cogitava de aumentar sua receita, voltou as 
vistas para os pontos de jornaes. 
Estava ali uma fonte de renda. Não havia, pois tempo a perder. 
E vieram, assim, os impostos e com eles as exigências de installações, 
préviamente autorisadas pelos agentes municipais, isto para impedir viesse a 
sofrer o tráfego de pedestres. 

 
Agora, era o projeto Pache de Faria, segundo o qual “as instalações para a venda 

avulsa de jornais e revistas e congêneres publicações, nos logradouros públicos, serão 

localizados fora dos passeios e obedecerão ao tipo adoptado pelo Prefeito”, que centrava 

as atenções dos críticos de plantão. Nesta época, conquanto ainda muito diferente do 

que nos é hoje, parece estar consolidado o modelo das bancas de madeira, como lembra 

um entrevistado de Filippina Chinelli [1977:45], descrevendo-as como  

 
abertas. Não tinha nada de cobertura, não. [...] Era uma banca de madeira 
com 3 paus de prateleira em cima e tal... Quando chovia, a gente tinha que 
correr para baixo de um toldo... Era de madeira com quatro rodas que era 
para correr quando chovesse. 
 

Ainda carentes de padronização, as bancas haviam vencido a disputa com as 

“estantes” e outros “artefatos”, presentes em propostas para construção e exploração 

através de concessões públicas, como o projeto de F. Vasquez e Cia. [cf. CHINELLI, 

1977:39]8. Também através de concessões públicas para exploradores privados 

procuravam derivar propostas como a do jornal A Imprensa, que apresentava como 

solução um sistema de licitação para a operacionalização dos quiosques urbanos que 

passariam, naquele ano, à propriedade do município9, e foi fortemente criticada por Il 

                                                 
8 Em sua dissertação, Chinelli [1977:39] indica que “Anexo ao projeto, havia uma curiosíssima exposição 
das vantagens dos ‘belos pavilhões’ que pretendia implantar [o projeto] que iam desde a comodidade e 
conforto, ‘abrigando das intempéries os vendedores’, até à higiene para o comprador e o vendedor, uma 
vez que os jornais ‘depostos em pequenas étagères, ao longo da haste do aparelho, não recebam por isso 
mesmo, a poeira, os micróbios e até os escarros, a que estão sujeitos aqueles que espalhando pelo chão 
provam os inconvenientes do regímen da venda atual em vigor’”. 
9 Segundo novamente Chinelli [1977:39], “Os quiosques eram usados no Rio de Janeiro desde 1891, 
através de uma concessão dada ao Sr. Camilo da Silva Lima. Esta concessão foi sucessivamente 
transferida até que passou à ‘Cia. Dos Kiosques do Rio de Janeiro’ que a teria até 1911. Findo este prazo, 
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Corriere Italiano – jornal da colônia na capital federal –, ainda em julho de 1911. 

Discutia-se se o alegado monopólio da colônia italiana deveria de fato ser combatido 

através de outro monopólio, o estatal. 

De mais a mais, as bancas foram se tornando a opção mais largamente adotada 

na paisagem urbana da cidade. Como veremos, falamos, neste momento, em especial de 

modelos substancialmente menores, semelhantes a espécies de carrocinhas, hoje 

utilizadas por alguns ambulantes. O “caixote de madeira com rodinhas” em nada se 

assemelha ao modelo próximo ao dos quiosques que atualmente povoa o imaginário 

urbano no Brasil. Vale lembrar por ocasião a crítica que alguns veículos teciam aos 

quiosques do ponto de vista da ocupação urbanística: 

 
o Kiosque não ofende apenas à vista, não atravanca apenas a rua, nem apenas 
infesta o ambiente com suas baforadas de fundo de tasca. 
O Kiosque é também uma imoralidade, ponto de irresistível atração dos mais 
numerossos bebados, dos piores vagabundos, da gente viciada da mais 
desprezível espécie, quando não é alimentada pela venda de bilhetes 
lotéricos. 
Para o Kiosque, pois seja a divisa do melhor carioca a frase insistente do 
Catão, o moço: 
Delenda Carthago! [A NOITE, 1911 apud CHINELLI, 1977:40]10 
 

Para Chinelli [1977:46], a gradual substituição de “estantes” por bancas de 

madeira e, destas, pelas de metal foi determinada não por imposição municipal, mas 

pelo aumento considerável no volume de publicações, com o aparecimento de novas 

revistas e sobretudo pelo peso atribuído às edições diárias dos jornais11. As legislações 

das décadas de 1950, em São Paulo, e 1960, na Guanabara, bem como o discurso 

                                                                                                                                               
passariam a ser de propriedade municipal, estando proibidas novas concessões”. As informações são 
confirmadas através dos anúncios públicos de 1898 e 1901 no Diário Oficial da União, em que a 
Companhia dos Kiosques do Rio de Janeiro presta contas à sociedade após a transferência de propriedade 
de Camilo da Silva Lima [cf. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1898 e 1901]. “A sociedade anonyma 
assim denominada tem por objecto dar a mais completa execução e desenvolvimento á concessão feita a 
Camilo da Silva Lima pelo Conselho da Intendencia Municipal da Capital Federal, em 7 de novembro de 
1891, para arrendamento dos kiosques da mesma Capital, innovada por contracto celebrado com a 
Prefeitura do Districto, em 5 de fevereiro de 1898, em virtude do decreto municipal n. 493, de 22 de 
dezembro de 1897, concessão transferida á companhia por escriptura de 27 de setembro de 1898, lavrada 
em notas do tabelião Cantanheda Junior. 
A companhia tem a sua séde na cidade do Rio de Janeiro aos actos relativos á sua constituição e estatutos 
foram publicados no Diario Official de 7 de outubro de 1898. 
A acta da assembléia geral que autorizou a presente emissão de obrigações (debentures) e fixou as 
respectivas condições foi publicada no Jornal do Commercio desta cidade e no Diario Official nos dias 6 
e 9 de novembro de 1898” [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1898:16]. 
10 O mesmo ponto de vista é expresso por Luís Edmundo, para quem “o monstro do quiosque” deveria ser 
combatido, de forma a desenodoar a paisagem urbana carioca. 
11 A dissertação faz referência à fala de um entrevistado que alega que o Jornal do Brasil, “antigamente”, 
não pesava o mesmo que “hoje”, chegando a um quilo cada edição, quando no passado, cinco jornais não 
tinham o mesmo peso [CHINELLI, 1977:46]. 
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corrente na imprensa do período12, dão conta, porém, de uma nova reviravolta 

impulsionada pela lei nº 4.447/1954, promulgada por Jânio Quadros na Prefeitura de 

São Paulo em substituição aos atos de nº 822/1935 e 802/1935, e que conferia à 

municipalidade a prerrogativa de padronização dos modelos das bancas, adotando-se a 

partir daí os modelos de metal. 

O que me interessa em particular nesta discussão é a percepção de que, embora 

pareça irracional à primeira vista, a opção pela sedentarização de seus negócios, tomada 

pelos jornaleiros ao longo de quase cinco décadas e exaustivos debates públicos, atendia 

não só às pressões do poder público, mas ainda aos anseios da própria categoria, em 

virtude de proporcionarem um status de formalização do empreendimento e direitos 

reais nele embutidos. 

Ananda Roy [ROY; ALSAYYAD, 2005], professora do Departament of City 

and Regional Planning, da Universidade da Califórnia, em diálogo com o pesquisador 

Nezar AlSayyad da mesma instituição, sugere que, se a formalidade opera através da 

fixação de valores, tanto materiais quanto de outras naturezas – como por exemplo, 

valores de mapeamento espacial (que me parece ser aqui o caso) –, então, a 

informalidade opera através da constante negociação desses valores e da desconstrução, 

entre outros aspectos, desse mapeamento espacial. Para a distinção que, em determinado 

momento, parece haver entre o comércio ambulante – o camelô propriamente dito – e os 

jornaleiros, esta definição parece ser fundamental. Pois, se pretendiam sedentarizar-se, 

estes últimos precisariam arcar com os custos desta opção, o que envolve, sem dúvida, 

despesas com a regulação da atividade, uma vez que o uso do espaço público 

compreendia uma exposição inevitável aos fiscais de costumes. A formalização da 

categoria, portanto, como prevê Roy, subentende a fixação de valores, um valor 

financeiro – de compensação a um valor de uso –, e um valor ainda espacial, a 

localização referencial do ponto de venda – no caso, o uso do espaço público urbano 

para uma atividade de fim privado. 

Esta leitura fica mais clara se analisada à luz dos quatro principais regulamentos 

municipais contemporâneos sobre atividades comerciais da Prefeitura do Rio de 

Janeiro: o Regulamento do licenciamento de estabelecimentos comerciais no município, 

o Regulamento do funcionamento e exercício do comércio de feiras livres, o 

                                                 
12 É possível apreender a materialização deste discurso a partir das documentações publicadas no site do 
Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revista de São Paulo (SINDJORSP), disponível em: 
<http://www.sindjorsp.org.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
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Regulamento do comércio ambulante, e finalmente o Regulamento do licenciamento e 

funcionamento de bancas de jornais e revistas. Não constituindo estabelecimento 

comercial e ao mesmo tempo não se enquadrando como comércio ambulante (nem feira 

livre), as bancas possuem um regulamento à parte, geralmente apresentado como 

regulamento de nº 6 nas Consolidações de Posturas Municipais, publicações que 

costumam reunir todas as posturas em vigor13. 

Note-se que, no caso do comércio ambulante, os regulamentos geralmente têm 

uma preocupação bastante maior na definição da atividade: “Comércio ambulante é a 

atividade profissional, em veículo locomotor ou não, exercida por pessoas jurídicas e/ou 

físicas nos logradouros públicos definidos nesta Lei, objetivando atender às 

necessidades do consumidor” [lei municipal nº 1.222/1988]. Na prática, a aplicação 

deste tipo de legislação é de difícil execução, pelas mesmas justificativas que Mollier 

aponta sobre a polícia de costumes francesa do século XVIII [MOLLIER, 2009]. Nesse 

sentido, portanto, o quiosque urbano é definitivo na formalização do empreendimento 

dos jornaleiros. Sua adoção generalizada permite que os profissionais delimitem suas 

próprias geografias – na proporção do que aponta Andrew Herod acerca da História 

Social do Trabalho: “os trabalhadores não apenas constroem sua própria história, como 

também sua própria geografia” [HEROD, 2003:5]. 

Aqui, parece importante ressaltar a capacidade de mobilização dos jornaleiros 

em torno de suas causas. Sua aglutinação ao redor de organizações sociais e sindicais, 

como a Stampa e, mais adiante, o Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais 

e Revistas, se alinha com a perspectiva de que as fronteiras fluidas da economia 

informal são sempre determinadas por conflitos sociais e barganha política entre o 

capital e o trabalho, conforme lembram Castells e Portes [1989]. Graças a esta 

mobilização e aos conflitos ocorridos no decorrer da década de 1940 é que hoje 

podemos associar a atividade dos jornaleiros ao mercado formal, condição que será 

essencial para o cenário contemporâneo de disputas, estimulado pelo poder público. 

As bancas, que antes eram notadas ao lado ou em frente a cafés, padarias e 

condomínios em busca mormente de abrigo para os dias de temporais14, a partir de 

                                                 
13 A Consolidação de Posturas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro foi criada em sua versão moderna 
em 1976, sendo atualizada, pela última vez, em 2008, após mais de doze anos sem mudanças 
substanciais. Sua publicação reúne um conjunto de leis em vigor e é determinação do prefeito. O Distrito 
Federal já teve também sua própria Consolidação de Posturas; desde 1906, prefeitos e conselhos 
municipais reuniam atos e leis mais importantes para a regulação do espaço público na municipalidade. 
14 Como se tratavam de bancas abertas de madeira, Chinelli [1977:45] chama atenção para o fato de que 
“Este tipo de banca acarretava muitas vezes, a dependência do jornaleiro, do porteiro de um edifício ou do 
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então, têm o respaldo da lei para se fixarem nestes e em outros espaços de grande 

circulação de pessoas durante todo o dia. O jornaleiro, neste momento, passa a 

compreender uma atividade intermediária entre o camelô e o lojista. 

 

 

4.2. Botando banca!, ou: por que ocupam um estatuto diferenciado de lojistas e 

ambulantes os jornaleiros 

 

Definidas as questões iniciais acerca da regulação do uso do espaço público e da 

fiscalização da atividade pelo poder público municipal, pode-se pensar que a pendenga 

estaria resolvida. Ao atribuir, porém, um status diferenciado a bancas de jornais e 

revistas, a Prefeitura do Rio teria comprado para si o pacote de dilemas enfrentado por 

diversas outras instâncias que buscaram adotar soluções semelhantes, entre elas a 

Prefeitura de Paris diante de seus buquinistas. Por que mereceriam os vendedores de 

impressos em quiosques tamanho privilégio frente aos demais ambulantes? Por que 

conferir permissão para o uso do espaço público por um negociante privado? Não seria 

esta uma medida protecionista em relação ao regime adotado para lojistas e 

estabelecimentos comerciais em geral, sempre confinados aos espaços de suas 

propriedades? O que torna o jornaleiro este “ser superior”? 

Para explorar estas e outras questões, atento não apenas para a disputa 

envolvendo os buquinistas e a prefeitura parisiense, mas também para outra realidade 

política e geográfica, a americana, cujo debate suscitado me parece esclarecedor no 

sentido de apontar como, mesmo desenvolvendo soluções urbanas peculiares, ainda 

assim o negócio que envolve a distribuição de impressos é perpassado por aspectos 

fundamentais da economia e da política. Esta compreensão ambígua da imprensa – a 

qual Miguel [2003:119-120] definiria como um “organismo bifronte”15 –, ora como 

empreendimento liberal, ora como questão de interesse público, é, no fim das contas, o 

que norteia a evidente diferenciação legislativa atribuída aos jornaleiros. A respeito da 

                                                                                                                                               
dono de uma casa comercial próxima, para abrigar-se em dias de chuva e para guardar seus jornais e 
revistas durante as horas do dia em que não trabalhava. Estas pessoas, geralmente não compravam jornais 
e revistas: o jornaleiro, em troca do favor prestado, permitia que lessem gratuitamente”. 
15 Para Luís Felipe Miguel [2003:119-120], “A autonomia do campo da mídia é permanentemente 
tensionada por sua inserção no campo econômico. É possível dizer que uma empresa de comunicação é 
um organismo bifronte. De um lado, obedece a seus imperativos profissionais específicos, que variam de 
acordo com o subcampo: a manutenção de determinados patamares de qualidade estética, no caso de 
programas de caráter ficcional ou cultural; fidelidade ao que é percebido como a realidade fática e busca 
da credibilidade, no jornalismo. De outro, a ampliação do faturamento e do lucro”. 
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distribuição da imprensa, a regulação, mesmo que tímida, sobre o caráter da livre 

concorrência esbarra, em diversos momentos, no argumento da liberdade para a 

disseminação de ideias e opiniões através da imprensa, geralmente levantado neste tipo 

debate. 

O exemplo americano é ímpar não apenas pelo modelo singular das sidewalk 

vending machines16 como pelo amadurecimento dos debates públicos e das posições 

jurídicas a respeito, conforme apontam Ralph Holsinger e Jon Dilts [1994, tradução 

minha].  

 
Um lugar onde competição não parece ser um problema é nas ruas de 
Chicago. Em um quarteirão da cidade [...], há dezenove vending machines 
para onze diferentes publicações. [...] A distribuição de notícias, opinião, e 
anúncios por meio das sidewalk vending machines é comum em toda cidade 
americana. Em Cincinnati, por exemplo, há próximo de 2000 newsracks 
pelas ruas da cidade. Mas nem todos gostam delas. Muitos planejadores 
urbanísticos consideram as caixas algo sem graça – o equivalente nas 
calçadas a um grande outdoor numa autoestrada – e perigosas. Quase todas 
as prefeituras municipais regulam regulam estes aparatos restringindo seu 
tamanho, desenho e localização. Alguns requerem que os editores paguem 
uma licença e responsabilizem-se pelo seguro. Outros poucos preferem bani-
los de uma vez [HOLSINGER; DITS, 1994:634]. 
 

Ainda, portanto, que a estejamos diante de um modelo que claramente guarda 

suas particularidades em relação ao adotado no Brasil a partir das bancas de jornais – 

como se pode observar, por exemplo, através da cobrança de impostos incidente sobre 

as próprias empresas jornalísticas (isto é, à primeira vista, não se trata de um modelo de 

concessão pública mediante licitação, nem de licenciamento autorizado a agentes 

particulares independentes, como é no Rio de Janeiro, mas de operação direta licenciada 

em nome da própria empresa)17 –, aspectos muito semelhantes aos que se discutiu na 

legislação municipal carioca pouco mais de uma década mais tarde (e com decisão 

diametralmente oposta), conforme veremos nas próximas páginas, são abordados no 

debate urbanístico como no econômico. A primeira emenda à constituição americana, 

como lembram Holsinger e Dilts [1994:616] protege a liberdade de expressão, opinião, 

                                                 
16 Como descrito na introdução desta tese, as sidewalk vending machines (também referidas como 
newsracks, neste capítulo) são pequenas vitrines expositoras de jornais em máquinas automáticas situadas 
no passeio público, que liberam os jornais automaticamente após a inserção de moedas no valor 
correspondente. Dada a dificuldade de encontrar termo semelhante na tradução para o contexto brasileiro, 
optei pela manutenção da expressão original nos trechos a seguir. 
17 Por certo, o modelo das bancas de jornais e revistas comuns ainda existem em determinadas cidades 
americanas. Estas são operadas por indivíduos autônomos e devem repassar uma porcentagem das vendas 
sob fim de imposto. Os newsracks, em contrapartida, sendo operados diretamente pelas empresas 
jornalísticas, são regulados por outras formas de licenciamento. Por incidirem impostos diferenciados e 
por não arcarem com os repasses aos próprios jornaleiros sob a forma de venda consignada, muitas 
empresas, sobretudo de jornais, têm preferido adotar este modelo nas últimas décadas. 
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imprensa e publicidade à mídia americana, mas não garante imunidade à regulação de 

suas atividades comerciais. 

 
A distribuição de publicações por meio de máquinas que operam através da 
inserção de moedas ao longo do passeio público, assim como em aeroportos e 
estações de metrô, deu surgimento a uma geração de litígios contra a 
Primeira Emenda: o governo não pode impedir a disseminação de ideias, mas 
pode impor restrições de tempo, lugar e maneira sobre sua disseminação, 
desde que as restrições previstas sejam ‘razoáveis’ [HOLSINGER; DILTS, 
1994:634]. 
 

Por suposto, o “razoável” poderia dar margem a compreensões bastante 

idiossincráticas. Em 1981, a Sexta Comarca de Ohio avaliou como inconstitucional um 

regulamento da cidade de Lakewood que dispunha que para obter permissão anual para 

a instalação de newsracks: o desenho da máquina deveria ser aprovado pelo Conselho 

Regional de Arquitetura de Lakewood; seu operador deveria concordar em manter a 

municipalidade livre de eventuais encargos na instalação do aparato, bem como prover 

ao menos US$100 mil de seguro; e, o centro da polêmica, o dono do negócio deveria 

cumprir “quaisquer outros termos e condições impostas como necessárias e razoáveis 

pelo Prefeito”. O processo atravessou todas as instâncias jurídicas e chegou à Suprema 

Corte, onde a decisão da pluralidade de magistrados indicou o perigo de ordenações 

similares abrirem precedentes para a censura. A decisão, contudo, foi mais apertada que 

o de costume, chegando a um incomum resultado de quatro votos a três, e duas 

abstenções [HOLSINGER; DITS, 1994:635-636]. O juiz William J. Brennan, Jr. redigiu 

o voto da maioria classificando como uma “atividade expressiva”18 a instalação das 

vending machines (o equivalente, segundo Brennan, à “circulação de jornais”), e, como 

tal, deixar sua regulação sob as mãos de um poder executivo arbitrário poderia 

representar um convite aos censores – especialmente se tratando de permissões a título 

precário, o que poderia gerar uma situação em que um editor amenizasse suas críticas à 

administração municipal a fim de não correr riscos no período de renovação da licença. 

O importante (e considerável) dissenso, entretanto, foi marcado pelo voto 

conjunto dos juízes Byron R. White, John Paul Stevens e Sandra Day O’Connor, 

segundo o qual, a decisão sobre a localização de uma vending machine nas calçadas da 

cidade não seria exatamente uma atividade de manifestação de opinião, mas, na prática, 

uma decisão sobre em que circunstância uma empresa privada vendedora de jornais 

poderia se apropriar permanentemente de um terreno público ou não. Nesse sentido, 

                                                 
18 No original, “expressive activity”, isto é, atividade de expressão ou atividade de/que requer liberdade 
de expressão. 
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argumentaram os magistrados, colocar as sidewalk vending machines no passeio teria o 

mesmo significado como “atividade expressiva” que conceder gratuitamente um terreno 

da prefeitura para que uma empresa jornalística instalasse suas prensas gráficas. De 

acordo com o juiz White [apud HOLSINGER; DITS, 1994:635], regulamentos 

similares incidiriam sobre o espaço público, ordenando-o de forma saudável contra sua 

apropriação por entidades particulares. Assim, o mais importante seria, na verdade, 

observar que os termos destas restrições (1) não devem se basear no assunto ou no 

conteúdo tratado nos respectivos discursos; (2) devem servir a significativo interesse de 

governo; (3) devem resultar na forma menos drástica possível de implementar tais 

interesses; (4) devem prever fóruns alternativos disponíveis para a disseminação das 

mesmas mensagens; qualquer regulação que não cumprisse com os prepostos acima em 

seus critérios de ordenação pública seria considerada inconstitucional. Conquanto 

derrotado, o voto foi importante, inclusive para abrir jurisprudência a decisões 

posteriores em dissídios semelhantes. O argumento apresentado por White destacava de 

forma bastante lúcida que, ainda que toda a corte se pronunciasse de forma unânime 

sobre quais seriam as “restrições razoáveis” a serem impostas pela municipalidade aos 

operadores de newsracks, a prefeitura ainda poderia alegar que o banimento das 

máquinas havia acontecido por razões de segurança ou mesmo estéticas, em atenção à 

paisagem e à circulação urbanas. Mais importante, portanto, seria que o poder judiciário 

se preocupasse em estabelecer que maneiras alternativas de disseminação da mesma 

informação estivessem asseguradas. 

Esta foi exatamente a conclusão a que chegou uma corte distrital de Nova Jérsei, 

em processo que manteve o banimento das vending machines do Aeroporto 

Internacional de Newark, sustentado pela autoridade portuária da cidade. Nos autos, a 

corte concordava com o argumento de que, uma vez estando disponíveis para os turistas 

e viajantes através de bancas de jornais e revistas comuns situadas na imediações, o 

banimento teria o propósito claro e exclusivo de garantir a segurança dos cidadãos e 

facilitar o fluxo de pedestres, tornando o aeroporto um ambiente esteticamente 

confortável. Além disso, é claro, como consta no processo [apud HOLSINGER; DITS, 

1994:636-638], era fundamental preservar as operações das próprias bancas, uma vez 

que estas, diferentemente dos newsracks, são obrigadas a repassar uma porcentagem das 

vendas à autoridade portuária. Em Chicago, o Chicago Tribune foi beneficiado por uma 

decisão em todos os sentidos oposta a esta primeira [id.:ibid.]. A sentença judicial 

considerava que, apesar de o aeroporto da cidade possuir bancas, e apesar de as razões 
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apresentadas incluírem o trânsito em segurança de pedestres pelas instalações 

aeroportuárias, os passageiros deveriam ter atendido o seu direito em sua plena 

capacidade, já que, estando em funcionamento 24h ao dia, o local não oferecia solução 

para os voos noturnos, horário em que os quiosques já estariam fechados. Finalmente, a 

decisão de uma corte federal proferida no Arizona, de modo não surpreendente, como 

afirmam Ralph Holsinger e Jon Dits [id.:ibid.], citava a sentença do caso da cidade de 

Lakewood, para determinar que o aeroporto Tucson pagasse à Phoenix Newspapers 

US$66 mil em despesas legais, pela tentativa de regular e cobrar repasses pela 

instalação de vending machines, ferindo a Primeira Emenda. Holsinger e Dits [id.:616-

659] citam ainda outros casos – entre os quais o que obrigou o USA Today a atender as 

determinações do município de Pennsauken (Nova Jérsei) para que não dispusesse as 

máquinas em passeios públicos a menos de 9 metros de esquinas e fixas à calçada, por 

razões urbanísticas –, mas os apresentados acima, especialmente a sentença original da 

Suprema Corte em 1981, nos dão boa dimensão sobre os interesses envolvidos nestas 

disputas pela instalação de aparatos para a venda de publicações impressas. 

No contexto carioca, a disputa iniciada no primeiro ano do mandato de Luiz 

Paulo Conde à frente da administração municipal, envolvendo uma legislação herdada 

do período anterior de governo de Cesar Maia, deixa transparecer, através dos conflitos 

internos na estrutura burocrática municipal, algumas das razões de ordem política em 

processo que questionava a regulação sobre a distância mínima entre uma banca e outra 

ou entre uma banca e um estabelecimento cuja atividade única seja a venda de livros, 

jornais e revistas. A promoção nº PG/PSE/34/98-DACF expedida pela Procuradoria 

Geral do Município em maio de 1998 é uma das fontes mais interessantes para 

identificarmos a compreensão das competências da municipalidade segundo ela própria. 

Em plena administração Conde, profundamente influenciada pela bandeira de 

continuação da gestão Cesar Maia19, a prefeitura foi questionada sobre o inciso III do 

artigo 8º do decreto nº 14.740/1996, que mantinha a distância mínima entre uma banca e 

outra ou entre uma banca e uma livraria (ou similar) em 400m20. O questionamento 

                                                 
19 Em entrevista a uma série de pesquisadores publicada sob forma de livro, Cesar Maia conta sobre sua 
relação com Conde em fins da década de 1990, pouco antes de ambos romperem politicamente, 
lembrando que, durante a campanha, uma eleitora afirmara que Conde seria a “continuação” de Cesar 
Maia, palavra que foi prontamente adotada, em vez de “continuidade”, pelo comando da campanha, por 
conta de seu apelo junto às camadas populares. Cf. ZALUAR; ZETTEL; ERLANGER; CARVALHO; 
DIAS, 1998:80-89. 
20 Vale lembrar que esta determinação já tinha validade desde a promulgação do decreto nº 6.229/1986, 
de Saturnino Braga. 
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partia da 1ª Procuradoria Setorial, após divergência de pareceres entre esta e a 10ª 

Procuradoria Setorial, a respeito da aplicação da lei municipal, diante do confronto entre 

o dispositivo e o comando do artigo 219 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

cuja apregoação indicava que o estado não imporia limites para a localização de 

estabelecimentos congêneres, respeitadas as legislações federais. A esse respeito, a 1ª 

PS concluíra que o decreto municipal feria o preceito constitucional da livre 

concorrência, enquanto a 10ª PS sustentara que este preceito se referia exclusivamente a 

estabelecimentos em “prédios regularmente licenciados” e não a “engenhos colocados 

em logradouros públicos, como no caso das bancas de jornais” [PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 1998]. Neste caso, no entender do 

despacho da 10ª PS, “estar-se-ia diante de uma regra de planejamento urbano, e não 

interventiva da atividade econômica” [id.:ibid.]. Comentando sobre a divergência, o 

procurador Dárcio Augusto Chaves Faria aponta que, em determinados casos, o Estado 

deve, sim, intervir na localização de estabelecimentos – dando, como exemplo, a defesa 

do meio ambiente –, e que o artigo da Constituição Estadual, como uma restrição 

autoimposta, tem em vista assegurar a livre concorrência e a livre iniciativa, mas que, a 

este sentido, o despacho da 10ª PS levava em consideração o fato de que uma banca de 

jornal seria fruto da autorização para a utilização de um “espaço público para o 

desenvolvimento de atividade privada com fins econômicos”, portanto, um privilégio 

que não condiz com o princípio da livre concorrência. 

 
Se encararmos o licenciamento de bancas de jornais em calçadas de 
logradouros sob a ótica exclusivamente econômica, temos que, quando o 
Poder Público autoriza a instalação de uma banca exatamente em frente a um 
estabelecimento que desenvolve a mesma atividade econômica, está 
interferindo na atividade econômica daquele estabelecido em um prédio 
particular – posto que fomenta uma competição desigual e, logo, viola a livre 
concorrência. [...] 
Por qual razão, então, o Poder Público autoriza a instalação de bancas de 
jornais em espaços públicos? Porque há um interesse público: o de tornar 
efetiva a norma constitucional que assegura a liberdade de imprensa. De nada 
adianta a liberdade de imprensa se o cidadão não dispõe de fácil acesso à 
informação. Assim, a banca de jornal instalada em espaço público, 
imediatamente acessível ao cidadão, reveste-se de indiscutível utilidade para 
a população – assegura-se, assim, uma garantia constitucional e um direito de 
cidadania [PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, 1997:3-4]. 
 
 Entendendo a perspectiva econômica como distinta e subordinada à utilidade 

pública, o procurador do município conclui então que o dispositivo do decreto nº 

14.740/1996, em verdade, disciplinaria o uso do espaço público, uma vez que, se a 

finalidade ligada à facilidade de acesso à informação já está garantida, o fundamento da 
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intervenção da autoridade pública desaparece. Assim, não se tratando de intervir na 

atividade econômica, mas de regular o uso de um bem público, comum à população, a 

limitação em 400m para a distância mínima entre bancas ou entre uma banca e um 

estabelecimento comercial similar forneceria, inclusive, a garantia de que o comerciante 

instalado em prédio particular não teria prejuízo financeiro no exercício de sua 

atividade. O parecer do procurador pode, de muitas maneiras, ser associado à linha de 

raciocínio de Castells e Portes [1989:13], quando afirmam que, em uma economia de 

mercado ideal, sem nenhum tipo de regulação, a distinção entre um negócio formal e 

um negócio informal perderia sentido, já que todas as atividades poderiam ser 

enquadradas como informais. É justamente a intervenção do Estado que garante, nessa 

perspectiva, o preceito da economia formalizada e sua contraposição à economia 

informal, como exceção à regra. Com esse mote em vista, Faria [PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 1998:5] encerra seu parecer dizendo 

que 

 
a título ilustrativo, podemos fazer alusão à situação do comércio ambulante – 
os ‘camelôs’: se o Poder Público Municipal licenciasse indiscriminadamente 
o uso de calçadas para que particulares exercessem atividade econômica, 
estabelecendo competição com as lojas comerciais regularmente 
estabelecidas, não estaria fomentando concorrência desleal? Nada impede – e 
nem pode impedir – que, numa mesma rua, várias lojas de roupas se 
estabeleçam, uma ao lado da outra, e mantenham uma saudável competição, 
vez que submetidas às mesma [sic] condições. Mas um comerciante instalado 
no logradouro público compete com larga margem de vantagem, porque seu 
custo de produção é menor. 

 

 A despeito, porém, do parecer de Faria, o subprocurador geral da PGM, André 

Tostes, deferiu o ofício observando que a garantia constitucional de liberdade de 

imprensa não seria, em sua visão, o principal fundamento do dispositivo legal, já que 

esta garantia está mais relacionada com a proibição da censura e o controle do Estado 

sobre a circulação da informação, do que propriamente à garantia de espaço público 

para a venda de jornais e revistas. Sua conclusão final, por conseguinte, é de que a 

medida que fixava a distância mínima de 400m entre bancas e estabelecimentos 

congêneres estaria ligada à “garantia da circulação nos logradouros públicos” e à 

“estética urbana” [PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, 1998], ambas matérias de interesse local da municipalidade. A discussão 

travada nos bastidores da Procuradoria Geral do Município, encontrava divergência não 

na sentença proferida mas no mérito da avaliação. Embora ambos os pareceres 

entendessem como constitucional a restrição imposta na legislação municipal, a 
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orientação final da PGM, subscrita pelo subprocurador geral, André Tostes sugeria o 

entendimento de que o licenciamento, a fiscalização e a regulação das bancas de jornais 

e revistas, própria do município, se relaciona com a circulação no ambiente urbano, 

reforçando a compreensão de que à prefeitura caberia apenas uma abordagem técnica e 

urbanística sobre a atividade dos jornaleiros, caráter que conferia aos decretos da 

prefeitura – como é particular das gestões de Cesar Maia e Conde – sentido 

pretensamente mais objetivo do que as avaliações de posturas, tradicionalmente legadas 

à figura do prefeito. E, nesse sentido, é de particular importância observarmos a 

comparação entre o licenciamento das bancas e do comércio ambulante, esboçada por 

Faria, pois é exatamente esta a disputa interposta pela prefeitura nos anos seguintes. 

Gêneros de origem fraterna, camelôs e jornaleiros seriam agora alvo de políticas 

públicas que procuravam justamente contrapô-los a partir do pretexto do planejamento 

urbano. 

 

 

4.3. Shoppings de rua e outdoors tridimensionais 

 

“Sou contra as bancas de jornais!” 

Foi com estas palavras que, logo ao início de minha pesquisa, o blogueiro 

Tiresias da Silva [2005] captou minha atenção. No artigo de 2005, referenciado pelo 

próprio autor como o post “mais polêmico do site em 2009”, e desdobrado em mais três 

textos em 2008 e outros dois em 2010, sobravam críticas à desordem urbana, repisando 

o tema da necessidade de se instituírem normas mais rígidas para a concessão do espaço 

público e argumentando que, não só as bancas atrapalham a circulação de pedestres 

pelas calçadas21, como elas teriam se desviado de sua função original: do comércio de 

                                                 
21 A mesma crítica já foi encampada em diversos momentos diferentes na coluna de Ancelmo Góis nO 
Globo. Cito p. ex. a nota publicada em 22 de junho de 2009, na página 12 do jornal: “A privatização das 
calçadas pelo comércio é uma mazela que atinge todo o Rio de Janeiro. Em Vila Valqueire, na Zona 
Oeste da cidade, esta banca de jornal [que aparece na imagem central] e a padaria Flor do Valqueira 
obrigam os pedestres, como mostra a foto do coleguinha Hudson Pontes, a deixar a calçada para poder 
seguir seu destino. ‘Para passar, tem que se andar na rua, que é movimentada, ou entrar na padaria, entre 
as duas caixas, onde geralmente já tem muitas pessoas na fila, esperando’, reclama a leitra Bárbara 
Riachoelo” [O GLOBO, 2009]. Mas situações contrárias a esta também são objeto de notícias. Em 
dezembro de 2010, o mesmo O Globo noticiava com algum destaque manifestações de moradores do 
bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, que tentavam impedir a retirada de uma banca da Rua Dias 
Ferreira. Segundo a prefeitura, a titular da banca não havia encaminhado no prazo os documentos para 
seu recadastramento obrigatório, e a Secretaria de Ordem Pública resolveu remover o quiosque, em vista 
de suas dimensões serem superiores às autorizadas. O jornal dava ainda conta de que, no último processo 
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jornais e revistas, passaram a negociar todo tipo de guloseimas e – pasmem! –, 

inclusive, a veicular publicidade. 

Os posts de Tiresias da Silva obteviram ampla participação em seus 

comentários, muitos dos quais deixados por jornaleiros, magoados pelas críticas 

(alguns, é verdade, mais raivosos) e rebatendo um a um vários dos pontos apresentados. 

Oportunidade única para a observação sobre este debate, tenho acompanhado desde 

então as revisitas do blogueiro ao tema, sempre procurando desfazer o mal entendido 

inicial, explicando que não é contra a categoria dos jornaleiros, mas contra a indústria 

que se instalou por trás das bancas [SILVA, 2008a; 2008b; 2008c; 2010a; 2010b]. 

De forma semelhante ao argumento dos buquinistas parisienses, alguns dos 

jornaleiros que respondiam à discussão no blog procuravam evidenciar que não se lhes 

agradava vender outros gêneros. Segundo eles, “Pode parecer besteira mas os produtos 

alternativos: balas, cigarros, refrigerante, etc. São conveniencias, complementam as 

vendas e dão retorno” [2008a]. Mas a grande maioria simplesmente colocava a questão 

em outros termos, apontando que as críticas deveriam ser dirigidas, na realidade, à 

instância de licenciamento e fiscalização da prefeitura, já que os jornaleiros agiam 

estritamente dentro da lei. E, se a proliferação de bancas ou a ampliação de suas 

atividades originais incomodava, isto se devia a um regime de licenciosidade absoluta, 

onde eles próprios saíam perdendo. 

Na tentativa de reconstituir o caminho que levou a esta liberalização do 

comércio em bancas, busquei investigar então em que momento, nos termos da lei, os 

ditos produtos alternativos passaram a ser encampados. Como vimos, ao fim do 

Governo Chagas Freitas, e no calor das eleições de 1982, a lei estadual nº 586/1982, 

seguida de suas disposições complementares, promulgadas pela lei nº 596/1982, tornou 

atribuição do estado do Rio de Janeiro o controle sobre a distribuição e venda de 

publicações impressas. Com esta medida, o governador Chagas Freitas buscava ampliar 

e facilitar a expansão de seus veículos privados de mídia, notadamente o jornal O Dia, 

em especial na região metropolitana do estado. Como recurso desesperado, buscando 

recuperar o espaço perdido com o previsível fracasso do candidato governista Miro 

Teixeira, a lei passou quase despercebida no fim do mandato chaguista. Apenas em 

1985, por iniciativa do vereador pedetista Eduardo Chuahy, então presidente da 

Câmara, é que foi revogada a legislação [lei estadual nº 908/1985], abrindo caminho 

                                                                                                                                               
de recadastramento, 1391 bancas (de um total de 2,5 mil, na cidade) já haviam sido regularizadas 
[ANTUNES, 2010; ANTUNES; MEROLA, 2010; O GLOBO, 2010]. 
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para que, em 1986, a prefeitura voltasse a se ocupar da atividade através do regulamento 

nº 6 da Consolidação de Posturas Municipais de 1978, alterado na sequência pelo 

decreto nº 6.229/1986 emitido pelo prefeito Saturnino Braga. 

É deste ponto, em exato, que parto para as considerações subsequentes. A 

respeito da cronologia de acontecimentos supracitados, pode-se afirmar que o decreto 

de Saturnino preenchia a lacuna deixada pelo vácuo legislativo estadual, uma vez que 

retornava ao município a competência sobre a regulação e licenciamento das bancas. 

Para completar, é precisamente tal decreto municipal o responsável por aumentar de 

200m para 400m a distância mínima entre uma banca e outra ou entre uma banca e 

qualquer estabelecimento comercial que vendesse jornais e revistas, norma que 

suscitaria os debates internos na Procuradoria Geral do Município, tratados nas páginas 

imediatamente anteriores. 

 O Governo de Brizola ocupou-se, nesse período, apenas de sancionar legislações 

que restringiam a circulação e a exposição em bancas de conteúdos pornográficos [lei nº 

763/1984]22 e publicações ilustradas com alusão a armas de fogo e/ou armas brancas [lei 

nº 1.112/1987]. Tal direcionamento apontava para um novo papel do estado no controle 

da circulação e distribuição da imprensa – responsabilidade esta, em determinados 

aspectos, compartilhada com a União –, enquanto passaria a caber à municipalidade tão-

somente a regulação da atividade. 

Não à toa, às vistas do projeto de lei municipal nº 1.515/1991, de autoria do 

vereador Cesar Pena – eleito pelo Partido Socialista, espécie de dissidência do PDT de 

Brizola –, a procuradora-chefe da Procuradoria de Serviços Públicos do Município do 

Rio de Janeiro, Vanice Regina Lírio do Valle, manifestou seu receio de que o texto 

proposto para a lei “venha a tangenciar a disciplina da liberdade de imprensa – matéria 

que refoge à competência legiferante da Municipalidade”. O projeto nº 1.515/1991 

determinava em seu caput a proibição da “exposição [sic] em bancas de jornais e 

revistas, de fotos que reproduzam cenas de atrocidade e sadismo” [PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 1991]. Considerado genérico e 

ambíguo em seus termos, o projeto foi vetado a partir da recomendação do procurador 

geral do município Raul Cid Loureiro e também da procuradora do município Kátia 

                                                 
22 Trata-se de comentário meramente especulativo, mas é possível que parta daí o interesse provocativo 
de publicações eróticas como a Playboy em atrair para suas páginas a filha do governador, Neusinha 
Brizola. Falecida recentemente, Neusa Maria Goulart Brizola chegou a posar nua para a revista em 1987, 
mas o político conseguiu impedir a divulgação das fotos, alegando que as imagens poderiam vir a 
prejudicar seus netos (filhos de Neusinha) [cf. O GLOBO, 2011]. 
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Patrícia Gonçalves Silva. Esta última, por oportuno, lembrou que o projeto versava 

sobre matéria de âmbito do poder de polícia administrativa, “especificamente na espécie 

de polícia de costumes, que visa a limitar e condicionar o exercício de liberdades e 

direitos individuais em benefício do decoro, da moral e dos bons costumes” [id.:ibid.]. 

Segundo a procuradora, a competência sobre assuntos desta natureza é dos três graus 

federativos, notadamente do poder municipal, contudo, pelos termos vagos em que o 

projeto havia sido formulado, sua aprovação causaria rebatimento na liberdade de 

imprensa – assegurada constitucionalmente23 –, já que o texto não regulamentava a 

exibição de publicações que porventura veiculassem cenas de atrocidade e sadismo, 

apenas a proibia. 

 Assentadas as competências entre os três poderes, o decreto seguinte, nº 

11.380/1992, já em fins da administração Marcello Alencar, alterava mais uma vez o 

regulamento nº 6 do decreto nº 1.601/1978, presente na Consolidação de Posturas 

Municipais. Abrindo caminho para a reformulação conceitual do modelo de 

funcionamento das bancas nos anos subsequentes, a legislação promulgada pelo prefeito 

Marcello Alencar solapava as pretensões da corrente chaguista ou grupos afins em 

voltar a fazer uso político da categoria dos jornaleiros. As mudanças aprovadas no teor 

da lei não eram substanciais no sentido de alterarem profundamente a atividade, mas, 

sem dúvida, enfraqueciam o capital político dos grupos que durante as décadas de 1970 

e 1980 se mantiveram no poder em todo o estado do Rio, especialmente na capital. Para 

começar, o decreto nº 11.380/1992 removia praticamente todas as menções anteriores a 

respeito do papel dos Sindicato de Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas e 

Sindicato de Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas, ambas as associações 

afinadas com a corrente de correligionários do antigo MDB carioca, herdeiro político do 

ex-governador Chagas Freitas24. Onde se lia, por exemplo, que ambos os sindicatos 

deveriam ser ouvidos antes da concessão de autorização para a instalação de bancas, na 

lei chaguista nº 596/1982; no decreto nº 11.380, estaria grifada a competência exclusiva 

da Secretaria Municipal de Fazenda. Também o parágrafo em que se sugeria a consulta 

ao Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas a fim de aprovar um 

esquema de funcionamento especial por menos de oito horas diárias para determinadas 

bancas passava a mencionar apenas a Secretaria de Fazenda. E, ainda, o trecho que 

                                                 
23 Cf. a esse respeito BRASIL, 1988, especialmente art. 5º, inciso IX; art. 220, parágrafos 1º, 2º e 6º. 
24 Note-se mais uma vez que Chagas Freitas foi presidente do Sindicato de Empresas Proprietárias de 
Jornais e Revistas durante 14 anos, de 1956 a 1970, quando então assumiu o Governo da Guanabara. 
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afirmava que a exploração do serviço da banca deveria ser dada por titular e parceiro 

devidamente registrados no Sindicato de Distribuidores e Vendedores de Jornais e 

Revistas do Rio de Janeiro, presente desde o decreto nº 1.601/1978 (art 5º), seria 

sumariamente suprimido. 

 Mas, descontadas as intenções claras de pontuar um reinício político para 

legislação municipal incidente sobre a categoria, o que se descortina a partir deste ato 

promulgado é também uma série de medidas que iniciariam a gradativa liberalização da 

atividade. Em primeiro lugar, Marcello Alencar aproveita para conceder a permissão 

aos próprios requerentes para apresentarem seus modelos de quiosques, retirando de seu 

decreto as três opções únicas de croquis para bancas25. Ao fazer isso, ainda aumenta a 

área útil das bancas de 15m2 para 24,5m2, decisão que seria logo adiante revogada pelo 

decreto nº 13.100/1994, expedido pelo prefeito Cesar Maia face às suas preocupações 

com a implantação do projeto Rio Cidade26. Outras alterações pontuais mas não menos 

importantes propostas pelo decreto nº 11.380 diziam respeito (a) ao aumento na 

distância mínima exigida entre a banca e as esquinas das fachadas, que subia de 5m para 

8m; (b) à proibição da instalação de bancas em parques, praias, largos e jardins 

públicos, além da orla marítima e das lagoas; (c) à liberação para que as bancas não 

fossem necessariamente pintadas na cor alumínio todos os anos; e, por fim, (d) o 

ativamento de publicidade de jornais e revistas, por meio de cartazes ou da instalação de 

um painel, simples ou luminoso, na cobertura da banca. Esta última modificação 

pavimentaria a exploração do quiosque como espaço comercial, como vemos em 

seguida, no decorrer das administrações Cesar Maia e Luiz Paulo Conde. 

 Em princípio, porém, a primeira gestão de Cesar Maia à frente da Prefeitura do 

Rio não proporciona alterações definitivas na legislação em vigor. O principal pacote 

que incide sobre o regulamento nº 6 em seu governo é o decreto nº 14.740/1996, que 

atribui a decisão sobre a aprovação do formato das bancas à uma resolução conjunta 

                                                 
25 A legislação em vigor até então, herdada dos tempos de Lacerda e apenas atualizada, apresentava três 
modelos de quiosques (croqui A, croqui B e croqui C), cada um com dimensões diferentes em largura e 
comprimento. A lei propunha o uso de determinados modelos para regiões administrativas específicas – o 
modelo A, por exemplo, como o menor de todos, era recomendado para a área do Centro, por conta das 
ruas mais estreitas. 
26 Para efeito de comparação, em São Paulo, desde 1986, a partir da Lei Tenorinho, de autoria do 
vereador Luís Tenório de Lima [lei municipal nº 10.072/1986], a área máxima permitida para a instalação 
de bancas de jornais é de 30m2. Cf. lei municipal de São Paulo nº 10.072/1986. Segundo o jornal Metro, 
de 25 de junho de 2008, a Prefeitura de São Paulo negociava há alguns meses junto à entidade a 
diminuição desta área, para valorizar a circulação de pedestres, mas o argumento da classe era de que os 
custos se tornariam inviáveis para os proprietários de bancas. Cf. JORNAL METRO, 2008. Sobre as 
preocupações de Cesar Maia com as bancas diante do Projeto Rio Cidade, cf. p. ex. leis municipais nº 
14.019/1995 e nº 14.513/1995. 
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entre a Coordenação de Licenciamento e Fiscalização (CLF) da Secretaria Municipal de 

Fazenda, o IplanRio – órgão responsável pelos recursos de tecnologia da informação e 

manutenção de bancos de dados da prefeitura –, e a Secretaria Municipal de Urbanismo; 

e, ainda, permite a promoção e celebração de contratos de televisão por assinatura e 

agenciamento de assinaturas de jornais, revistas e periódicos, além da venda de balas, 

confeitos, doces embalados e preservativos. A autorização para vendas de preservativos 

já tinha sido objeto de legislação anterior específica, quando do decreto nº 13.753/1995, 

também promulgado por Cesar Maia. Sua inclusão, portanto, não é novidade no decreto 

de 1996, tampouco parece ser motivo de divergência. O mesmo não se pode dizer da 

liberalização do comércio de gêneros alimentícios (balas, confeitos e doces embalados), 

que somados aos itens já permitidos (cigarros, fósforos, isqueiros, canetas, pilhas, 

barbeadores etc.27) indicavam desde já um princípio de releitura das funções a que se 

destinava a banca. Estas pequenas alterações, no entanto, não parecem representar uma 

guinada decisiva no tratamento do licenciamento e fiscalização de bancas. É possível 

dizer, conforme discutiremos a seguir, que esta guinada fica explícita apenas a partir de 

um outro parecer da Procuradoria Geral do Município sobre a constitucionalidade do 

decreto nº 14.740/1996, emitido já durante a administração Conde, em maio de 1998. 

Pouco antes disso, a exemplo da lei estadual nº 763/1984, assinada por Brizola, o 

agora governador Marcello Alencar sanciona a lei nº 2.851, com base em projeto de 

autoria da deputada Magaly Machado, que proibia a exposição, comercialização e 

locação de CD-ROM, revistas e outros tipos de publicações de conteúdo pornográfico 

em bancas, determinando que tais materiais deveriam ser protegidos por embalagens 

opacas. A cruzada pela restrição a este tipo de produto ainda seguiria com a lei estadual 

nº 3.302/1999, promulgada por Anthony Garotinho, e que determinava a proibição da 

livre exibição ou o fácil acesso de quaisquer conteúdos pornográficos em lojas 

comerciais, bancas e assemelhados. E chegaria à última década, através das leis 

estaduais nº 4.642/2005 e 4.779/2006, ambas sancionadas pela governadora Rosinha 

Garotinho, prevendo multas para bancas de jornais, gráficas, lojas de suvenires, 

quiosques, e similares que veiculassem ou expusessem à venda postais turísticos que 

utilizassem fotos de mulheres em trajes sumários. 

Se o estado, porém, ocupava-se da legislação de costumes (matéria que 

tangencia a disciplina da liberdade de imprensa), à prefeitura cada vez mais caberia se 

                                                 
27 Os itens relacionados passaram a ser permitidos a partir do decreto editado por Marcello Alencar, mas, 
em verdade, apenas versavam sobre prática corrente. 
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apropriar da justificativa urbanística, inclusive para questões eminentemente políticas. 

Bastante enfatizar que a aposta da administração municipal era de que a concentração 

de gêneros de conveniência à disposição a partir das bancas, limitaria a atividade dos 

camelôs. Essa posição fica explícita na fundamentação das alterações propostas para o 

regulamento nº 6 quando do decreto nº 17.225/1998, emitido pelo prefeito Luiz Paulo 

Conde e que substituiria o de nº 14.740/1996, baixado ainda por Cesar Maia.  

Conde apresentaria as alterações propostas ao artigo 2º do regulamento, 

preservando a comercialização de: faixas, bandeirolas, galhardetes, balões infláveis e 

flâmulas [inciso VI], cigarros, fósforos, isqueiros, canetas, pilhas, filmes fotográficos e 

prestação de serviços de revelação [inciso VII] e preservativos [inciso IX]28, mas 

designando, no máximo, 10% do espaço em banca para estes gêneros. Seu argumento 

era de que a alteração aprovada restringiria a oferta de produtos de conveniência, “por 

fugirem do objetivo específico da banca”, mas que sua manutenção seria importante, 

“considerando a vantagem da redução dos atrativos do comércio ambulante” [decreto nº 

17.225/1998]. Nesse caso, vê-se que a “garantia de circulação nos logradouros 

públicos” aparecia aliada à orientação de combate aos camelôs, instituída desde a 

administração anterior29. Mais do que as legislações promulgadas no primeiro mandato 

do prefeito Cesar Maia, o decreto do prefeito Conde é límpido e transparente na política 

de contraposição destes dois gêneros fraternos, os camelôs e os jornaleiros. Mas, se de 

um lado a prefeitura apostava na exploração de serviços de conveniência por parte das 

bancas face à concorrência com o comércio ambulante, de outro, a ordem era suspender 

novas concessões e renovar o mobiliário já existente, preocupação esta que se alinhava 

à consideração de que a cidade havia passado por um processo de “renovação urbana” 

ao longo dos últimos anos, através do Projeto Rio Cidade, e que as bancas precisavam 

ser adequadas “às reais necessidades de bom atendimento ao usuário” [cf. justificativas 

ao decreto nº 17.225/1998]. No texto da lei, a orientação anterior da Procuradoria Geral 

do Município [1998] se fazia presente no artigo 9º, inciso III, que mantinha a distância 

mínima de 400m discutida na promoção de Faria e Tostes, mas acrescentava que em 

caso de “relevante interesse público, a juízo da Coordenação de Licenciamento e 

                                                 
28 Note-se que o inciso X do mesmo artigo é alterado, removendo-se a liberação para comercialização de 
balas e confeitos e substituindo-a pela comercialização de carnês de estacionamento rotativo autorizados 
pela prefeitura. 
29 Sobre o combate aos camelôs, inclusive com uso de inteligência policial, durante o primeiro governo 
Cesar Maia, cf. ZALUAR et alii, 1998:85. 
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Fiscalização, e com a anuência da Secretaria Municipal de Urbanismo e da Iplanrio”30, 

tal distância mínima poderia ser alterada – o que viabilizava uma solução salomônica 

para casos conflituosos, em decisão diametralmente oposta ao voto do juiz White na 

divergência americana. 

A comissão criada por Conde para definir novos modelos de bancas de jornais e 

revistas instaladas no município do Rio de Janeiro – em que figuravam representantes 

da Secretaria Municipal de Governo, da Secretaria Municipal de Urbanismo, da 

Empresa Municipal de Informática e Planejamento S/A (Iplanrio) e da Coordenação de 

Licenciamento e Fiscalização – ainda reintroduzia os modelos pré-estabelecidos de 

bancas pela prefeitura, fixando cinco tipos de modelos, e permitindo, a partir daí, a 

ativação de publicidade sob forma de um engenho luminoso a ser instalado na parte 

posterior da banca, possibilitando definitivamente que as bancas de jornais se 

constituíssem como espaços publicitários por excelência, em meio a uma paisagem 

urbana já dominada por outdoors31. 

Pode, todavia, parecer plena licenciosidade, mas há ainda mais “jogos ocultos” 

na legislação que prevê ao mesmo tempo a exploração de publicidade e um imediato 

recadastramento dos jornaleiros. Parte das negociações envolvidas transparecem no 

comentário do leitor Dito, que se apresenta como vendedor de jornais e revistas ao blog 

de Tiresias da Silva [2008b; 2008c]. Segundo o relato do internauta, as legislações do 

período são responsáveis por tentarem implementar uma reforma no mobiliário urbano, 

em vista dos interesses de empresas fabricantes dos quiosques e engenhos para o 

segmento. Decorrem daí as atuais bancas com piso de granito, iluminação 24h e 

características do gênero, que hoje se constituem como maioria nas ruas do Rio de 

Janeiro. No passado, conta o jornaleiro em depoimento no site, a indústria do cigarro 

teria financiado a compra dos novos modelos para um sem-número de jornaleiros, em 

                                                 
30 No decreto seguinte, de nº 17.385/1999, Conde incluiria também a consulta prévia ao Instituto Pereira 
Passos, como pré-condição para esta excepcionalidade. 
31 A imagem de um “outdoor de calçadas” [em tradução livre do original sidewalk billboard] é 
mencionada também por Holsinger e Dits [1994:637-639], ao comentarem diversos casos de litígios 
judiciais em que as vending machines eram utilizadas por donos de empresas jornalísticas para 
sustentarem publicidade. Em um deles, os autores contam que “A noção de um outdoor de calçadas 
apelou à imaginação de empresários do Chicago Observer, e eles criaram algo que chamaram de ‘AD 
BOX’. Era na verdade um desproporcional newsrack, medindo 34 polegadas de largura por 52 polegadas 
de altura. Uma pequena vitrine com uma urna de nove polegadas estava reservada para acesso ao Chicago 
Observer, em formato tabloide e dobrado. O restante da superfície externa era comercializado como 
espaço publicitário. A cidade de Chicago respondeu com um regulamento que bania propagandas 
despropositadas no passeio público, eliminando os anúncios atrelados aos newsracks, e ainda limitando o 
tamanho das caixas. Uma propaganda despropositada era definida como um anúncio sobre qualquer tipo 
de empreendimento com mais de 20 pés [6 metros]. A medida efetivamente tirou do caminho qualquer 
AD BOX”. 
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troca de que estes profissionais não só comercializassem seus produtos como exibissem 

publicidade na área posterior da banca. Outro comentário também elucidativo de um 

jornaleiro, Divino C. R. Leitão, afirma que os donos de bancas que desejam exibir 

publicidade devem ser autorizados pela prefeitura e sobre eles incidem novos impostos. 

De fato, de acordo com os parágrafos 1º e 2º, do artigo 16, inciso II do decreto nº 

17.225/1998, a autorização para exibição de publicidade deve ser requerida por empresa 

especializada, cabendo à Divisão de Registro e Fiscalização de Publicidade, da própria 

Coordenação de Licenciamento e Fiscalização, regular o setor. Não há, entretanto, no 

texto da lei, qualquer menção a impostos e tarifas a serem pagos pelos titulares das 

bancas que desejem explorar comercialmente anúncios nos espaços designados para tal. 

De uma forma ou de outra, a lei é clara ao especificar que apenas empresas do ramo 

publicitário podem solicitar tal anuência, o que condiz com o que afirmam ambos os 

jornaleiros, ao dizerem que o repasse aos responsáveis pelas bancas é menor do que o 

imaginado, uma vez que o espaço é praticamente terceirizado. Vê-se, portanto, que a 

concessão para a exploração de publicidade foi o dispositivo que alavancou a renovação 

das “carcaças” de alumínio por modelos modernos e iluminados. 

 Por fim, além da contenda envolvendo a exploração de anúncios e da 

justificativa clara e objetiva sobre o comércio de outros gêneros, a lei municipal 

sancionada por Conde seria (e apenas seria) importante por remover os dois 

dispositivos incluídos a partir da legislação chaguista em fins da ditadura militar, que 

previam (a) que as mercadorias encontradas nas bancas, cuja venda não fosse 

autorizada, seriam apreendidas [artigo inciso X, § 3º], e (b) que não seria considerado 

infração qualquer dano sofrido pela banca por ação de terceiros [artigo inciso X, § 4º], 

entendendo que estas atribuições fugiam à competência da prefeitura. Contudo, menos 

de três meses depois, um novo decreto [nº 17.385/1999] incluiria ambos os parágrafos 

uma vez mais. 

 Talvez uma das mais duras legislações, ao mesmo tempo em que uma das mais 

licenciosas, o decreto nº 17.225/1998 – e, na sequência, o decreto nº 17.385/1999, quase 

idêntico, exceto pelas alterações comentadas acima – estabelecia que as adaptações 

propostas aos modelos das bancas deveriam ser realizadas até 30 de dezembro de 1999, 

condicionando-se sua realização à renovação das licenças para operação do espaço 

público. Esta aparente inflexibilidade logo seria também objeto de negociação por parte 

da categoria, de modo que em 9 de maio de 2000, Luiz Paulo Conde prorrogaria o prazo 

para o cumprimento de suas determinações até o dia do jornaleiro – 30 de setembro de 
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2000 [decreto nº 18.594/2000] –, e, logo adiante, até 31 de dezembro de 2000 [decreto 

nº 18.873/2000] – último dia de seu mandato –; enfim terminando por determinar o 

prazo limite de 30 de junho de 2001 [decreto nº 19.306/2000], provavelmente já 

pressionando também pelo comando da transição de governo. 

Vê-se, portanto, que decisões deste porte, como esta que implicaria na renovação 

extensiva do mobiliário urbano carioca no que tange às bancas de jornais, não são 

implementadas sem concessões das diversas partes envolvidas. Com efeito, os croquis 

dos modelos de Conde jamais seriam adotados de forma unânime, como pretendia o 

decreto. Reconhecendo a impossibilidade de negar o licenciamento a jornaleiros já 

muito antigos e possivelmente atendendo a novos apelos da categoria, os vereadores 

Ruy Cezar (PTB) e Alexandre Cerruti (também do PTB) submeteram projeto de lei com 

novas alterações ao regulamento nº 6. Aprovado e sancionado o projeto, a lei municipal 

nº 3.425/200232, novamente tornava a escolha dos modelos de bancas livre, respeitando 

apenas a autoridade pública nas áreas do Projeto Rio Cidade. O artigo 7º da lei ainda 

aumentava as dimensões da área máxima ocupada pelas bancas de 15m2 para 18m2, 

ampliando também sua altura máxima de 2,6m para 3m, e reduzindo a distância mínima 

das esquinas das fachadas de 8m para 5m. Em tudo mais condescendente, a legislação 

cuidava de reintroduzir a anuência de uma “comissão de representantes da categoria 

indicados pelas entidades existentes” na decisão acerca da distância mínima entre 

bancas, e aumentava de 100m para 300m a distância mínima a partir das bancas para 

que ambulantes comercializassem jornais e revistas a tiracolo, favorecendo os interesses 

de jornaleiros instalados em pontos de venda fixos [lei municipal nº 3.425/2002]. Nos 

incisos VII e X do artigo 2º, nova mudança; desta vez, permitindo a venda de outros 

produtos, como: fitas de vídeo e CDs, quando acompanhados de publicações; balas, 

confeitos e doces embalados – gêneros retirados no decreto anterior de Conde; doces 

industrializados; e refrigerantes e sorvetes, se acondicionados em compartimento 

frigorífico compatível com o espaço interno da banca. Com estas revisões, retirando, 

ainda, o limite de 10% do espaço em banca para outros gêneros, a legislação assume de 

vez um caráter permissivo, apostando nas bancas como pequenos “shoppings” de rua, 

em contraposição ao comércio ambulante. 

 Para completar este cenário, o decreto nº 26.215/2006, já no último mandato de 

Cesar Maia como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, proíbe a venda de jornais, 

                                                 
32 A lei municipal nº 3.425/2002 é, mais tarde, republicada na íntegra como decreto nº 23.440, em 22 de 
setembro de 2003. 
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revistas e impressos em geral por estabelecimentos particulares em logradouros 

públicos, restringindo de vez a exposição e a comercialização de publicações por cafés, 

livrarias, e lojas de leitura às suas dependências internas, sem a possibilidade de oferta 

direta nas calçadas. No texto da lei, também o comércio ambulante de impressos é 

lembrado como sendo regido pela lei municipal nº 1.876/199233, devendo-se observar a 

distância mínima de 300m em relação às bancas, como prevista pela lei nº 3.425/2002. 

O decreto nº 26.125 procurava observar “a crescente ocorrência de venda irregular de 

jornais e revistas em logradouros públicos por iniciativa de estabelecimentos 

particulares” e o fato de que “a Cidade do Rio de Janeiro já comporta grande quantidade 

de bancas de jornais e revistas nas vias públicas, equipamentos que se destinam 

precisamente a promover, de modo disciplinado, a oferta dos impressos” [decreto nº 

26.125/2006]. Sobre a “grande quantidade de bancas” mencionada nas considerações do 

mesmo decreto, vale lembrar que, em oportunidade anterior, Cesar Maia já havia 

suspendido a concessão de autorizações para bancas em todo o município, alegando 

saturação34. Não é, portanto, cabível a responsabilização integral e personalista ao então 

prefeito pela permissividade, como fazia argumentar o blogueiro Tiresias da Silva e 

seus partidários. 

 Pelos aspectos apontados acima, quero ressaltar, finalmente, o longo processo de 

negociações por que vem passando, nas últimas décadas, a atividade de venda e 

distribuição de impressos em bancas de jornais e revistas, especialmente no âmbito da 

municipalidade. Este processo tem sido marcado (a) pelo recrudescimento da 

fiscalização em torno da renovação do mobiliário urbano e da garantia da circulação nos 

logradouros públicos; (b) pela abertura do poder público em relação ao entendimento 

das bancas como potencial espaço publicitário, garantindo aos profissionais jornaleiros 

alguma fonte de renda alternativa – alegadamente importante para enfrentar as quedas 

bruscas na circulação de publicações impressas, mas sobretudo crucial para garantir em 

boa hora o atendimento aos prazos e condições de renovação dos quiosques e engenhos; 

e (c) pela gradual permissividade do comércio de gêneros distintos da funcionalidade 

histórica original das bancas, em virtude de uma intenção política de fortalecimento 

                                                 
33 A lei nº 1.876/1992, sancionada por Marcello Alencar, dispõe sobre o comércio ambulante no 
município, apresentando condições de autorização e identificação apropriadas. É a lei ainda em vigor para 
a categoria. 
34 A esse respeito, cf. a Portaria nº 242 da Coordenação de Licenciamento e Fiscalização, publicada no 
Diário Oficial do Município em 6 de janeiro de 1995, e o Decreto nº 14.740/1996. 
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destas ante o comércio ambulante, vez que a regulação da atividade sedentária e 

formalizada é sem dúvida facilitada. 

 A esse respeito, e pela simples observação cotidiana do funcionamento de 

algumas bancas – ainda que casos isolados35 –, é possível inferir que a licenciosidade 

quanto a gêneros de conveniência e a ativação de publicidade geraram alterações 

profundas no modelo de negócios dos profissionais jornaleiros, estimulando uma 

compreensão da banca como shopping de rua ou grande outdoor tridimensional. Seria 

possível mesmo associar o crescimento espacial da área física ocupada pelas bancas – 

que hoje convidam o leitor a entrar e circular entre suas estantes – à dinâmica das 

cidades-globais e seus “mega-projetos” [cf. FIX, 2006:17]: a banca tem agora várias 

bancas dentro de si. A origem comum entre jornaleiros e camelôs, hoje, é curioso e 

extemporâneo detalhe na disputa pelo uso do espaço público e pela formalização 

econômica de suas respectivas atividades. 

 Espero, com esta breve análise, ter podido chamar atenção dos pesquisadores de 

mídia sobre o campo inexplorado das bancas de jornais e revistas no tocante à sua 

relação com as questões referentes à política local, bem como às dinâmicas próprias dos 

estudos urbanos e dos conflitos relacionados à economia informal no espaço das 

grandes cidades. Ainda há muito a ser estudado para se compreender os processos pelos 

quais se credencia a história natural dos jornaleiros. O estudo das legislações 

promulgadas pela autoridade pública ao longo dos últimos anos – regulando e 

delimitando a atividade – é somente um dos empreendimentos possíveis para auferir 

maiores detalhes acerca das etapas de circulação, distribuição e consumo de produtos 

jornalísticos. 

 

                                                 
35 Há bancas, hoje, nos mais diversos bairros da cidade, que fazem uso do expediente de venda de gêneros 
alimentícios e produtos audiovisuais (CDs e DVDs) como seu principal negócio. Outras, não raro, se 
mantém a maior parte do tempo fechadas, evidenciando apenas o caráter publicitário do equipamento, 
ante o engenho luminoso na face posterior da banca sempre ativado. 



 

 

 

 

 

5. CUSTOS e benefícios, ou: A formação de preços, o impacto da 

venda em bancas e o circuito da distribuição 

 

 Desci do ônibus algo apressado em uma tarde de janeiro de 2008, e passei por 

uma banca de jornais em que estava estampada, do lado de fora, um exemplar da edição 

n
o
 46, da revista Mad. Com uma mistura de quadrinhos, charges, e muito humor, aquela 

publicação povoou minha infância e adolescência – época em que eu frequentava com 

muito afinco uma série de jornaleiros, não apenas atrás dela, mas de um sem-número de 

outras revistas ilustradas e algumas poucas de conteúdo jornalístico. As letras amarelas 

garrafais na capa da Mad que eu avistei diziam contra um fundo preto: “Último 

número”. Aquilo despertou meu interesse, mas o fato de estar atrasado para um 

compromisso me fez adiar a decisão de parar para comprá-la. Na volta, decidi perguntar 

a um outro jornaleiro por que passei se ele tinha aquela edição. A resposta me deixou 

curioso: “Não. Não ouço falar dessa tal Mad há uns dois anos.” Não me fiz de rogado e 

segui procurando em mais dois, três, todos os jornaleiros por que passei naquela tarde. 

Um por um, a resposta ou era idêntica ou ainda mais inconclusiva: “Não sei. Não tenho 

aqui, não”, diziam. Quando cheguei em casa, procurei na internet o site da então editora 

Mythos e o chamado site “não-oficial” da revista Mad. Em ambos, obtive a informação 

que me deixou pasmado: a Mad havia sido publicada pela última vez em dezembro de 

2006. Pela terceira vez, a publicação chegava ao fim no Brasil
1
. Àquela altura, no 

entanto, me dei conta de que isso era o que menos importava. O que me chamou a 

atenção foi a força com que um único jornaleiro foi capaz de me pautar durante um dia 

inteiro. Na ocasião, a simples exposição da revista na lateral externa de uma banca não 

só captou minha atenção como me mobilizou a encontrar uma revista que era, na 

realidade, um número antigo, de quase dois anos atrás. 

                                                 
1 As séries anteriores seguiram de 1974 a 1983 e de 1984 a 2000. Alguns meses depois, uma parceria 

entre o editor brasileiro Ota (Otacílio D‟Assunção) e a Panini Comics reviveu o sucesso da Mad, ainda 

em 2008. A revista segue sendo publicada até hoje. 
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Não, eu não quero tratar das idas e vindas da revista Mad ou discorrer sobre as 

peculiaridades do humor na banda desenhada
2
. Sigo renitente no objeto desta tese. Mas 

reservei esta passagem em minha memória desde então, como reminiscência 

absolutamente subjetiva dos efeitos que a arrumação de uma banca de jornais e revistas 

é capaz de proporcionar. 

São diversas as intenções dos vendedores ao escalonarem suas publicações nas 

bancas. Alguns, por razões claras, optam por alocar os jornais de maior vendagem na 

altura imediata do olhar. Outros preenchem seus varais de expositores
3
 com revistas de 

informática, revistas de história ou mesmo revistas eróticas, a depender do perfil 

imaginado de seus consumidores. Uns poucos preferem não colocar jornais na área 

externa, apenas revistas ou mapas, panfletos e afins, de modo a não oferecer 

gratuitamente a informação que eles, em verdade, comercializam. A “arrumação”, 

categoria nativa que dá conta da prática de organizar diariamente as publicações na 

banca e recolhê-las ao fechar [CHINELLI, 1977:116], diz muito sobre o ofício do 

jornaleiro. 

Nas páginas a seguir, procuro tratar do cotidiano das bancas e do circuito de 

distribuição de impressos em que elas se inserem. Nesse sentido, a arrumação pode ser 

compreendida como seu elemento mais basilar, uma vez que funciona como uma 

espécie de exposição das obras ao ar livre, conferindo aos periódicos um disputado 

estatuto de visibilidade na paisagem urbana, comparável somente à publicidade visual 

[FERREIRA Júnior, 2004]
4
. Na disputa pelo espaço de maior destaque nas bancas, por 

exemplo, os departamentos de circulação de determinados jornais realizam um trabalho 

de avaliação e merchandising em cada ponto de venda – é o caso dos jornais O Globo, 

Extra e Expresso, cujos representantes de circulação (chamados “assistentes de venda 

avulsa”) entram em contato direto com os jornaleiros para acompanhar a vendagem e 

instruí-los sobre o melhor posicionamento dos jornais
5
. Estes fatores concorrenciais

6
, 

                                                 
2 Uma curiosa análise sobre a revista Mad, aliás, pode ser conferida em mais detalhes no já clássico (e não 

menos controvertido) McLUHAN, 1969. 
3 Expositores ou displays são as peças de plástico que ficam dependuradas nas bancas, expondo jornais e 

revistas. Estes produtos são geralmente fornecidos aos jornaleiros como ação de merchandising de 

empresas de comunicação ou distribuidoras. 
4
 “A página do jornal, exposta em banca, se insere no contexto dos pequenos itens que compõem o 

desenho visual urbano, cuja referência de diálogo permutativo mais forte são o outdoor, o cartaz de 

parede, a publicidade colada a pára-brisas traseiros de ônibus e tantos outros expedientes usados para 

veicular mensagens em espaços públicos, às vezes, até, chegando-se à saturante poluição visual” 

[FERREIRA Júnior, 2004]. 
5 Como vimos na Introdução desta tese, há uma espécie de classificação dos CMDs feita pelos 

departamentos de circulação dos jornais a partir dos dados coletados pelos assistentes de vendas. O 
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acompanhados da relação que o jornaleiro desenvolve com seu consumidor e do aspecto 

mais puramente ligado aos preços de capa das publicações, conformam o que podemos 

identificar como uma economia da imprensa. Neste capítulo, portanto, procuro respostas 

para três substanciais indagações a respeito deste tema: de que forma a venda em banca 

impacta a natureza econômica do jornal, de que forma a venda em banca impacta o 

leitor e o circuito da notícia, e como esta mesma venda em banca tem sido impactada 

pelo cenário contemporâneo das novas tecnologias e das mudanças nos hábitos de 

leitura do cidadão comum. 

Há duas maneiras mais evidentes de se buscar responder a estas inquietações. A 

primeira delas seria através de uma etnografia, que procurasse observar como as pessoas 

se relacionam com os produtos impressos e seus vendedores, apontando as razões pelas 

quais um indivíduo é levado a comprar seu jornal em banca, por que escolhe 

determinada banca e não outra, e como interagem vendedores e consumidores, e 

consumidores entre si. Este método fatalmente nos conduz a uma série de observações 

sobre as formas de sociabilidade e conversação no espaço de uma banca, que, de certa 

maneira, permeia a esfera íntima do jornaleiro não apenas diante de seus fregueses 

habituais, mas também de seus parceiros no comércio – bastante lembrar que a 

cartografia urbana de quiosques jornaleiros invariavelmente se nos é apresentada 

margeando outros empreendimentos comerciais, como padarias, mercearias, escolas e 

outros, em uma espécie de relação comensal com estes estabelecimentos
7
. A segunda 

                                                                                                                                               
Infoglobo, por exemplo, divide os donos de pontos de venda, de acordo com a renda repassada ao jornal, 

em três categorias: ouro, prata e lata. O ranqueamento não dá conta de forma precisa dos maiores 

empreendimentos, mas dos mais rentáveis em determinado intervalo de tempo. É desta forma que a 

classificação cria situações como a de um antigo cliente-ouro que detinha sob sua propriedade e gestão 

nada menos que 80 pontos de venda, mas que, atolado em dívidas, perdeu seu status e deixou de receber o 

reparte dos jornais, precisando recorrer a uma espécie de “mercado negro” para obter de terceiros uma 

cota de diários para sua comercialização. 
6 De acordo com Nadine Toussaint [1979:14], pela peculiaridade de serem expostos em banca, os meios 

impressos sofrem caracteristicamente mais de uma concorrência de tipo “intra-media” (diferentes 

veículos ancorados em um mesmo suporte midiático concorrem pela atenção do consumidor) do que de 

uma concorrência “inter-media” (diferentes mídias concorrem entre si, oferecendo às vezes o mesmo 

conteúdo). 
7 “Existe [...] uma troca de interesses comerciais entre a banca e o estabelecimento defronte ao qual ela se 

situa. Por isso mesmo, geralmente as relações que se estabelecem entre o jornaleiro e as pessoas que nele 

trabalham, são bastante cordiais. É muito comum, por exemplo, o jornaleiro emprestar-lhes jornais e 

revistas e este receber luz para que sua banca possa funcionar à noite. Neste caso, a sociedade [de 

jornaleiros] paga, conforme acordo estabelecido, parte da luz consumida durante o mês. É também 

comum que o responsável pelo estabelecimento comercial permita ao jornaleiro usar livremente seu 

telefone e suas instalações sanitárias” [CHINELLI, 1977:103]. No sentido inverso desta observação, as 

bancas também podem ser compreendidas como pontos de referência na paisagem urbana. Ao longo de 

minha pesquisa em jornais e periódicos históricos da cidade, pude notar que pelo menos desde a década 

de 1940 a menção a bancas de jornais para atestar a localização de ocorrências, agressões, crimes e 

incidentes noticiados por esses veículos é absolutamente rotineira. 
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trilha a ser percorrida consistiria em quantificar o impacto da distribuição na formação 

de preços das publicações, procurando-se avaliar em que medida as estratégias de 

circulação e a sobrevida de determinadas publicações impressas são condicionadas pelo 

seu desempenho na venda avulsa. Neste capítulo, procuro combinar ao verniz histórico 

estas duas perspectivas, uma mais economicista, outra mais antropológica, no intuito de 

levantar algumas questões acerca do futuro deste mercado. O aporte qualitativo foi 

realizado durante um período de observações mais sistemático a bancas, que durou, 

cerca de dois a três meses no total, com incursões semanais em uma única banca, sem 

que eu me identificasse como pesquisador, além de uma série de outras experiências 

etnográficas documentadas ao longo do período de pesquisa em um diário de campo. As 

incursões duravam geralmente cerca de meia hora por visita, em diferentes horários do 

dia, e procuravam sempre observar o diálogo do jornaleiro com outros atores 

(capatazes, prepostos ou consumidores) e a movimentação em torno do quiosque. Além 

desse período, realizei uma série de outras incursões em diferentes bancas da cidade – 

em algumas eu me identifiquei como pesquisador e em outras, não
8
. Com assistentes de 

venda avulsa do Infoglobo, tive a oportunidade de acompanhar visitas a campo destes 

profissionais e suas técnicas de mensuração de eficácia de ações de merchandising e 

promoções dos jornais. E, finalmente, fui muito bem recebido na Casa do Pequeno 

Jornaleiro, quando procurei conhecer o funcionamento da instituição atualmente e suas 

instalações
9
. Já a análise quantitativa foi impulsionada pelos relatórios cedidos pelo 

Instituto Verificador de Circulação (IVC), bem como pela coleta de dados disponíveis 

em reportagens, anuários de imprensa, e outras várias fontes ao longo deste período de 

pesquisa. A junção destes dois métodos me parece conter a resposta mais produtiva às 

questões que ora lanço. Qual seja a abordagem metodológica, no entanto, é importante 

iniciarmos esta jornada com uma discussão preliminar acerca do papel que a exposição 

em bancas representa para a publicação impressa, e, por isso, falávamos, da 

“arrumação”. 

Para Filippina Chinelli [1977:113-114], “A arrumação da banca se inicia de 

fato, depois que o jornaleiro termina de encaixar os jornais e os dispõe de forma tal que 

possa, ao mesmo tempo, vendê-los e continuar desempenhando suas tarefas”. Segundo 

                                                 
8 Sob o pretexto de acompanhar um jogo de futebol da Copa do Mundo de 2010 na televisão de um 

jornaleiro, por exemplo, pude observar a sociabilidade na Banca do Alves, cujo relato sob forma de 

reportagem, publiquei em: <http://www.overmundo.com.br/overblog/botando-banca-na-copa>. 
9 Também esta visita deu origem a um relato jornalístico publicado em <http://www.overmundo.com.br/ 

overblog/o-pequeno-jornaleiro-na-memoria-de-sua-casa>. 
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um de seus entrevistados, “Arrumar [...] é botar as coisas... As revistas novas... Todo dia 

é feita a arrumação da banca [...]. Vem uma revista nova, bota a revista nova e tira a 

velha... [...] uma casa bem arrumada chama mais atenção”. Em suma, esta “bricolagem 

arbitrária” [IQANI, 2011:10] é, em grande parte, responsável pelo fascínio despertado 

pelas bancas de jornais modernas [MIRA, 2001], descrito por Mehita Iqani [2011:10] 

como um “carnaval visual” em um lugar de “hiper-realidade em cores”
10

. Mas, para 

além do espaço visualmente confuso que denota por si só a profusão de informação de 

que dispõe o jornaleiro, a arrumação constitui um raro laboratório para a investigação 

da racionalidade desses atores. 

Quando certa vez indaguei a um vendedor, cuja banca situada em plena 

Cinelândia dá costas para a Biblioteca Nacional e uma série de outros prédios históricos 

do Centro do Rio, que tipo de publicações ele expunha na face externa do quiosque, ele 

foi taxativo: disse-me que os jornais ocupam a lateral da banca, para que os que param 

para lê-los não atrapalhem o vaivém orgânico dos consumidores; e, quanto às revistas, 

preferia dispor de periódicos sobre História na face dianteira, visto que tinham boa saída 

naquele contexto geográfico. O mesmo hábito é reforçado por um dos depoentes de 

Chinelli [1977:116]. A pesquisadora relata que: 

 

Os jornais são sempre expostos nas laterais das bancas, quase nunca na parte 

dianteira para que as pessoas que habitualmente os lêem na banca sem 

compra-los, não atrapalhem o jornaleiro no atendimento aos compradores: 

„[...] se o freguês fica lendo me atrapalha a venda. [...] a gente mostra sempre 

a manchete do jornal, [e] cobre com outro [...], para o freguês não ficar lendo 

o jornal inteiro na banca‟. 

 

Afinal, no ethos incorporado pelo jornaleiro, muito mais do que a circulação da 

notícia, interessa a circulação do consumo da notícia, representada em última instância 

pelo volume de negócios na fluidez do cotidiano. Esta observação pude comprovar de 

modo ríspido quando, em dada oportunidade, mantendo-me incógnito entre os 

frequentadores de uma banca durante mais de duas semanas, vi uma senhora pegar um 

dos jornais que estava dobrado sobre um caixote de madeira que expunha as folhas do 

dia. Ela virou o jornal, leu os títulos abaixo da dobra da capa e imediatamente se pôs a 

folheá-lo. O jornaleiro então a interrompeu, tirando de sua mão o periódico, e disse: “Aí 

não pode. Só a capa!” Na sequência, virou-se para um outro vendedor que o 

acompanhava naquela tarde e pôs-se a resmungar rabugento sobre a atitude da mulher, 

                                                 
10 “Full-color hiperreality” no original. 
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para então referir-se, em voz baixa, o mais discretamente quanto possível, a mim para o 

outro: “Esse aí é mais um, que fica todo dia que nem um palhaço [parado de fronte à 

banca]. Atrapalha quem quer comprar...” Dali em diante, percebi que a sociabilidade 

nas bancas pode ser fluída e volátil, mas jamais incógnita. 

Em outra ocasião, na mesma banca, deu-se o seguinte diálogo entre dois 

vendedores, enquanto o primeiro cuidava de arrumar as publicações: “Vou colocar uma 

[revista] de espíritos também, para agradar a todos”, sinalizou para o colega ao pendurar 

em lugar privilegiado na face dianteira da banca
11

 uma revista de divulgação científica e 

outra exotérica. A arrumação, como se vê, é uma estratégia consciente do jornaleiro 

para comunicar-se da forma mais abrangente quanto possível com o público, ciente dos 

diversos interesses do leitor-consumidor. Em alguns casos, há a intenção por “avisar” ao 

leitor sobre o lançamento de um novo número
12

. Em outros, ela simplesmente deixa 

patente um incipiente movimento de gatekeeping: “Segundo disse um entrevistado, o 

ideal seria expor todas as publicações, o que não é possível devido às reduzidas 

dimensões da banca
13

. Impõem-se [sic], portanto, um critério de seleção” [CHINELLI, 

1977:114]. 

Para John Thompson [2002:113], “o papel desempenhado pela mídia é 

principalmente o de selecionar e retransmitir a informação produzida por outros”. Esta 

afirmação coloca a mídia como fonte necessariamente secundária
14

, e ainda estabelece, 

a meu ver, um paralelo importante com a atuação dos vendedores de jornais. Peter 

Burke e Asa Briggs [2006:27] lembram, em seu Uma história social da mídia, que “Um 

escritor italiano queixou-se em 1550 de que havia „tantos livros que não temos nem 

tempo de ler os títulos‟. Os volumes eram uma floresta em que os leitores podiam se 

perder, de acordo com o reformador João Calvino”. Ao expor uma ou outra publicação 

                                                 
11 A cultura de pendurar revistas no alto das bancas é antiga e, ao que tudo indica, era incentivada pelos 

distribuidores. Uma entrevista do repórter Alex Solnik [2009] com o jornaleiro Alexandre Pastore, para a 

Revista Brasileiros, tem um depoimento interessante a esse respeito: “O Victor Civita andava de paletó 

com os pregadores no bolso, lembro, passava na banca falava: „Olha, pendura‟. Você vê que eu mantenho 

essa cultura de pendurar revista. (Mostra as revistas penduradas na fachada da banca.)”. 
12 No relato de Chinelli [1977:114], acompanhamos um caso em que “o jornaleiro inicialmente 

dependurou na lateral da banca fronteira aos pontos de ônibus que ligam o centro à zona sul, as revistas 

Manchete, O Cruzeiro, Fatos e Fotos, Ele Ela. Explicou que coloca sempre ali aquelas publicações para 

informar aos fregueses que elas „tinham saído‟, ou seja, que já se encontravam à venda. Segundo ele, isto 

era necessário por se tratarem de revistas semanais”. 
13 Qualquer semelhança com o famoso slogan do NYT “todas as notícias que couberem” (“all the News 

that’s fit to print”) é mera coincidência. 
14 Os estudos sobre jornalismo cidadão e jornalismo público tentam redesenhar esse papel, atribuindo ao 

sujeito a função de jornalista, de modo que a informação passa a ser creditada a uma fonte primária 

[CHAGAS, 2009]. 
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em banca, portanto, o jornaleiro estimula também uma espécie de competição entre os 

diversos veículos. 

De acordo com Robert Entman [1989:98-99], a competição entre jornais e 

revistas pode encorajar tanto a diferenciação quanto a imitação entre os repórteres e 

redatores de uma publicação, mas o que é definitivo é que esta competição gera aquilo 

que Entman chama de uma “feira-livre de ideias”
15

 [id.:ibid.]. Este conceito, tal como 

colocado pelo autor, é interessante pela sua proximidade com o vocabulário liberal-

econômico. Feira-livre supõe troca de mercadorias. É como se, portanto, esta tal “feira-

livre de ideias” nos legasse a compreensão esclarecida da informação como mercadoria 

– e consequentemente como produto. Ponto convergente do empreendimento “liberal” 

jornalístico, para o qual apontam todas as edições e publicações informativas e de 

entretenimento, as bancas de jornais são a expressão mais bem acabada desta percepção. 

Não à toa, para além de dispor de um amplo leque de publicações comerciais, a banca 

comumente se configura em espaço de conversação e sociabilidade – “mesmo as bancas 

situadas em pontos de menor movimento, são o centro de uma rede de relações sociais 

estabelecidas entre o jornaleiro e seus fregueses e estes entre si” [CHINELLI, 1977:119-

120]. Assim, o jornaleiro trabalha, nos círculos orais, aquilo que a notícia impressa 

busca alcançar: uma espécie de circuito da informação junto à opinião pública. Na linha 

do que Thompson [2002:98] argumenta sobre a função da mídia em apontar o escândalo 

político para mobilizar a opinião pública, as bancas tornam palpáveis a esfera de debate 

sobre a notícia e a imagem apregoada da circulação dos meios impressos, concentrando 

leitores que sequer necessariamente são consumidores dos jornais no sentido 

mercadológico – muito embora, sem dúvida, consumam a informação do ponto de vista 

antropológico. 

O burburinho que se forma de comentadores das manchetes ao redor das bancas 

não só desperta mais passantes para a importância da notícia, como gera um circuito de 

informação oral que se propaga através da fofoca e do falatório – noções também 

empregadas por Thompson [id.:52-4] e desenvolvidas inicialmente por Park 

[1967:61]
16

. Para Filippina Chinelli [1977:122], a banca funciona como uma espécie de 

                                                 
15 No original, “a market-place of ideas”. 
16 Aqui, há duas passagens de Park que eu gostaria de ressaltar sobre a função dos jornais nas cidades: “A 

primeira função que um jornal preenche é a que anteriormente o falatório desempenhava na aldeia. [...] 

Entretanto, apesar da diligência com que os jornais procuram fatos de informação pessoal e de interesse 

humano, não podem competir com o falatório da aldeia como meio de controle social. [...] Em 

comunidades pequenas há uma quantidade verdadeiramente espantosa de informação pessoal à tona entre 

os indivíduos que as compõem. [...] A ausência disso na cidade é que, em grande parte, faz da cidade o 
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“centro aglutinador dos torcedores”. Como tive oportunidade de presenciar, discussões 

sobre casos como o assassinato da menina Isabella e o incidente que envolvia o jogador 

de futebol Ronaldo e três travestis são exemplos claros de como as notícias conseguem 

encontrar repercussão a partir do ambiente das bancas. 

 

A cena se repete dia após dia, ano após ano. Na verdade, trata-se de um 

clássico carioca: de manhã bem cedo, nas principais avenidas, dezenas de 

pessoas se aglomeram em torno das bancas de jornal. A idéia é tirar uma 

casquinha das manchetes, comentar o escândalo do momento com o 

desconhecido ao lado e seguir em frente. Pouca gente se dá conta, porém, de 

que as bancas são muito mais que meros „cabides‟ para jornais e revistas 

[LESSA, 2005]. 

 

As bancas de jornal me apresentam indícios de que a fofoca e o falatório 

permanecem vivos, sim, nas grandes cidades e têm nos jornaleiros a sua mídia 

difusora
17

, uma vez que estes se apresentam como expressões vivas dos efeitos da 

transformação estrutural que leva o “jornalismo literário de pessoas privadas” a se 

tornar um “serviço público” voltado para as massas [HABERMAS, 2003]. 

 Dito isto, minha intenção, nas próximas páginas, é não apenas entender como a 

mudança estrutural na esfera pública burguesa apontada por Habermas pôde alterar os 

esquemas de produção e distribuição da informação, mas ainda compreender que 

posição ocupam os jornaleiros nesta cadeia – e qual a influência das vendas em banca 

para a atividade jornalística de modo geral. Para tanto, lanço mão da noção de circuito, 

a fim de que teçamos considerações a respeito da trajetória da informação no contexto 

dos sistemas de distribuição. 

 

 

5.1. Percursos, circuitos e estratégias de mercado 

 

Os historiadores raramente se debruçam, diz Robert Darnton [2010], sobre a 

história dos sistemas de comunicação. Tome-se a literatura como exemplo, sugere o 

                                                                                                                                               
que ela é” [PARK, 1967:61] e “O motivo para que a crônica diária dos jornais seja tão chocante, e ao 

mesmo tempo tão fascinante, para o leitor médio, é que o leitor médio conhece muito pouco a vida da 

qual o jornal é o registro” [id.:28]. Para Park, afinal, a opinião pública não é meramente aquela que 

aparece nas páginas editoriais. É sim a opinião que emerge das discussões de indivíduos tentando 

formular e racionalizar suas interpretações individuais da notícia” [PARK, 2008:72]. 
17 Durante o período em que procurei tecer observações sistemáticas em bancas, reconheço que os debates 

travados sobre acontecimentos políticos eram absolutamente mais incomuns que as meras conversas 

sobre notícias que envolviam celebridades, crimes e outras curiosidades. Mesmo assim, cheguei a 

presenciar comentários sobre o caso do Mensalão e notícias de corrupção parlamentar em alguns 

contextos. 
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pesquisador. A história do livro, enfim, só pode ser inteiramente apreendida a partir de 

uma concepção alargada sobre o que são meios de comunicação. Pois ela deve estudar 

não apenas o livro como “texto”, mas também como “objeto físico” [id.:156], que se 

subscreve a um circuito particular de mediação cultural. Assim, “A literatura livresca 

faz parte de um sistema que produz e distribui livros” [id.:150]. O problema posto por 

esta concepção fica por conta da natural propensão a nos concentrarmos nos extremos 

desta cadeia. O mesmo alerta que faço ao processo de produção jornalístico, Darnton 

aplica ao universo dos livros. Para ele, é penoso notar que 

 

a maioria das pessoas que fizeram funcionar esses sistema desapareceu da 

história literária. Os grandes homens expeliram os homens médios, os 

intermediários. Vista da perspectiva dos transmissores da obra, a história 

literária poderia surgir a uma nova luz [id.:150]. 

 

E, a respeito dos intermediários culturais do século XVIII, o historiador lembra 

ainda que eles avaliavam a oferta e a demanda, “filtrando o fluxo de literatura antes de 

assumir a forma de livro, que seria transportado em carreto para os leitores, no ponto 

final do sistema de distribuição” [id.:159]. São figuras como editores, trapeiros, 

fabricantes de papel, tipógrafos, impressores, expedidores, carroceiros, e livreiros 

propriamente ditos
18

, em um circuito de comunicação que se encerra no próprio leitor, 

uma vez que ele, por sua vez, influencia diretamente o autor [id.:125]. Para Darnton, 

somente uma “visão holística do livro como meio de comunicação” [id.:126] – longe 

das “especializações esotéricas isoladas” [id.:ibid.] – é que poderia efetivamente 

compreender o seu percurso na história do século XVIII. Como ele próprio afirma, 

muito embora os livros fossem tratados como mercadorias por todas as partes, os 

historiadores e cientistas sociais têm encontrado dificuldade em conduzir estudos 

através desta percepção. “Um estudo econômico mais ousado”, diz, “abriria uma nova 

perspectiva para a história da literatura” [id.:144]. 

Similarmente, Santi [2011] e Deaecto [2008;2009] aliam-se, como vimos, a uma 

perspectiva cartográfica para tentar compreender, respectivamente, o circuito da notícia 

                                                 
18 De acordo com Darnton [2010:143], “é preciso estudar melhor o livreiro enquanto agente cultural, o 

intermediário entre a oferta e a demanda em seu principal ponto de conexão. Ainda não conhecemos 

muito o mundo social e intelectual de homens como Rigaud, seus gostos e valores, a inserção deles em 

suas comunidades. Eles também operavam dentro de redes comerciais, que se ampliavam e se desfaziam 

como as alianças no mundo diplomático”. 



 218 

 

e o circuito livreiro na São Paulo oitocentista
19

. Deaecto [2009:124-125] faz coro a 

Darnton dizendo que 

 

Por muito tempo as pesquisas no campo da História do Livro privilegiaram 

os circuitos da produção [...]. Também, no outro polo, uma história das 

práticas e representações da leitura, atenta aos mecanismos de recepção do 

texto, cumpre um papel não menos relevante [...]. Por seu turno, raros são os 

estudos que se voltam para os espaços ocupados pelos mediadores da leitura, 

dada a sua posição por vezes imperceptível, senão, secundária, em relação 

aos Autores, Editores (ou Impressores) e Leitores. 

 

Tais iniciativas, portanto, são marcadas por uma preocupação em se atribuir 

múltiplas dimensões ao fenômeno da comunicação, que, evidentemente, não se esgota 

no estudo acerca do processo produtivo e dos discursos por ele originados. Talvez, 

como Darnton alude, somente um esforço para compreender política e socialmente a 

economia dos meios impressos poderia nos conduzir a uma visão holística sobre a 

produção do conteúdo jornalístico. Assim, inspirando-me no esquema proposto pelo 

historiador, traço abaixo um pequeno mapa de influências sobre os atores que temos 

comentado. 

 

 

Imagem 5.1. Circuito de Distribuição da Notícia 

 

 

 

Nesta proposta meramente esquemática, apresento uma alternativa ao traçado 

linear absoluto que alguns autores insistem em cogitar. No cenário da produção 

                                                 
19 A historiadora sugere que “a geografia dos circuitos de difusão do livro conforma-se sobre a geografia 

das funções urbanas” [DEAECTO, 2009:131]. 
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jornalística, por exemplo, é comum nos colocarem diante de sequências uniformes 

como a que distingue as etapas sucessivas de apuração, produção, circulação e 

consumo. A respeito do papel das mídias sociais, em particular o Twitter, no processo 

de circulação jornalística, Gabriela Zago [2012:259], por exemplo, reconstrói esta 

cadeia linear, para chamar atenção para o que ela aponta como um potencial de 

“recirculação” da informação, que já existia em cenários anteriores mas ganharia força a 

partir das chamadas novas tecnologias da informação. Esta etapa adicional de 

“recirculação”, para a autora, seria uma espécie de 

 

extensão da fase de circulação, retomada e continuada após o consumo de 

informação pelo interagente, que pode utilizar espaços sociais diversos da 

internet [...] para contribuir para divulgar [...] o acontecimento, ou manifestar 

sua opinião sobre o ocorrido [id.:ibid.]. 

 

Ocorre que, para dar conta de uma efetiva circulação da informação, será preciso 

um panorama bastante mais complexo no reconhecimento destas etapas, que somente a 

noção de circuito é capaz de nos oferecer. Do contrário, estaremos sujeitos à falaciosa 

analogia que alguns estudiosos do chamado jornalismo online têm nos imputado, a de 

que as plataformas de mídias sociais têm contribuído para tornar os indivíduos em 

potenciais “jornaleiros” [PALÁCIOS, 2008 apud ZAGO, 2012:254; SILVA, 2002], 

visto que permitem o compartilhamento de referências com outros interessados. 

Na proposta que esbocei acima, estamos diante de uma compreensão econômica 

e política deste processo, vale advertir, em que o mapa de forças não possui um início 

pré-determinado. Dessa maneira, podemos fazer uma leitura que parte da empresa 

jornalística como produtora de conteúdo informativo, como também é possível 

identificar no público-leitor a expressão do que muitos autores convencionaram tratar de 

uma opinião pública, donde se originam as reivindicações. No esquema, fica ainda 

evidente o papel dos distribuidores como intermediários entre o setor produtivo e o 

sistema distributivo propriamente dito, além da figura concorrente do livreiro (e outros 

varejistas congêneres, expressos por livrarias, revistarias, supermercados etc.), 

caminhando em paralelo ao traçado original dos jornaleiros e suas sociedades. 

Este mapa deve ser tido como naturalmente incompleto, visto que a atenção 

ressaltada à perspectiva econômica nos conduz a uma divisão do cenário entre 

fornecedores e consumidores, razão pela qual as relações indicadas pelos laços sociais 

são descritas como assimétricas. Entretanto, como é de se esperar, o público exerce 
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tanta influência sobre a empresa jornalística quanto esta lhe influencia – aliás, visão 

clássica dos teóricos da corrente frankfurtiana. Da mesma forma, é preciso admitir a 

condição de reciprocidade (não necessariamente equilibrada) na relação que se 

estabelece entre a empresa jornalística e o jornaleiro, sobre a qual esta pesquisa tem 

procurado constituir seu escopo
20

. Afinal, esta relação é marcada, acima de tudo, por 

interesses econômicos, em que predomina, de um lado, a tentativa de jornais e revistas 

em (1) conquistar a preferência do jornaleiro como agente privado de vendas e (2) 

indiretamente, ampliar o público comprador de seu produto; e, de outro, (1) alcançar 

vantagens econômicas e também políticas na negociação com empresas jornalísticas e 

(2) oferecer ao público o produto que mais se aproxime de seu perfil consumidor. A 

convergência deste segundo objetivo pode erroneamente traduzir o jornaleiro como uma 

instância subordinada à empresa jornalística. Mas, como temos visto, o esforço desta em 

desenvolver novas estratégias promocionais, direcionadas não só ao público (como 

brindes e coleções através de selos oferecidos nos próprios impressos) como também ao 

próprio jornaleiro (oferecendo-lhe, por exemplo, material de merchandising, como 

displays, banners etc.), indica com clareza que a relação de forças é bastante mais 

ambígua do que pode parecer à primeira vista
21

, afinal, se a banca é a principal via de 

escoamento do sistema de distribuição de produtos impressos, o jornaleiro por seu turno 

possui múltiplos fornecedores. 

Outro aspecto curioso a se notar nesse jogo econômico diz respeito às estratégias 

empreendidas pelos jornaleiros a fim de se diferenciarem uns dos outros e perante o 

perfil imaginado do consumidor. O que notamos é que alguns deles se especializam a 

ponto de constituírem nichos mercadológicos [cf. p. ex. LESSA, 2005; ORSINI, 2008], 

como a autodenominada “Banca do Blues”, no Centro do Rio, além de variadas bancas 

especializadas em apostilas para concursos públicos ou em revistas eróticas – uma delas 

chega a oferecer um sortimento bastante diversificado de publicações voltadas ao 

segmento gay atrás de uma cortina que preza pela discrição dos compradores. Táticas 

                                                 
20 Nas palavras de Filippina Chinelli [1977:162-164], “As relações que estamos descrevendo 

caracterizam-se [...] pelo controle que as editoras e as redações exercem sobre as sociedades de 

jornaleiros. [...] Este controle não é, porém, unilateral. [...] os jornaleiros podem influir bastante no 

volume de vendas dos jornais e revistas. Em função disto, as empresas produtoras procuram conquistar a 

simpatia dos jornaleiros através de prêmios ou presentes. [...] De qualquer forma, o controle existe: as 

empresas necessitam acionar mecanismos para assegurar que os jornaleiros ofereçam, de qualquer forma, 

seus produtos ao público. Não basta lançar mão dos veículos de propaganda porque se o jornaleiro não 

quiser, a venda das publicações não se efetua”. 
21 Assim também ocorre com os já citados boicotes e ameaças de greve que os jornaleiros são capazes de 

desembainhar como armas contra os homens de imprensa. 
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promocionais típicas de lojistas, como a contratação de locutores e a exibição de filmes 

e shows em telões instalados no próprio quiosque
22

 dão a dimensão do quanto os 

proprietários de bancas e seus vendedores têm se aproximado decisivamente da lógica 

de um pequeno empreendimento comercial e se distanciado da figura anônima do 

mercador de livros. Esta observação difere, em certa medida, do comentário feito pela 

antropóloga Mehita Iqani, da Universidade de Witwatersrand, em Johannesburgo, 

África do Sul. Uma das poucas cientistas sociais em todo o mundo a se debruçar 

especificamente sobre as bancas de jornais como objeto de sua pesquisa, Iqani [2011] 

chegou a visitar 46 bancas de jornais em Londres entre 2008 e 2009, desenvolvendo um 

amplo trabalho de antropologia visual que lhe legou um total de 584 fotografias, em que 

analisa aspectos estéticos do espaço ocupado pelos quiosques, como a luz, a cor, os 

elementos textuais e imagéticos, sons etc. Baseada, então, na filosofia de Marc Augé, 

Iqani dirá que, conquanto seu interior inspire um cenário de “hiper-realidade em cores”, 

a homogeneização dos aparatos na paisagem urbana, as trivialidades estéticas e sua 

influência sobre a cultura do consumo implicam em uma situação em que as bancas 

assumem uma condição de não-lugar. Ela observa que 

 

Acabo de entrar em uma banca que jamais visitei antes, mas experimento um 

senso de déja vu. Talvez porque eu já avistei muitas dessas capas de revista 

expostas em muitas outras bancas. Mas é mais do que isso. As estruturas 

espaciais são tão similares que toda vez que entro em uma „nova‟ banca eu 

sinto como se pudesse estar em um lugar qualquer. A porta que entrei foi em 

uma rua específica, mas eu imagino que, se a atravessar de volta, sairei em 

uma parte diferente de Londres. Hammersmith em vez de Hampstead, 

Bloomsbury em vez de Brick Lane, Edgeware Road em vez de Ealing. Por 

um momento eu me pego a pensar que talvez todas as portas de todos os 

jornaleiros em Londres me levam, com alguns rodeios metafísicos, ao mesmo 

lugar surreal [IQANI, 2011:6, tradução minha]. 

 

Dessa forma, Iqani encara as bancas como elementos homogêneos e 

homogeneizantes na realidade urbana, desconsiderando nuances e sutilezas como as 

estratégias mercadológicas que enumerei acima. Em realidade, o problema de sua 

análise é trabalhar como se fosse um padrão econômico-cultural aspectos que, 

originalmente, decorrem de regulações políticas. Como vimos nos capítulos anteriores, 

a uniformização dos modelos de quiosques urbanos e seu controle são competências 

historicamente buscadas pelo poder público, a fim de fiscalizar as posturas municipais 

                                                 
22 Certa vez, pude assistir a um aglomerado de mais de 30 pessoas ao redor da banca Princesinha da 

Carioca, todos assistindo a um show gravado em DVD e transmitido em uma televisão LCD de 

provavelmente 40 polegadas, em plena tarde, no Centro da cidade. 
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ou mesmo regular a liberdade de informação. Isso significa que os efeitos notados por 

Iqani, em grande medida, são resultantes não exatamente da dimensão de espetáculo, 

própria da cultura do consumo
23

, como ela avalia, mas de uma interferência política 

sobre a atividade, cuja trajetória é permeada de negociações tripartites, entre jornaleiros, 

homens de imprensa e políticos. Isso porque, como a própria pesquisadora nota em 

outro momento, 

 

Embora espaços de varejo sejam públicos no sentido de que [...] tornam os 

bens à venda disponíveis para todos, eles são privados no sentido de que são 

propriedade de corporações e indivíduos (ao invés de propriedade do Estado 

e, por consequência, de todos os cidadãos) e exercem [por isso] seus direitos 

à vigilância e [à restrição de] acesso [id.:4, tradução minha]. 

 

Esta tensão entre o público e o privado, embora percebida pela autora, não é 

objeto de maior discussão, fazendo com que a análise antropológica recaia na 

observação sobre a ética na estética do consumo, ou o paradoxo entre observar e ser 

observado, expresso pela onipresença das câmeras de segurança, espelhos convexos e 

outros mecanismos de natureza disciplinadora
24

, incluindo os próprios vendedores 

[id.:8], todos absolutamente rotineiros nesses espaços de varejo – de bancas a 

supermercados. O controle através da vigilância é, portanto, o terceiro dos significantes 

desta sensação de desterritorialização
25

, notada por Iqani em sua etnografia. Junto com 

ele, a abundância de bens de consumo e a espetacular textualidade colorida das bancas 

constroem um espaço semiótico de transitoriedade e consumo. 

Nesse sentido, minha análise parte de outro viés para observar este mesmo 

universo. Nele, o consumismo está subscrito à dinâmica econômica da informação, de 

modo que meu interesse se concentra no papel desempenhado pelas bancas no circuito 

de distribuição da notícia. E, dessa maneira, o emprego de tecnologias de vigilância se 

coaduna com o uso extensivo de sistemas informatizados para o controle de estoques: as 

bancas são, afinal, um negócio. 

 

  

5.2. O peso da receita de venda avulsa e a ameaça das novas tecnologias 

                                                 
23 Segundo Iqani [2011:3, tradução minha], sua tese é corroborada por uma série de estudos que apontam 

para “uma compreensão do efeito homogeneizante da cultura do consumo em moldar espaços de varejo”. 
24 Segundo Chinelli [1977:118], a própria arrumação é um importante dispositivo para que sejam evitados 

os furtos às mercadorias. 
25 “Placelessness” no original. 
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Se por um lado a tecnologia é apresentada repetidamente aos jornaleiros como 

uma grande aliada no gerenciamento de estoques da banca, por outro, ela é 

tradicionalmente encarada como uma rival de peso, capaz de suplantar a profissão. São 

relativamente poucos os pontos de venda completamente informatizados no Rio, muito 

embora algumas publicações voltadas exclusivamente para os proprietários de banca, 

como a Revista do Jornaleiro, da Dinap, e o informativo O Jornaleiro, do Sindicato dos 

Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo constantemente pautem as facilidades 

desses serviços para o controle dos negócios
26

. As reportagens em periódicos 

especializados exaltam a facilidade do fechamento de caixa automático e 100% seguro, 

operação que, se executada manualmente, pode consumir cerca de duas horas de 

trabalho. Geralmente, porém, o que se nota é que as bancas de maior volume, com mais 

funcionários e em locais de altíssimo movimento têm investido com um pouco mais de 

frequência neste tipo de tecnologia. Mesmo assim, são ainda raros os casos de 

jornaleiros que abandonaram o tradicional caderninho de contas. E não se trata apenas 

de uma questão geracional. Na realidade, no âmbito do senso comum, a tecnologia 

representa o principal desafio para a sobrevivência das bancas de jornais e revistas no 

país. A resistência em incorporá-la, portanto, pode encontrar aí sua razão. Mas, como 

vimos no capítulo anterior, ela é apenas uma das variáveis deste processo – somada ao 

hábito de leitura do brasileiro, aos custos proibitivos dos produtos impressos e à 

fiscalização municipal cada vez mais estrita nas grandes cidades – e só nos ajuda em 

parte a explicar a temida queda nas vendas avulsas. 

Dados da Associação Nacional de Editores de Revista (Aner) indicam que, nos 

últimos 20 anos
27

, o número de pontos de venda no Brasil cresceu de cerca de 23 mil 

para aproximadamente 30 mil. No entanto, a mesma fonte aponta que os novos pontos 

correspondem em sua maioria absoluta a outros estabelecimentos que não bancas, como 

livrarias, revistarias, padarias, bares etc. Isto é: o número de bancas manteve-se estável, 

se não decaiu. O jornal Meio & Mensagem [URSINI, 2012] dá conta de outro indicador 

ainda mais alarmante: o de que a capital paulista perde uma banca por dia, de acordo 

com o Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo, tendo saído de um 

                                                 
26 Na Revista do Jornaleiro, por exemplo, o assunto tem rendido ao menos uma reportagem de capa a 

cada ano nos últimos três anos, índice que só se equipara à quantidade de matérias que exaltam técnicas 

de arrumação da banca para os vendedores. 
27 Os dados da ANER [2006] são uma das poucas fontes que atualizam as informações contidas em 

pesquisa anterior da Dinap, de 1996, citada por Maria Celeste Mira [2001] e pela Revista Banca Brasil 

[2000]. 
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número de mais de 5 mil bancas em 2007 para somente 3,9 mil em 2012, metade do que 

existe em Buenos Aires. Nesse ínterim, o número de títulos cresceu, como também 

aumentou a circulação de jornais e revistas. A que se deve, portanto, esse paradoxo do 

retraimento das bancas nas metrópoles brasileiras? 

 

Tabela 5.1. Número de bancas por estado 

 nº de bancas 

AC 40 

AL 197 

AM 148 

AP 50 

BA 687 

CE 369 

DF 668 

ES 350 

GO 406 

MA 141 

MG 2.152 

MT 211 

MS 205 

PA 220 

PB 259 

PE 478 

PI 121 

PR 1.523 

RJ 3.704 

RN 240 

RO 81 

RR 80 

RS 1.479 

SC 674 

SE 126 

SP 8.558 

TO 80 

Fonte: Revista Banca Brasil, ano II, n. 8 (novembro-dezembro/2000). 

 

Segundo o New York Times [COLLINS, 2008], a operação de bancas de jornais 

atualmente tem se tornado um negócio altamente lucrativo em países como Índia, 
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Paquistão e Bangladesh, com proprietários de quiosques chegando a lucrar uma média 

de US$30 mil a US$40 mil anuais, descontados os rendimentos com vendas de bilhetes 

de loteria ou caça-níqueis, que podem chegar à ordem de mais US$30 mil. O argumento 

é usado para justificar o investimento de uma grande companhia de quiosques 

espanhola, a Cemusa, que, a partir de 2008, iniciou a gradual substituição dos modelos 

de bancas antigos por novos
28

. Ao que parece, entretanto, o cenário indiano é 

impulsionado pelo crescimento da população alfabetizada, que também elevou ao posto 

de jornais com maior vendagem do planeta veículos como o prestigioso Times of India, 

com noticiário em inglês e uma tiragem de 4 milhões de exemplares ao dia, e o popular 

Dainik Jagran, com uma tiragem de 2,8 milhões de exemplares diários e um alcance de 

quase 17 milhões de leitores [SOOD, 2009; AULETTA, 2012]
29

. Mesmo em Nova 

Iorque, o que se tem visto é um acelerado desaparecimento de bancas nas ruas da 

cidade. A fotógrafa Rachel Barrett tem procurado documentar este processo desde 2006 

em Manhattan. 

No Brasil, o Sindicato de Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo 

(Sindjor-SP) tem se mostrado extremamente atuante nos últimos anos, buscando 

representar a categoria frente ao risco iminente. Segundo o Sindjor, o principal 

problema é a desatualização das regulações municipais, que dificultam novas 

concessões quando mencionam a permissão para a venda de itens como fichas de 

telefone, fitas VHS e vales-transporte, mas não comentam explicitamente a 

comercialização de cartões telefônicos, DVDs e cartões de bilhete único, tornando o 

alcance da fiscalização invariavelmente arbitrário [URSINI, 2012]. Mas há razões 

econômicas mais complexas que a restrição a novas concessões, pois o custo para se 

manter uma banca de jornais e revistas é muito elevado em algumas cidades no Brasil. 

No estado de São Paulo, por exemplo, os impostos e encargos podem chegar a R$40 mil 

anuais. 

Operação dispendiosa para as bancas, custosa também para as empresas 

jornalísticas. Basta lembrar que os custos de venda avulsa envolvem historicamente as 

                                                 
28 A Cemusa estabeleceu um contrato com a prefeitura, em que passa a se responsabilizar pela 

operacionalização destes quiosques, cujo custo de instalação é avaliado em cerca de US$100 mil. 
29 Entre os jornais de língua hindi, o Jagran é seguido de perto pelo Dainik Bhaskar, cuja circulação 

diária é de 2,1 milhões de exemplares. Os jornais de língua inglesa são contabilizados à parte e liderados 

pelo prestigioso Times of India. O modelo destes veículos procura investir massivamente em receita 

publicitária, chegando a obter entre 66% (Jagran) e 90% (Times) do total de seu lucro com anunciantes. 

Com esse cenário em vista, os periódicos podem circular com preços de capa inferiores a Rs. 10 (dez 

rúpias indianas), como o do Dainik Jagran, cujo preço aos domingos equivale a Rs. 4 (o correspondente a 

R$0,15). 
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comissões dos jornaleiros, que giram em torno de 30% do preço do produto vendido. Já 

a logística das assinaturas prescinde de comissões, embora deva arcar diretamente com 

os custos de entrega das publicações
30

. No final, a operação através de assinaturas é 

normalmente bastante mais vantajosa à empresa, uma vez que (1) o assinante 

desembolsa um valor prévio acumulado – ainda que eventualmente parcelado – ao invés 

do custo de um único exemplar; (2) a empresa controla os gastos com transporte e 

distribuição com mais eficiência, podendo dimensionar as despesas de forma mais 

eficaz do que em relação às comissões fixas de vendas; e, finalmente, (3) a empresa 

controla também os gastos com impressão com maior diligência, visto que não corre 

riscos com os exemplares encalhados
31

. Por essa razão, as promoções para assinantes 

chegam a oferecer até 50% menos pela mensalidade dos produtos. 

No geral, como lembra Nadine Toussaint [1979], entre os custos de produção de 

jornais e revistas, os gastos com distribuição são os mais difíceis de serem avaliados. 

Isso porque 

 

Para conhecê-los perfeitamente é preciso contabilizar [...] não apenas os 

custos „aparentes‟, formados pelos custos de distribuição propriamente ditos: 

preços de expedição postal ou ferroviária, preços de transporte, comissão aos 

vendedores e custos comerciais; serviço de prospecção, de venda, de gestão 

das assinaturas, de promoção (organização de jogos e concursos, por 

exemplo), mas também de imputar o custo dos não-vendidos e os da 

reposição aos assinantes que é, em geral, de 20 a 25% do preço da venda 

avulsa [id.:38-39]. 

 

Toussaint avalia que as despesas médias na fase de produção envolvem gastos 

com reportagens e produção de conteúdo (de 15% a 20%), agências de notícias (de 2% 

a 3%), documentação (de 2% a 3%), administração (14%) e gastos gerais diversos (de 

3% a 10%), ou seja, aproximadamente 50% do total
32

. Além deles, há custos de tiragem 

(impressão) e paginação (editoração/encaixe) [id.:40]. O problema é que os custos de 

                                                 
30 Em diversos países, esses custos são amenizados por tarifas preferenciais concedidas pelos correios ou 

por concessionários de estradas de ferro ou rodovias [TOUSSAINT, 1979:38]. 
31 Sobre os riscos contidos expressos pelo encalhe da produção na venda avulsa, Toussaint [1979:39] 

afirma que “Para limitar essas operações custosas, podem ser utilizados vários processos: a elaboração de 

um sistema de previsão de vendas no dia-a-dia pelo computador com a finalidade de reduzir os encalhes 

(com efeito, é chocante ver uma indústria fabricar em média um quarto de sua produção sem esperança de 

venda!)”. Tais sugestões vêm sendo testadas e implementadas desde pelo menos a década de 1980 pelos 

grandes jornais e revistas. No Brasil, os assistentes de venda avulsa do Infoglobo adotaram, desde 2008, 

um sistema informatizado que atualiza dados de reparte e encalhe em tempo real nos departamentos de 

circulação a partir de handhelds e palmtops. 
32 A autora cita o exemplo do Le Monde que, entre os gastos com produção exclusivamente, dispõe de 

76% para o pagamento de colaboradores do jornal, 6% para agências de notícia, 6% com documentação, 

6% com transmissão (telefone, telex etc.) e 12% com viagens e reportagens especiais [TOUSSAINT, 

1979:25]. 
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distribuição são os que dependem de mais variáveis econômicas. Para se ter um 

exemplo, se a tiragem de um jornal aumenta, o custo do exemplar não se modifica, pois 

a impressão funciona por meio de uma economia de escala. Se o custo de paginação 

aumenta, o exemplar tem o seu preço incrementado proporcionalmente, uma vez que 

isto implica em novos encargos para a equipe, como a montagem suplementar de 

páginas. Mas, conquanto não impliquem em novas despesas para seus respectivos 

serviços, a variação tanto na tiragem quanto na paginação pode trazer um aumento aos 

gastos com distribuição. A variação na tiragem demanda uma reavaliação de gastos, 

especialmente se a área de distribuição se amplia. De forma similar, a variação na 

paginação de um impresso pode levar a novas despesas de distribuição caso haja, por 

exemplo, o aumento de peso do jornal [id.:ibid.]. 

O peso das publicações, aliás, é um fator de fundamental importância nos 

sistemas distributivos. Em primeiro lugar, este aspecto é o que nos rememora a relação 

íntima entre os meios de comunicação e os sistemas de transporte, muitas vezes 

esquecida, em função da praticidade das novas tecnologias, como a internet. Em 

segundo, ele apresenta um caráter contraditório que pode ser determinante dos rumos de 

um veículo jornalístico. Cabe lembrar que o peso de um impresso é normalmente 

indicativo de seu sucesso. Como regra geral, o aumento de paginação, seja redacional 

ou publicitária, é resultado de um incremento na receita do veículo. Ou seja, quanto 

maior o “sucesso” de um jornal, maior o seu custo de distribuição. De acordo com 

Toussaint [id.:383-9],  

 

isto explica por que os periódicos de grande tiragem e de maior paginação – a 

despeito ou talvez por causa do número elevado de seus assinantes ou 

clientes – deixaram de ser publicados [...] na medida em que suas despesas de 

remessa se tornaram elevadas. Finalmente o sistema de „restabelecer os 

encalhes‟ nas empresas editoras leva a manipulações complexas e a 

transportar de volta exemplares cujo valor mercantil não é senão o do papel 

velho33. 

Não vai demorar muito para que, na média dos casos, as despesas de 

distribuição representem em torno de 50% do preço de venda dos jornais e 

muitas vezes 10 a 15% dos custos totais da empresa editora. 

 

                                                 
33 Cabe observar que o custo do papel foi o principal responsável por uma crise que se abate nos jornais 

europeus no imediato pós-Guerra, na década de 1940. O papel sempre foi um elemento decisivo no 

esquema de produção de periódicos impressos, especialmente os diários. Por essa razão, assistimos à 

maioria dos países conceder a partir daí tarifas especiais e por vezes inclusive subsídios para a compra de 

papel. Mesmo no circuito livreiro, este é um custo considerável. Darnton [2010:155] afirma que o papel 

representava de 50% a 75% dos custos de produção dos primeiros livros modernos. 



 228 

 

As bancas de jornais, todavia, oferecem duas grandes vantagens à alternativa das 

assinaturas. A primeira delas é a possibilidade de venda de outros produtos, que 

somente um espaço de varejo pode oferecer – assinantes geralmente recebem ofertas de 

venda casada, mas não sofrem influência direta do vendedor ou da exposição de outros 

produtos no ato de consumo. A segunda é, como se sabe, o mínimo impacto econômico 

ao consumidor final gerado pela venda avulsa, em comparação com as dispendiosas 

assinaturas. Por isso mesmo, Chinelli [1977:120] afirma que as bancas comportam tanto 

o “freguês ocasional” quanto o “freguês amigo”. E Toussaint [1979:37] lembra que há 

basicamente quatro tipos de fregueses: (a) os fiéis ao título e ao ponto de venda; (b) os 

fiéis ao título mas não ao ponto de venda; (c) os que compram de modo intermitente um 

título mas o fazem sempre no mesmo ponto de venda; e (d) os que compram de modo 

bastante espaço um determinado título em diferentes pontos de venda. Seguindo esta 

lógica, é possível traçar uma análise desse perfil consumidor a partir destas duas 

variáveis, dispostas em eixos cartesianos: (1) a fidelidade do consumidor a um 

determinado título; e (2) sua regularidade em comprar num dado ponto de venda. A 

análise aponta para uma experiência de consumo “ideal”, expressa pelo tipo (a) e que 

podemos denominar de “freguês amigo”, conforme a categoria empregada por Chinelli. 

As demais três áreas (b, c e d) do gráfico são tomadas por experiências de consumo 

“ocasional”, seja pela irregularidade ao PDV, pela intermitência na compra de 

determinado título ou por ambas. 

 

Imagem 5.2. Experiência de consumo 
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Como atingir então a meta do “freguês amigo”? O Anuário Brasileiro de 

Imprensa, há mais de meio século, já alertava o setor para o fato de que a chamada 

Classe C teria o comportamento mais ocasional entre os compradores de jornais. Na 

enquete “Por que se compra um jornal?”, os resultados da pergunta “Compra sempre 

o(s) mesmo(s) jornal(is)?” apontavam para a seguinte situação: 

 

Tabela 5.2. Fidelidade por classe econômica   

 Classe A Classe B Classe C Total 

sim 98,0% 85,0% 74,5% 80,4% 

não 2,0% 15,0% 25,5% 18,6% 

Fonte: Anuário Brasileiro de Imprensa (1950-1951). 

 

Exatamente por isso temos assistido, pelo menos desde meados da década de 

1950, a um recrudescimento no caráter sensacionalista de jornais populares 

[SIQUEIRA, 2002], bem como a uma sucessiva aposta das empresas jornalísticas, 

especialmente dos grandes jornais, em distinguir seus produtos, de acordo com o perfil 

econômico de seus consumidores. Estas estratégias culminaram, a partir da década de 

1990, no Rio, em curiosos binômios ou trinômios como os que se configuram pelos 

jornais: (1) O Globo – Extra – Expresso e (2) O Dia – Meia Hora. Particularmente no 

caso dos jornais da empresa Infoglobo, é interessante notar que, como jornal voltado 

para as Classes A e B, O Globo possui a mais extensa base de assinantes entre os 

veículos sediados em território fluminense, enquanto seu correligionário Extra, ao 

contrário, é absoluto campeão de vendas em bancas do Rio – não possuindo sequer um 

sistema de assinaturas. 

Mais recentemente, temos nos deparado como uma nova situação na economia 

brasileira, que tem injetado grande ânimo nos anunciantes – e consequentemente nas 

empresas jornalísticas – em direcionar seus esforços para esta mesma Classe C. O 

anuário Mídia Dados de 2007 demonstra que esse estrato já ocupa uma faixa de 35% 

dos leitores de jornais e 34% dos leitores de revista. Somados ao percentual da Classe 

D, esses leitores já se equiparam aos das Classes A e B em conjunto. No entanto, os 

dados que analisam a penetração da publicação por classe econômica indicam que 

apenas 40% a 45% dos leitores da Classe C são alcançados, o que denota um amplo 

potencial de expansão mercadológica para os próximos anos. O problema maior, nesse 

caso, diz respeito ao impacto do preço final dos produtos no orçamento familiar desses 
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leitores. E, para tanto, devemos analisar a relação entre os custos de produção de jornais 

e revistas, o preço de capa das publicações e a inflação. 

 

 

5.3. A antieconomia da imprensa 

 

 O preço de um jornal é não-econômico, diz Nadine Toussaint [1979:70]. Sua 

observação sugere que, embora sejam obrigadas a descer o preço de capa de seus 

produtos para estimular o consumo, as empresas jornalísticas lidam cotidianamente com 

uma configuração antitética que opõe os custos de produção ao ethos da atividade. A 

informação tem invariavelmente uma durabilidade reduzida, já que a notícia perde valor 

com o tempo, mas seu custo de produção é tanto mais elevado quanto maior for a 

exigência de agilidade ante a concorrência. Da mesma maneira operam os custos de 

distribuição, em que a simultaneidade da entrega, as despesas com transporte, a 

quantidade de pontos de venda etc. são variáveis que não devem ser desconsideradas. 

Além dessas, uma variável política, elencada pela autora, diz respeito às relações entre 

empregadores e assalariados, visto que as ameaças de greve e pressões do gênero 

exercem um poder maior conforme a necessidade de uma rotina mais veloz e regular 

[id.:12-13]. Se estes custos variam por um lado, por outro, as empresas jornalísticas não 

podem ceder ao aumento do preço de venda de seus produtos. 

 

Os estudos feitos sobre a elasticidade da demanda indicam que se durante 

muito tempo o jornal foi um bem de demanda rígida (variando pouco a 

demanda com o aumento de preço), não ocorre o mesmo atualmente: as 

elevações de preço, fortes e repetidas, dos últimos anos são correlacionadas à 

baixa de divulgação de numerosos diários [id.:124]. 
 

Esta condição cria um cenário curioso, em que os periódicos impressos são 

comumente abordados como vetores de memória por historiadores, embora sua vida útil 

enquanto bem comercializável seja cada vez mais reduzida. Alguns autores se referem a 

um incremento no valor da informação com o alongamento da duração historiográfica 

[REILLY, Jr., 2007:83]
34

, entretanto, esta avaliação opera muito mais na chave 

                                                 
34 Apesar disso, como adverte Reilly, Jr. [2007:83], os parcos incentivos para as organizações comerciais 

– como empresas jornalísticas e também bancas de jornais –, em manter à disposição o conteúdo 

informacional defasado pode ocasionar gaps consideráveis ao registro histórico e cultural de uma época. 

Daí a importância da “duradoura relação simbiótica” entre as bibliotecas e as bancas, mencionada pelo 

autor. 
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conceitual do aura benjaminiano do que propriamente no pragmatismo econômico que 

atravessa o debate sobre a sustentabilidade dos meios de comunicação. Sobretudo 

quando tratamos de uma concorrência externa (inter-media) com uma tecnologia veloz 

e pervasiva como a internet, jornais e revistas já chegam às bancas inegavelmente 

defasados. 

Mas é uma premissa falaciosa pensar que a internet é inimiga do jornaleiro. Pois, 

como vimos anteriormente, o público das Classes A e B, o mesmo cujo consumo e 

penetração de dispositivos como tablets e smartphones
35

 é maior, é também o que mais 

investe na subscrição de jornais e revistas mediante assinaturas. Isso explica em parte a 

razão do substancial aumento de circulação de jornais populares, como Extra e Meia 

Hora no Rio de Janeiro; Diário Gaúcho, em Porto Alegre; Aqui, em Goiânia, e Super 

Notícia, de Belo Horizonte, que, desde 2007, figura entre os cinco jornais de maior 

circulação no país, e há três anos ocupa a liderança isolada, tendo ultrapassado a 

tradicional Folha de S. Paulo, segundo dados do IVC. Este segmento, aliás, é ainda 

timidamente explorado pelo maior mercado nacional: os jornais paulistanos têm em 

média um preço de capa mais elevado, normalmente por volta de R$1,50. No Rio, O 

Dia custa R$1,20, contra R$1,10 do Extra; Meia Hora é vendido ao preço de R$0,70 e 

o Expresso (Expresso da Informação) a R$0,50. Em particular os dois últimos têm tido 

um desempenho bastante positivo no cálculo de sua circulação nos últimos anos: 

Expresso teve um crescimento de 15,5% de 2009 a 2012, ao passo que Meia Hora viu 

sua circulação subir 47% de 2005 a 2012. Considerando que ambos os jornais não 

possuem sistema de assinaturas, os mesmos índices podem ser aplicados integralmente 

à venda em bancas. 

Extra e O Dia, por outro lado, seguem na direção inversa, apesar de também 

destinados em tese a um estrato BC ou CD. O primeiro tem oscilado bastante na última 

década, mas, em geral, de 2000 a 2012 teve sua circulação reduzida em 23%. Já o 

segundo teve uma queda bastante acentuada, vendo sua circulação reduzir em quase 

80%. A explicação para esses resultados, contudo, pode estar na concorrência interna 

                                                 
35 O nicho de mercado constituído por tablets como o iPad tem se constituído ao redor de grandes 

operadores de distribuição de aplicativos, como a AppStore, da Apple. Estes intermediários atuam como 

meros diretórios para que os usuários possam buscar e baixar com facilidade as aplicações demandadas. 

No caso de aplicativos leitores de notícias, que despontam como grande aposta das empresas jornalísticas 

nos últimos meses, a operação de alerta e distribuição de novas edições de jornais e revistas fica a cargo 

de um aplicativo, também da própria Apple, denominado Newsstand (“Banca de Jornais”) e cujo preço 

cobrado dos fornecedores correspondente a cerca de 30% da receita gerada com a compra de novas 

edições. Dessa forma, pode-se dizer que as operações de distribuição impressa e através de dispositivos 

digitais têm convergido para um cenário em que os custos se equiparam. 
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que seus títulos populares têm gerado. Isto é, a estratégia de competição entre as duas 

empresas jornalísticas, que culminou no lançamento de tabloides direcionados a estratos 

de menor poder aquisitivo, pode ter levado uma fatia de seus consumidores a migrarem 

para o novo produto, ocasionando um efeito de “fogo amigo”. 

Ainda assim, o Rio de Janeiro é um mercado generoso no que tange à 

participação da venda avulsa de seus jornais. Para nos atermos ao exemplo do Extra, 

seu desempenho na venda em bancas o coloca em primeiro lugar no mercado nacional 

de 2000 a 2007, perdendo o posto apenas de 2008 em diante para o mineiro Super 

Notícia. Entre os dez jornais mais vendidos em bancas em todo o Brasil, o Rio de 

Janeiro é o estado mais bem representado, com três publicações (Extra, Meia Hora e 

Expresso), além do jornal esportivo Lance, que ocupa a 11ª posição. 

 

Tabela 5.3. Os dez jornais mais vendidos em bancas em 2012 

 jornal estado 

1º Super Notícia 
MG 

2º  Extra 
RJ 

3º  Daqui 
GO 

4º  Diário Gaúcho 
RS 

5º  Meia Hora 
RJ 

6º  Aqui 
MG 

7º  Amarelinho 
SP 

8º  Dez Minutos 
AM 

9º  Revista Da Hora 
SP 

10º  Expresso 
RJ 

Fonte: IVC (Cortesia ao autor). 

 

Outro aspecto digno de nota é que, nesse mesmo espectro de tempo analisado, de 

2000 a 2012, a quantidade de jornais na praça subiu 28%, passando de 85 a 113 diários, 

conquanto o total da circulação tenha se mantido relativamente estável, apresentando 

uma curva levemente parabólica nesses doze anos. Os dados levam a crer que a aposta 

em jornais populares e na diversificação de títulos foi capaz de conter os efeitos da 

chamada “crise na imprensa escrita”. 
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Imagem 5.3. Circulação média diária de jornais 

 

 

Imagem 5.4. Folha de S. Paulo (desempenho na venda avulsa) 

 

 

Imagem 5.5. Folha de S. Paulo (desempenho em assinaturas) 
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Imagem 5.6. O Globo (desempenho na venda avulsa) 

 

 

Imagem 5.7. Extra e Expresso (desempenho somado na venda avulsa) 

 

 

Imagem 5.8. O Dia e Meia Hora (desempenho somado na venda avulsa) 
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Tabela 5.4. Circulação dos principais jornais cariocas e paulistas 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Paulo 
4
4
0
.6

5
5
 

3
9
9
.6

5
4
 

3
4
6
.3

3
3
 

3
1
4
.9

0
8
 

3
0
7
.7

0
3
 

3
0
7
.9

3
7
 

3
0
9
.3

8
3
 

3
0
2
.5

9
5
 

3
1
1
.2

8
7
 

2
9
5
.5

5
8
 

2
9
4
.4

9
8
 

2
9
7
.2

3
8
 

2
9
7
.9

8
7
 

O Estado de 

São Paulo 

3
9
9
.0

1
9
 

3
4
1
.3

0
0
 

2
6
8
.4

3
3
 

2
4
2
.7

5
5
 

2
3
3
.4

7
1
 

2
3
0
.8

5
9
 

2
3
1
.1

6
5
 

2
4
1
.5

6
9
 

2
4
5
.9

6
6
 

2
1
2
.8

4
4
 

2
3
6
.3

6
9
 

2
5
4
.2

1
4
 

2
4
3
.1

4
9
 

Agora São 

Paulo 

1
2
0
.1

2
8
 

1
1
4
.1

8
9
 

9
7
.2

0
9
 

7
9
.9

2
9
 

8
0
.2

4
9
 

8
0
.5

7
4
 

8
1
.0

3
1
 

8
3
.2

5
9
 

8
3
.4

0
0
 

8
7
.3

7
0
 

9
2
.8

6
3
 

9
6
.0

2
4
 

9
5
.7

4
5
 

Diário de 

São Paulo 

1
3
9
.4

2
1
 

1
2
9
.0

8
0
 

9
9
.6

4
4
 

8
1
.1

4
3
 

7
8
.9

1
8
 

7
2
.7

8
2
 

6
5
.3

2
3
 

7
2
.4

8
1
 

7
0
.0

0
9
 

5
7
.0

1
0
 

4
1
.2

2
2
 

3
7
.8

7
5
 

4
4
.5

7
8
 

 

O Globo 

3
2
2
.4

7
4
 

2
9
6
.2

7
2
 

2
6
6
.1

8
5
 

2
5
3
.4

1
0
 

2
5
7
.4

5
1
 

2
7
4
.9

3
4
 

2
7
6
.3

8
5
 

2
8
0
.3

2
9
 

2
8
1
.4

0
7
 

2
5
7
.2

6
2
 

2
6
2
.4

3
5
 

2
6
4
.0

5
2
 

2
6
5
.4

5
6
 

Extra 

3
0
7
.2

4
0
 

3
0
0
.3

4
8
 

2
8
6
.6

5
5
 

2
2
8
.7

2
8
 

2
4
3
.3

5
7
 

2
7
2
.0

1
5
 

2
6
7
.2

2
5
 

2
7
3
.5

6
0
 

2
8
7
.3

8
2
 

2
4
8
.1

1
9
 

2
3
8
.2

3
6
 

2
3
8
.5

7
8
 

2
3
7
.4

3
2
 

Expresso       *
 

  

7
1
.7

9
8
 

8
4
.2

8
5
 

9
4
.2

2
3
 

8
4
.9

5
1
 

 

O Dia 

2
9
6
.0

4
0
 

2
4
3
.7

4
1
 

2
1
0
.4

9
9
 

1
9
6
.8

4
6
 

1
7
1
.1

9
5
 

1
5
2
.2

7
7
 

1
2
2
.3

2
4
 

1
1
1
.6

6
9
 

1
0
5
.0

8
4
 

7
1
.7

3
6
 

6
0
.0

5
7
 

5
7
.9

7
0
 

6
0
.2

8
9
 

Meia Hora      

7
3
.3

9
9
 

1
2
9
.9

2
0
 

2
0
5
.7

6
8
 

2
3
1
.6

7
2
 

1
8
5
.7

8
3
 

1
5
7
.6

5
4
 

1
4
9
.2

3
7
 

1
3
8
.5

9
5
 

 

Jornal do 

Brasil 

9
1
.1

3
9
 

7
6
.3

7
2
 

7
3
.7

9
1
 

7
2
.4

6
9
 

7
5
.7

7
6
 

6
8
.1

6
6
 

7
8
.6

5
8
 

1
0
0
.0

2
2
 

9
5
.8

8
9
 

 *
*
 

  

* Iniciou sua circulação em 2006, passou a ser auditado pelo IVC a partir de 2009. 

** Encerrou sua circulação em 2010, deixou de ser auditado pelo IVC em 200836. 

Fonte: IVC (cortesia ao autor). 

 

 

                                                 
36 O custo da auditoria do IVC varia de acordo com a média de circulação por ano do veículo, podendo 

variar de cerca de R$200 a quase R$8 mil. Veículos com circulação média de até 100 mil exemplares 

desembolsam aproximadamente R$1,5 mil para sua auditoria. 
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Tabela 5.5. Participação do segmento de assinaturas na circulação de jornais cariocas e paulistas 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Folha de S. 

Paulo 3
8
7
.2

4
4
 

3
5
2
.0

0
8
 

2
9
9
.5

4
7
 

2
7
5
.5

7
1
 

2
7
1
.8

1
2
 

2
7
2
.3

6
9
 

2
7
6
.9

2
4
 

2
7
7
.0

1
5
 

2
8
6
.8

7
4
 

2
7
4
.3

6
2
 

2
7
0
.0

9
5
 

2
7
6
.3

3
8
 

2
8
0
.3

4
4
 

O Estado de 

São Paulo 3
5
1
.8

1
1
 

2
9
5
.0

0
1
 

2
2
8
.8

4
5
 

2
0
9
.2

1
1
 

2
0
1
.4

3
7
 

1
9
8
.0

4
2
 

2
0
0
.2

7
7
 

2
0
8
.7

8
5
 

2
1
4
.4

3
5
 

1
8
0
.2

2
6
 

2
0
3
.6

6
8
 

2
3
3
.3

0
5
 

2
1
7
.0

1
7
 

Agora São 

Paulo 1
5
.3

8
8
 

1
3
.1

8
2
 

1
3
.4

3
8
 

1
5
.9

1
2
 

1
6
.7

6
6
 

1
5
.5

7
6
 

1
8
.8

8
3
 

2
3
.4

5
7
 

2
3
.3

0
7
 

2
4
.2

5
2
 

2
7
.0

0
9
 

2
8
.5

0
1
 

2
9
.2

8
4
 

Diário de 

São Paulo 9
.6

8
4
 

1
1
.1

3
1
 

1
8
.2

4
0
 

1
5
.2

8
6
 

1
3
.5

2
2
 

1
2
.2

8
2
 

1
3
.3

7
9
 

2
1
.4

2
5
 

2
1
.1

7
7
 

1
9
.2

1
1
 

1
1
.0

0
3
 

1
0
.8

5
2
 

1
2
.5

8
2
 

 

O Globo 2
5
9
.9

8
8
 

2
3
4
.3

1
9
 

2
1
2
.1

3
5
 

2
0
1
.4

5
3
 

2
0
8
.6

4
9
 

2
2
7
.1

7
5
 

2
3
0
.9

5
4
 

2
3
7
.8

5
7
 

2
4
1
.7

8
1
 

2
1
5
.8

6
2
 

2
2
1
.7

6
8
 

2
2
7
.6

3
4
 

2
3
3
.8

6
8
 

Extra 0
*
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
.9

4
1
 

2
1
.5

5
8
 

Expresso       0
*
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

 

O Dia 

0
*
 

0
 

1
2
.7

5
8
 

1
2
.3

6
6
 

1
7
.4

1
4
 

9
.5

6
5
 

1
0
.2

5
7
 

1
0
.5

7
8
 

1
2
.4

6
2
 

9
.8

2
1
 

8
.2

7
3
 

7
.4

6
9
 

8
.1

6
2
 

Meia Hora 

     

0
*
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

 

Jornal do 

Brasil 

6
1
.0

7
6
 

5
4
.5

0
8
 

5
4
.6

4
8
 

5
5
.1

0
8
 

5
8
.2

6
6
 

5
2
.0

9
9
 

5
4
.3

8
5
 

7
0
.2

3
1
 

6
9
.5

0
7
 

N
/D

 

N
/D

*
*
   

* Não possuía sistema de assinaturas no período. 

** Não teve sua circulação auditada no período. 

Fonte: IVC (cortesia ao autor). 
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Tabela 5.6. Participação da venda avulsa na circulação de jornais cariocas e paulistas 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Folha de S. 

Paulo 

5
3
.4

1
1
 

4
7

.6
4
7
 

4
6

.7
8
6
 

3
9

.3
3
7
 

3
5

.8
9
2
 

3
5

.5
6
7
 

3
2

.4
5
9
 

2
5

.5
8
0
 

2
4

.4
1
4
 

2
1

.1
9
6
 

2
4

.4
0
3
 

2
0

.8
9
9
 

1
7

.8
1
9
 

O Estado de 

São Paulo 

4
7

.2
0
8
 

4
6

.2
9
9
 

3
9

.5
8
8
 

3
3

.5
4
3
 

3
2

.0
3
4
 

3
2

.8
1
7
 

3
0

.8
8
8
 

3
2

.7
8
4
 

3
1

.5
3
1
 

3
2

.6
1
8
 

3
2

.7
0
2
 

2
0

.9
0
9
 

2
5

.0
8
4
 

Agora São 

Paulo 

1
0

4
.7

3
9
 

1
0

1
.0

0
7
 

8
3

.7
7
1
 

6
4

.0
1
8
 

6
3

.4
8
3
 

6
4

.9
9
8
 

6
2

.1
4
8
 

5
9

.8
0
2
 

6
0

.0
9
3
 

6
3

.1
1
9
 

6
5

.8
5
4
 

6
7

.5
2
3
 

6
6

.3
9
0
 

Diário de 

São Paulo 

1
2

9
.7

3
7
 

1
1

7
.9

4
9
 

8
1

.4
0
4
 

6
5

.8
5
7
 

6
5

.3
9
6
 

6
0

.5
0
1
 

5
1

.9
4
4
 

5
1

.0
5
6
 

4
8

.8
3
2
 

3
7

.7
9
9
 

3
0

.2
1
9
 

2
7

.0
2
3
 

3
2

.0
0
6
 

 

O Globo 

6
2
.4

8
5
 

6
1
.9

5
3
 

5
4
.0

5
0
 

5
1
.9

5
6
 

4
8
.8

0
2
 

4
7
.7

5
9
 

4
5
.4

3
1
 

4
2
.4

7
2
 

3
9
.6

2
6
 

4
1
.4

0
0
 

4
0
.6

6
6
 

3
6
.4

1
8
 

3
2
.6

9
4
 

Extra 

3
0
7
.2

4
0
 

3
0
0
.3

4
8
 

2
8
6
.6

5
5
 

2
2
8
.7

2
8
 

2
4
3
.3

5
7
 

2
7
2
.0

1
5
 

2
6
7
.2

2
5
 

2
7
3
.5

6
0
 

2
8
7
.3

8
2
 

2
4
8
.1

1
9
 

2
3
8
.2

3
6
 

2
3
5
.6

3
7
 

2
0
3
.8

0
1
 

Expresso 

      

3
8
.9

4
7
 

5
7
.4

7
0
 

6
2
.0

7
6
 

7
1
.7

9
8
 

8
4
.2

8
5
 

9
4
.2

2
3
 

8
4
.3

5
7
 

 

O Dia 

2
9

1
.0

4
4
 

2
3

7
.0

2
8
 

1
9

7
.7

4
1
 

1
8

4
.4

7
9
 

1
5

3
.7

8
1
 

1
4

2
.7

1
2
 

1
1

2
.0

6
7
 

1
0

1
.0

9
1
 

9
2
.6

2
2
 

6
1
.9

1
4
 

5
1
.7

8
4
 

5
0
.5

0
1
 

5
0
.9

7
7
 

Meia Hora 

     

7
3
.3

9
9
 

1
2
9
.9

2
0
 

2
0
5
.7

6
8
 

2
3
1
.6

7
2
 

1
8
5
.7

8
3
 

1
5
7
.6

5
4
 

1
4
9
.2

3
7
 

1
3
7
.6

2
2
 

 

Jornal do 

Brasil 

2
3

.6
9
8
 

2
1

.8
6
4
 

1
9

.1
4
3
 

1
7

.3
6
1
 

1
7

.5
1
2
 

1
6

.0
6
7
 

2
4

.2
7
4
 

2
9

.7
9
0
 

2
6

.3
8
2
 

N
/D

 

N
/D

*
   

* Não teve sua circulação auditada no período. 

Fonte: IVC (cortesia ao autor). 
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A título de informação, o quadro que descreve o cenário das revistas é algo 

distinto, por considerar, em primeiro lugar, um mercado mais abrangente, e, em 

segundo, por abrigar uma complexidade maior de interesses de consumo. Nota-se, por 

exemplo, que revistas como Época e Playboy tiveram uma intensa queda em sua 

circulação, motivadas muito provavelmente por razões diferentes. Enquanto Playboy 

tem sofrido subsequentemente com baixas vendagens ocasionadas pelos efeitos da 

pirataria de conteúdo digital na internet, Época teve uma queda apenas um pouco mais 

acentuada que a média geral (menos 30% em comparação com os 20% a 25% de 

variação das demais publicações). A revista masculina era, em 2000, a publicação 

mensal mais bem vendida no país, à frente inclusive de Veja em seu desempenho na 

venda avulsa. Hoje, a Playboy amarga uma queda de mais de 85% em suas vendas, 

ocupando apenas a 34ª posição no ranqueamento do desempenho em PDVs. 

O mercado da venda avulsa de revistas no Brasil, atualmente, é liderado por 

publicações como Viva Mais, Ana Maria, Tititi e Caras. Ainda que a Aner aponte que 

70% das pessoas que compram em bancas de jornais adquiram revistas (em lugar de 

outros gêneros de produtos, como jornais), uma revista como Veja, líder no segmento, 

possui menos de 20% de sua circulação correspondente à venda avulsa. Em 2010, para 

se ter um exemplo, a edição mais vendida do ano do semanário, somou 205 mil 

exemplares vendidos em bancas, contra a média de 1,08 milhão de cópias somando-se o 

desempenho em bancas às assinaturas. 

Veja, que hoje é a oitava revista mais vendida na modalidade venda avulsa, 

apesar de ser a revista com maior circulação no país, tem inegavelmente uma forte 

participação das assinaturas em sua circulação – o que lhe confere uma certa 

estabilidade econômica no período que se estende de 2000 a 2012, e desmente a 

informação do jornalista Luís Nassif de que a revista fraudaria sua auditoria jurada ao 

IVC por não contabilizar os encalhes das edições
37

. 

                                                 
37 A auditoria do IVC é realizada em duas etapas: a primeira delas confia em “informações juradas do 

auditado” (IJA), que são prestadas pelas próprias empresas jornalísticas através de seu controle interno. O 

IVC então realiza uma conferência dos dados em um prazo de até seis meses após e, caso haja 

discrepância, instaura um processo disciplinar sobre o auditado. 

Em março de 2012, Luís Nassif publicou em seu blog uma nota denunciando que a revista Veja estaria 

“inflando” seus números de circulação, deixando de contabilizar nas informações juradas do auditado os 

seus encalhes apropriadamente. O IVC desacreditou essa informação, indicando que não houve qualquer 

discrepância com relação aos dados repassados pela revista e apontando que a venda em bancas tem 

percentual pouco significante diante da quantidade de assinaturas do veículo. Para mais detalhes, cf. 

NASSIF, 2012a e 2012b. 
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Tabela 5.7. Participação na venda avulsa de revistas por região brasileira 

 população participação na venda de revistas nº de bancas 

Região Norte 7,5% 4,22% 699 

Região Nordeste 28,2% 12,06% 2.618 

Região Centro-Oeste 6,8% 7,04% 1.490 

Região Sudeste 42,6% 62,20% 14.764 

Região Sul 14,9% 14,48% 3,676 

 

Rio de Janeiro 8,4% 14,13% 3.704 

Fonte: Revista Banca Brasil, ano I, n. 7 (setembro-outubro/2000). 

 

Tabela 5.8. Circulação das principais revistas no mercado brasileiro* 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Veja 

1
.1

8
0
.8

4
7
 

1
.1

6
2
.1

0
7
 

1
.1

3
7
.2

6
6
 

1
.1

0
4
.0

4
0
 

1
.1

1
4
.9

3
2
 

1
.1

1
8
.7

8
9
 

1
.1

0
5
.3

3
7
 

1
.0

9
8
.6

4
2
 

1
.0

8
9
.9

0
2
 

1
.0

9
7
.4

8
5
 

1
.0

8
6
.1

9
1
 

1
.0

7
4
.5

6
3
 

1
.0

7
0
.4

5
0
 

Época 

5
7
1
.3

4
6
 

4
5
4
.1

8
9
 

4
3
3
.1

7
5
 

4
1
9
.9

4
8
 

4
2
8
.2

9
1
 

4
3
9
.7

0
8
 

4
3
3
.5

8
4
 

4
1
7
.7

9
8
 

4
2
0
.4

7
7
 

4
1
3
.2

8
6
 

4
0
8
.1

1
0
 

3
9
8
.6

2
8
 

3
9
1
.2

6
3
 

IstoÉ 

3
9
6
.8

8
6
 

3
7
4
.0

9
7
 

3
6
9
.3

8
8
 

3
6
2
.3

4
8
 

3
7
1
.7

3
6
 

3
6
6
.1

6
6
 

3
5
1
.2

3
2
 

3
4
4
.2

7
3
 

3
5
3
.1

3
6
 

3
4
4
.0

2
9
 

3
3
8
.8

6
1
 

3
2
9
.9

9
7
 

3
1
6
.4

5
9
 

Superinteressante 

3
6
8
.8

7
9
 

3
7
8
.8

1
3
 

4
1
2
.6

6
8
 

4
0
1
.3

4
7
 

3
7
5
.7

4
5
 

3
5
8
.2

7
3
 

3
1
9
.3

1
1
 

3
4
3
.4

2
3
 

3
5
6
.7

5
6
 

3
6
2
.4

6
2
 

3
6
2
.4

9
4
 

3
4
5
.9

7
5
 

3
2
0
.4

3
0
 

Playboy 

5
4
5
.2

2
1
 

4
1
4
.1

0
0
 

3
7
1
.9

6
6
 

3
1
1
.5

9
9
 

2
8
9
.6

3
5
 

2
6
3
.4

0
3
 

2
1
5
.8

7
8
 

2
2
1
.6

7
7
 

2
0
3
.1

4
4
 

1
8
9
.0

4
4
 

2
2
1
.7

2
2
 

1
6
9
.7

3
0
 

1
4
0
.5

3
7
 

Claudia 

4
7
6
.5

1
9
 

4
5
2
.1

4
7
 

5
0
6
.4

2
9
 

3
8
4
.8

7
7
 

3
7
9
.4

0
1
 

3
7
8
.0

1
9
 

3
8
8
.0

9
7
 

4
0
3
.1

9
1
 

4
1
1
.7

0
4
 

4
1
2
.9

2
0
 

4
1
9
.8

7
6
 

4
0
5
.9

4
3
 

3
8
8
.2

7
6
 

Caras 

3
3
2
.6

0
0
 

2
9
4
.4

3
3
 

2
6
6
.3

5
1
 

2
6
5
.2

4
3
 

2
5
3
.8

2
6
 

2
5
4
.9

1
3
 

2
7
3
.6

8
1
 

2
7
9
.4

6
8
 

2
7
8
.3

9
4
 

2
9
3
.3

8
6
 

3
1
3
.6

6
3
 

3
5
7
.2

0
9
 

3
7
3
.1

7
5
 

* Média de circulação por edição, respeitando-se a periodicidade das publicações. 

Fonte: IVC (cortesia ao autor). 
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Tabela 5.9. Participação de assinaturas na circulação de revistas no mercado brasileiro* 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Veja 

9
7
4
.1

7
7
 

9
2
9
.5

8
6
 

9
1
5
.8

1
3
 

9
0
1
.5

2
0
 

9
1
6
.3

5
4
 

9
2
8
.6

3
4
 

9
2
7
.3

4
7
 

9
2
3
.4

2
3
 

9
2
6
.1

4
2
 

9
3
3
.8

1
3
 

9
2
7
.0

4
4
 

9
2
3
.7

7
3
 

9
2
6
.1

1
3
 

Época 

4
9
7
.1

9
9
 

3
8
3
.0

4
7
 

3
6
7
.9

2
0
 

3
6
0
.6

3
2
 

3
7
3
.1

9
4
 

3
8
0
.0

5
2
 

3
7
3
.2

7
2
 

3
6
0
.8

2
1
 

3
6
9
.1

2
4
 

3
6
9
.1

4
9
 

3
6
3
.3

9
0
 

3
5
6
.6

7
5
 

3
4
7
.6

3
0
 

IstoÉ 

3
3
3
.6

8
7
 

3
0
4
.5

1
0
 

3
0
8
.6

1
1
 

3
0
6
.4

0
3
 

3
0
9
.3

8
9
 

3
0
9
.8

8
1
 

3
0
1
.6

5
6
 

3
0
2
.5

6
1
 

3
1
1
.0

4
2
 

3
0
7
.2

3
6
 

3
0
2
.4

9
8
 

2
9
9
.5

4
6
 

2
8
7
.5

7
7
 

Superinteressante 

2
7
5
.5

7
7
 

2
6
7
.8

8
5
 

2
7
2
.4

3
0
 

2
8
1
.3

7
8
 

2
7
0
.4

2
3
 

2
4
5
.3

4
8
 

2
1
5
.1

4
6
 

2
3
1
.7

4
3
 

2
4
5
.2

6
2
 

2
4
6
.1

7
9
 

2
4
4
.8

9
8
 

2
3
5
.1

9
2
 

2
2
2
.4

4
0
 

Playboy 

1
4
5
.2

1
4
 

1
3
7
.0

0
3
 

1
1
4
.2

1
8
 

1
0
4
.3

8
4
 

9
8
.4

5
5
 

9
5
.1

9
8
 

8
5
.5

0
1
 

8
5
.4

2
2
 

8
9
.2

3
3
 

8
9
.8

0
9
 

9
0
.7

8
7
 

9
0
.8

6
8
 

8
6
.7

7
5
 

Claudia 

3
1
2
.2

9
5
 

3
0
7
.9

5
9
 

3
6
6
.7

3
8
 

2
7
1
.2

5
1
 

2
7
8
.9

0
9
 

2
9
0
.6

0
9
 

2
8
8
.2

4
1
 

3
0
4
.1

4
4
 

3
0
5
.6

9
0
 

3
0
3
.8

3
4
 

3
0
8
.9

2
4
 

3
0
0
.1

0
2
 

3
0
4
.1

6
5
 

Caras 

1
9
1
.6

0
8
 

1
6
1
.0

2
8
 

1
6
2
.6

0
2
 

1
5
7
.5

7
3
 

1
4
5
.6

1
1
 

1
5
0
.1

7
0
 

1
5
1
.6

7
1
 

1
6
2
.2

6
6
 

1
6
2
.9

5
0
 

1
6
3
.4

3
2
 

1
8
2
.9

2
6
 

2
0
6
.4

2
4
 

2
0
2
.3

8
3
 

Fonte: IVC (cortesia ao autor). 

 

Tabela 5.10. Participação da venda avulsa na circulação de revistas no mercado brasileiro* 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Veja 

2
0
6
.6

7
0
 

2
3
2
.5

2
1
 

2
2
1
.4

5
3
 

2
0
2
.5

2
0
 

1
9
8
.5

7
9
 

1
9
0
.1

5
5
 

1
7
7
.9

9
0
 

1
7
5
.2

1
8
 

1
6
3
.7

6
0
 

1
6
3
.6

7
2
 

1
5
9
.1

4
7
 

1
5
0
.7

9
0
 

1
4
5
.5

8
7
 

Época 

7
4
.1

4
7
 

7
1
.1

4
2
 

6
5
.2

5
5
 

5
9
.3

1
7
 

5
5
.0

9
7
 

5
9
.6

5
6
 

6
0
.3

1
2
 

5
6
.9

7
7
 

5
1
.3

5
4
 

4
4
.1

3
8
 

4
4
.7

2
0
 

4
1
.9

5
4
 

4
2
.9

3
0
 

IstoÉ 

6
3
.1

9
9
 

6
9
.5

8
7
 

6
0
.7

7
8
 

5
5
.9

4
5
 

6
2
.3

4
6
 

5
6
.2

8
4
 

4
9
.5

7
6
 

4
1
.7

1
2
 

4
2
.0

9
3
 

3
6
.7

9
3
 

3
6
.3

6
3
 

3
0
.4

5
1
 

3
0
.3

8
6
 

Superinteressante 

9
3
.3

2
1
 

1
1
0
.9

2
8
 

1
4
0
.2

3
8
 

1
1
9
.9

6
9
 

1
0
5
.3

2
2
 

1
1
2
.9

2
6
 

1
0
4
.1

6
5
 

1
1
1
.6

8
0
 

1
1
1
.4

9
4
 

1
1
6
.2

8
2
 

1
1
7
.5

9
6
 

1
1
0
.7

8
3
 

9
8
.0

4
8
 

Playboy 

4
0
0
.0

0
6
 

2
7
7
.1

0
6
 

2
5
7
.7

4
8
 

2
0
7
.2

1
5
 

1
9
1
.1

8
0
 

1
6
8
.2

0
5
 

1
3
0
.3

7
7
 

1
3
6
.2

5
5
 

1
1
3
.9

1
1
 

9
9
.2

3
5
 

1
3
0
.9

3
5
 

7
8
.8

6
3
 

5
2
.4

4
9
 

Claudia 

1
6
4
.2

2
4
 

1
4
4
.1

8
9
 

1
3
9
.6

9
1
 

1
1
3
.6

2
6
 

1
0
0
.4

9
2
 

8
7
.4

1
0
 

9
9
.8

5
6
 

9
9
.0

4
7
 

1
0
6
.0

1
4
 

1
0
9
.0

8
6
 

1
1
0
.9

5
2
 

1
0
5
.8

4
1
 

8
3
.4

7
4
 

Caras 

1
4
0
.9

9
2
 

1
3
3
.8

0
5
 

1
0
3
.7

4
9
 

1
0
7
.6

7
0
 

1
0
8
.2

1
5
 

1
0
4
.7

4
3
 

1
2
2
.0

1
0
 

1
1
7
.1

9
1
 

1
1
5
.4

4
4
 

1
2
9
.9

5
4
 

1
5
2
.2

3
6
 

1
5
0
.7

8
5
 

1
6
8
.1

8
1
 

Fonte: IVC (cortesia ao autor). 
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Mas, muito embora seja possível notar quedas até bem acentuadas em 

publicações relevantes entre as revistas semanais e mensais, o aumento na quantidade 

de títulos e o bom desempenho de alguns deles equilibra razoavelmente o cenário. 

Revistas como Caras e Superinteressante, para ficarmos em somente dois exemplos, 

tiveram aumento na participação de sua venda avulsa diante dos indicadores de 

circulação. Nesse sentido, é curioso perceber que revistas femininas e de variedades têm 

se tornado um filão importante de negócios nas bancas recentemente. 

 

Tabela 5.11. Quantidade de títulos e circulação total 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Quantidade de títulos 

de jornais à 

disposição no 

mercado 

8
3
 

8
8
 

8
8
 

8
6
 

8
7
 

8
8
 

9
1
 

1
0
7
 

1
1
9
 

1
1
7
 

1
1
3
 

1
1
2
 

1
1
5
 

Circulação total de 

jornais 

5
.4

7
3
.4

6
6
 

5
.2

6
8
.6

7
1
 

4
.8

6
0
.0

0
4
 

4
.2

6
9
.0

7
2
 

4
.9

4
7
.2

7
2
 

5
.2

5
8
.2

2
1
 

4
.5

6
7
.5

1
7
 

5
.4

3
8
.5

2
7
 

5
.8

0
8
.0

8
7
 

5
.1

4
1
.2

0
3
 

5
.3

3
0
.2

1
5
 

5
.3

0
0
.4

6
8
 

5
.3

7
4
.9

1
1
 

 

Quantidade de títulos 

de revistas à 

disposição no 

mercado 

1
9
7
 

1
9
3
 

1
9
3
 

2
2
0
 

2
0
9
 

1
9
7
 

2
2
2
 

2
3
0
 

2
5
5
 

2
4
9
 

2
5
8
 

2
4
9
 

2
3
0
 

Circulação total de 

revistas 

1
5
.0

4
7
.7

1
8
 

1
6
.6

6
8
.5

5
3
 

1
7
.7

1
0
.2

7
6
 

1
6
.4

3
8
.6

6
9
 

1
4
.4

6
6
.5

2
9
 

1
3
.2

8
9
.9

4
8
 

1
3
.7

6
9
.0

1
0
 

1
3
.8

6
2
.3

8
6
 

1
5
.3

4
4
.0

8
3
 

1
5
.3

0
4
.7

2
0
 

1
5
.7

1
6
.6

9
6
 

1
5
.2

8
6
.9

7
8
 

1
4
.4

5
9
.4

3
9
 

Fonte: IVC (cortesia ao autor). 

 

Outrossim, a comparação entre o desempenho das assinaturas com a venda 

avulsa de jornais e revistas contribui para desmitificar a crise no modelo econômico das 

bancas de jornais e revistas. No primeiro semestre de 2012, as vendas avulsas de jornais 

no país registraram 2,6% de aumento, enquanto as assinaturas somaram 2,7% mais. No 

segundo semestre, os valores se alternaram, com 2,6% de acréscimo para as assinaturas 

e 2,7% para a venda avulsa. Em 2011, o resultado foi um pouco mais discrepante, com 

4,6% de expansão para a venda avulsa, quase o dobro do aumento verificado para as 

assinaturas, que ficou em torno de 2,4%. Em 2011, os títulos com preço de capa inferior 

a R$1 registraram aumento de 10,3% em sua circulação, em relação ao ano anterior. No 
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primeiro semestre de 2012, esse aumento foi de 5,1% (contra 0,8% de acréscimo nos 

títulos acima de R$2 no mesmo período)
38

. 

Sem levar em consideração a variação nos títulos disponíveis na praça ou outras 

variáveis, a participação da venda avulsa na circulação de jornais obteve excelente 

resultado nos últimos anos. Proporcionalmente, quatro de seus cinco melhores 

desempenhos se deram nos últimos quatro anos. 

 

Tabela 5.12. Participação da venda avulsa na circulação de jornais e revistas no país 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Peso da 

venda 

avulsa na 

circulação 

de jornais 

4
4
,7

%
 

4
5
,5

%
 

4
2
,1

%
 

4
1
,6

%
 

4
4
,1

%
 

4
6
,6

%
 

3
8
,7

%
 

4
4
,1

%
 

4
4
,9

%
 

4
6
,6

%
 

4
6
,3

%
 

4
7
,3

%
 

4
6
,2

%
 

Peso da 

venda 

avulsa na 

circulação 

de 

revistas 

5
1
,8

%
 

4
9
,9

%
 

4
6
,3

%
 

4
8
,2

%
 

4
4
,8

%
 

4
4
,7

%
 

4
8
,1

%
 

4
6
,7

%
 

4
7
,9

%
 

4
4
,9

%
 

4
8
,7

%
 

4
7
,1

%
 

4
3
,6

%
 

 

 

Imagem 5.9. Desempenho da venda avulsa de jornais 

 

 

                                                 
38 As informações referentes à participação da venda avulsa no total da circulação foram obtidos de Meio 

& Mensagem, a partir dos dados do IVC. 
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Imagem 5.10. Peso da venda avulsa na circulação de jornais e revistas no Brasil 

 

 

A propalada crise no modelo das publicações impressas, ao que tudo indica, 

atinge de modo particular os chamados “jornalões”. Esta assertiva pode ser constatada 

diante do relato de Carlos Castilho ao Observatório da Imprensa em 2011. O jornalista 

chama atenção para a queda brusca na participação da venda avulsa na circulação diária 

da Folha de S. Paulo, indicando que, em 1996, “a venda avulsa de uma edição 

dominical da Folha chegava a 489 mil exemplares” [CASTILHO, 2011]. Em 2009, a 

média de exemplares diários do mesmo jornal não alcançou mais do que 22 mil cópias 

na venda avulsa (em torno de 7% do total). 

 

Segundo o Instituto Verificador de Circulação (IVC) a Folha é o vigésimo 

quarto jornal em venda avulsa na lista dos 97 jornais auditados pelo instituto, 

atrás do Estado de S. Paulo, em 19º lugar e O Globo, em 15º lugar. Somados 

os três mais influentes jornais brasileiros têm uma venda avulsa de quase 96 

mil exemplares diários, o que corresponde a magros 4,45% dos 2.153.891 

jornais vendidos diariamente em banca nos primeiros nove meses de 2009. 

São números muito pequenos comparados ao prestígio dos três jornalões, 

responsáveis por boa parte da agenda pública nacional. Globo, Folha e 

Estado compensam sua baixa venda avulsa com um considerável número de 

assinantes, o que configura a seguinte situação: os três jornais dependem 

mais do que nunca das classes A e B, que são maioria absoluta entre os 

assinantes, já que a população de menor renda é a principal cliente nas 

compras avulsas em bancas [id.:ibid.]. 

 

A análise nos leva novamente a situação em que a venda em banca não parece 

ser o epicentro da crise. Ao contrário, há uma considerável margem para crescimento: 

segundo dados da Aner, apenas 7% da população brasileira compra produtos em bancas 

de jornais e revistas. Mas, se observarmos a tendência do mercado nos últimos anos, 
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teremos que determinado segmento das publicações tem sofrido quedas drásticas em sua 

circulação. 

 

Tabela 5.13. Variação do peso da venda avulsa entre 2000 e 2012 

 2000 2012 

Folha de S. Paulo 

1
2
,1

%
 

6
,0

%
 

O Estado de São Paulo 

1
1
,8

%
 

1
0
,3

%
 

 

O Globo 

1
9
,4

%
 

1
2
,3

%
 

Extra 

1
0
0
%

 

8
5
,5

%
*
 

 

O Dia 

9
8
,3

%
 

8
4
,6

%
*
 

* Em ambos os casos relacionados acima, a queda no peso da venda avulsa se 

deve ao desenvolvimento gradual de sistemas de assinaturas para o veículo. 

 

Se considerarmos o argumento de Toussaint [1979], de que o “sucesso” de um 

jornal geralmente traz embutido seu próprio “fracasso”, levando-se em conta a 

ampliação dos custos de distribuição, talvez possamos compreender por que jornais 

como o Extra e O Dia têm também apresentado tendência de queda nos últimos anos. 

Originalmente planejados como diários populares, estes jornais sofreram um aumento 

considerável em seu preço de capa, que pode, por seu turno, justificar a migração do 

público-leitor para outros veículos. Tome-se como exemplo o Extra: em 1998, quando 

lançado, seu preço era de R$0,25, chegando a R$0,50 em 2000 e hoje batendo os 

R$1,10. O aumento, somente entre 2000 e 2012 é de 120% (ou de 440% desde sua 

fundação). No mesmo período – isto é, desde 2000 –, a inflação acumulada segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 83,97% e segundo o 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) foi de 110,96%
39

. Portanto, o preço de 

                                                 
39 O IPCA é produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1979 e é 

utilizado pelo Banco Central como indicador oficial de inflação do país. Seu cálculo procura avaliar a 

variação média de preços de um conjunto de produtos no mercado de varejo. Já o IGP-M é uma variação 

do IGP, criada pela Fundação Getulio Vargas para registrar a inflação de preços desde matérias-primas 



 245 

 

capa do jornal mantém-se acima da inflação, seja qual for o indicador – provavelmente 

para compensar as perdas ocasionadas pelo lançamento do “jornal-caçula” Expresso, 

como estratégia para deter a concorrência. Com efeito, preços acima da margem de R$1 

já fogem do que os analistas consideram como o patamar de um jornal popular. Por sua 

vez, um valor inferior a R$1 dificilmente se sustenta isoladamente. 

Toussaint [1979:70] considera que o preço de venda de um jornal é normalmente 

fixado a um nível inferior àquele necessário para compensar os custos de produção e 

distribuição dele próprio. 

 

O preço de custo (não incluídas as despesas de distribuição) do Le Figaro foi 

avaliado, em 1966, em 0,59 franco enquanto que o preço de venda era de 

0,30 franco; em 1970 o preço de custo foi avaliado em 1,05 francos para um 

preço de venda de 0,50 franco. Durante esse período, enquanto os custos de 

produção aumentaram de 80%, o preço de venda não variou mais de 66,6% e 

a divulgação diária média não progrediu mais de 4,2%. No jornal Le Monde, 

o preço de custo do exemplar vendido passou de 0,80 para 1,26 francos. Mas 

se se diminuir do preço de venda os custos da distribuição, um exemplar 

vendido em 1975 não chegaria a 0,40 franco por assinante e a venda do 

número avulso a 0,50 franco em Paris, 0,66 franco no interior, 0,32 franco no 

estrangeiro, ou seja, uma receita média de venda de 0,51 franco 

[TOUSSAINT, 1979:70]. 

 

Isto implica essencialmente em sua afirmação anterior: o preço de um jornal é 

não-econômico [id.:ibid.]. Para o que a autora qualifica como uma gestão sadia, o preço 

de venda deve ser igual ou superior ao preço de custo. E, regra geral, não é isto o que 

acontece com os jornais, modo que a alternativa capaz de garantir a sustentabilidade 

econômica do produto é apostar em receitas publicitárias. É justamente por essa razão 

que a imprensa escrita está sujeita, de forma irreparável, a pressões políticas. Como 

“tributária do Dinheiro” [id.:15], isto é, por sofrer pressões econômicas, é que a 

imprensa se sujeita a interesses políticos diversos. E, nesse sentido, vale recuperar o 

axioma de Lippmann [2008:156], segundo o qual “quanto mais leitores, mais 

independência da influência de anunciantes”. Na direção oposta do que fazem crer os 

grandes empresários de jornais e analistas conjunturais de mídia, e a despeito do modelo 

antieconômico adotado pela ampla maioria dos meios impressos em atividade, as 

vendas avulsas parecem ter ainda um vasto mercado a explorar no país. Na busca por 

converter todo e qualquer “freguês ocasional” em um “freguês amigo”, o “amigo 

jornaleiro” pode ser ainda o melhor aliado. 

                                                                                                                                               
agrícolas e produtos industriais a bens e serviços finais. É utilizado sobretudo em reajustes de contratos 

de aluguel e de tarifas públicas. 



 

 

 

 

 

6. PAREM AS PRENSAS!!! 
 

Não me venham com conclusões! 

Álvaro de Campos, na pele de Fernando Pessoa, 
in: Lisbon Revisited (1923) 

 

 

A agenda da pesquisa acadêmica sobre o jornalismo – pode-se arriscar que desde 

a sua origem – tem sido intensamente marcada pela preocupação em se investigar a 

genealogia da notícia, como se ela fosse o único elemento de produção de sentido no 

escopo da rotina jornalística. Esta orientação lega ao campo científico constituído ao 

redor dessas análises uma limitação na compreensão dos circuitos e das estruturas de 

poder que permeiam o universo do jornalismo, muitas vezes guiando a produção 

científica sobre a atividade pelos ideais dela própria. De resto, Afonso de Albuquerque 

[2010] faz notar que tivemos modestíssimos avanços no que diz respeito à assim 

chamada história da mídia, concluindo que perspectivas “doutrinárias” como a que 

origina a diferenciação entre os estudos do jornalismo e as teorias do jornalismo pela 

aplicabilidade prática desta última [MACHADO, 2004], e visões holísticas sobre o 

processo histórico brasileiro, decorrentes de uma má interpretação dos aspectos 

particulares do debate teórico sobre a modernização da imprensa americana na década 

de 1920 – que culminariam na vertente investigativa do “pensamento jornalístico 

brasileiro” [MELO, 2010 apud ALBUQUERQUE, 2010] –, são abordagens 

inteiramente comprometidas com a tradução forçada dos princípios de objetividade do 

jornalismo norte-americano ao contexto nacional. Estes estudos procuram desenvolver 

uma história da imprensa que segue apostando em mitos fundadores e, mais do que isso, 

que se apoia em eventos de curta-duração para traçar uma descrição de acontecimentos 

subsequentes, invariavelmente apostando no universo da imprensa como isolado e 

bastante a si mesmo. Como argumenta Elizabeth Eisenstein [1998] – ademais nem de 
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longe o melhor exemplo a ser seguido –, os historiadores (e pesquisadores de maneira 

geral) tendem a querer encerrar em esquemas lógico-dialéticos eventos que ainda estão 

se desenrolando; e especialmente aqueles que se dedicam à história da imprensa têm o 

estranho costume de não perceber de forma abrangente o sistema midiático. Afinal, 

somente esta percepção sistêmica nos distanciará da mera tentativa de compreender a 

finalidade da notícia. 

 Recorrendo mais uma vez à economista Nadine Toussaint [1979:8], cabe 

lembrar que o famoso enunciado da teoria matemática da Comunicação, celebrizado 

pelo sociólogo Harold D. Lasswell, segundo o qual, a investigação sobre o processo 

comunicacional deve evidenciar “quem diz o quê, através de que canal, a quem e com 

quais resultados”, cumpre somente parte de nossas expectativas. Ao reconhecermos a 

mídia como um ator relevante no cenário político e econômico de nossas sociedades, 

diz a pesquisadora, devemos nos perguntar igualmente “quem paga o quê, por que e 

com que meios?”, levando sempre em consideração que “as duas séries de questões não 

se excluem, muito pelo contrário” [id.:ibid.]. Assim, o caráter aparentemente lúdico e 

desinteressado expresso pela originalidade do objeto desta pesquisa termina por se 

apresentar como ponto de contato entre as superfícies escorregadias da economia e da 

política ao longo da história da imprensa escrita no Brasil. 

 No decorrer destas páginas, procurei defender o argumento de que os jornaleiros 

e as bancas de jornais sustentam e possibilitam uma diferente abordagem sobre a 

produção jornalística no campo acadêmico. Uma abordagem em que o gargalo político 

da distribuição dos meios impressos – em cuja trajetória se subscrevem não apenas os 

meios de comunicação propriamente ditos mas a logística dos meios de transporte, das 

relações trabalhistas e das posturas urbanas, como vimos – é espaço de constantes 

disputas e enfrentamentos. Nesse sentido, a interferência do Estado sobre a atividade 

deve ser encarada sempre com olhar crítico sobre os grupos de interesse envolvidos, e é 

aí que a economia (leia-se as receitas geradas com a venda de jornais e revistas) importa 

menos que a política. Toussaint [1979:17] emenda este raciocínio, dizendo que “O 

Estado ou financia totalmente uma informação que não se vende forçosamente bem [...] 

ou estrangula uma informação mais desejada”. Na realidade, o Estado é somente um dos 

atores nessa ecologia complexa de forças, como temos visto. Na direção oposta à 

pressão exercida sobre os profissionais que operam a distribuição dos impressos, está o 

empenho da própria categoria em se institucionalizar, marcando um posicionamento 

histórico de movimentações sindicais, que punham em jogo inclusive a saúde 
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econômica das empresas jornalísticas através de ameaças de greve e boicotes. O 

relacionamento tripartite, entre imprensa, Estado e vendedores e distribuidores de 

jornais e revistas, portanto, acrescenta pelo menos mais um ator ao panorama dos 

estudos de jornalismo, cuja relevância está expressa na participação do modelo de venda 

avulsa no mercado da notícia. 

 Em última instância, concentrar minha análise na etapa da distribuição da 

imprensa e nos jornaleiros é discutir uma variável geralmente descoberta da pesquisa 

acadêmica sobre o jornalismo. Aqui, a especificidade do recorte sobre o objeto não 

sugere uma alienação das demais etapas da cadeia produtiva, muito antes pelo contrário. 

Seguindo os cuidados recomendados por Braverman [1987; cf. tb. FISCHMANN, 1986] 

a respeito dos efeitos do capitalismo industrial monopolista e Appadurai [2008], acerca 

de sua crítica às “mitologias especializadas”, pretendi justamente chamar atenção para a 

dificuldade que tenho notado em outras análises teóricas em conciliar empiricamente o 

universo do jornalismo com variáveis políticas e econômicas que se estendam além do 

próprio campo profissional. Tenho consciência, à maneira que Darnton [2010:166-167] 

alude, de que os “rápidos relances” que pude proporcionar sobre a história desses 

intermediários ocupados da distribuição da imprensa nos anos recentes no Brasil não 

modificarão de forma decisiva nossa compreensão sobre o jornalismo. Mas, a partir 

daqui, espero podermos minimamente apreender os jornais e as revistas como 

“artefatos”1, isto é, como produtos jornalísticos que são – seguindo à risca a proposta de 

uma antropologia dos objetos, lançada por Appadurai [2008]. 

 Agarrei-me, ao longo desta pesquisa, como tenho dito em diferentes momentos, 

a uma análise legislativa como tábua de salvação para a escassez de fontes que acomete 

inevitavelmente o ineditismo de determinados objetos. Destaco desta análise o resultado 

importante de um mapeamento extensivo sobre legislações em âmbito federal, estadual 

e municipal que compreende mais de 60 leis ordinárias e decretos e outras cerca de 40 

fontes oficiais relacionadas ao tema, totalizando um conjunto de mais de uma centena 

de documentos. Sei bem das deficiências e limitações metodológicas deste modelo, e 

procurei suprir estas lacunas com uma outra investigação histórica, o levantamento de 

                                                 
1 O trecho é uma óbvia paráfrase a Darnton em O beijo de Lamourette [2010:166-167]: “Será que esses 
rápidos relances na vida dos intermediários literários modificam nosso quadro da literatura? Não posso 
pretender que as obras de Voltaire e Rousseau assumam um novo sentido se soubermos quem as vendia. 
Mas, procurando conhecer [os livreiros e intermediários] Ostervald, Bosset, Morel, Bonnemain, Favarger, 
Guillon e Gerlache, podemos ter a sensação do século XVIII dos livros como artefatos. [...] Tomando-os 
em toda a sua existência física, pode-se captar algo da experiência literária de dois séculos atrás”. 
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dados quantitativos e uma breve etnografia, como alternativas ao eixo principal da 

pesquisa. Mas, como afirmam Thorn e Pfeil [1987:10, tradução minha],  

 

estas leis, especialmente as que governam os sindicatos, o trabalho infantil, as 
práticas monopolistas, a responsabilidade, as questões trabalhistas e as 
ordenanças sobre equipamentos urbanos, desempenham um importante papel 
no desenho de todo sistema de circulação de imprensa. No universo [dos 
estudos] da circulação, a ignorância a estas leis produz uma compreensão 
inadequada do por que determinados sistemas de circulação se desenvolvem 
como se desenvolvem. 

 

 Ouvi ainda o alerta de Foucault [2009:26] acerca de um empreendimento do 

gênero. Para ele, está claro que “Se nos limitarmos à evolução das regras de direito ou 

dos processos penais, corremos o risco de valorizar como fato maciço, exterior, inerte e 

primeiro, uma mudança na sensibilidade coletiva”. Em verdade, está fora de questão em 

minha análise que as leis, decretos e demais documentações processuais que consultei 

me fizessem incorrer em tais vícios, visto que jamais foram tomadas por mim senão 

como conteúdos produzidos por determinados atores ou grupos de atores interessados. 

Da mesma forma, há questões que sub-repticiamente são eclipsadas se paramos nos 

dispositivos formais e não alcançamos a fluidez da cultura popular. Se ficasse, por 

exemplo, restrito ao rigor das leis, seria impossível apreender a fundo a existência das 

sociedades de jornaleiros e de jornaleiros empresários que concentram a propriedade de 

algumas dezenas de bancas, uma vez que os regulamentos municipais falam em 

somente um quiosque por titular. Estas “táticas políticas”, para evocar novamente o 

vocabulário foucaultiano, complexificam o cenário social de tal maneira que o 

pesquisador que se atém a uma só fonte, é capaz de se perder no labirinto das 

ambiguidades legislativas. Tais ambiguidades, conforme Fernando Lattman-Weltman 

[2012a:19], especialmente no caso do Brasil, permeiam toda a nossa experiência como 

nação após a Independência. Para o cientista político,  

 

Talvez a expressão teórica mais radical e sintética disso seja a famosa 
denúncia de Oliveira Vianna acerca do ‘idealismo constitucional’ brasileiro, 
que caracterizaria com freqüência a situação de incongruência entre as 
prescrições de nossos estatutos legais – e, portanto, aquilo que nossos 
legisladores e constituintes desejaram que se tornasse real para nosso país – e 
a experiência concreta de nosso povo, a tais documentos submetido. 

 

 Prevenido, portanto, das naturais discrepâncias entre o que podem proporcionar 

o exame dos textos legais e a observação participante de uma cultura política efetiva, 
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busquei complementar este viés com estratégias de pesquisa bifrontes. Assim, notei não 

apenas as alterações estatutárias por que o exercício das atividades de difusão e 

circulação de informações tem passado nas últimas décadas2, mas a aplicação destes 

modelos político-regimentais na organização de nossa experiência social cotidiana. 

Em resumo, procurei demonstrar ao longo das últimas páginas, a importância 

que cumpre à pesquisa acadêmica investigar o processual jornalístico de forma ampla, 

buscando entender não apenas o que vira notícia e quem noticia, mas a quem é 

noticiado, e, principalmente, como circula esta notícia. Apresentei um novo olhar sobre 

categorias que eram, até então, tratadas de forma indistinta, a circulação e a distribuição 

– atentando para o fato de que a distribuição antecede a circulação e não o contrário. Foi 

assim que, no primeiro capítulo desta tese, chamei atenção para o incômodo que 

pesquisas que tratam de forma vaga e abstrata o universo da circulação podem causar. A 

circulação, eu argumentei, deve ser compreendida como uma estratégia que buscar aliar 

a campanha de marketing ao consumo efetivo, e, nesse sentido, ampliar a divulgação de 

determinado veículo. A distribuição, ao contrário, é uma etapa operacional, logística por 

natureza, e, como tal, restrita. É precisamente por essa razão que estudá-la é ainda mais 

importante: distribuir, isto é, repartir, é uma ação essencialmente política, que implica, 

entre outras coisas, em uma tomada de decisão, em disputas e negociações, e, acima de 

tudo, em reconhecer a finitude do meio. Esta dimensão me parece fundamental para que 

possamos compreender o real papel desempenhado pelos trabalhadores que se ocupam 

da distribuição da imprensa, não outros senão aqueles que mais proximidade têm com o 

duplo viés dos meios de comunicação, como meio propriamente dito e como produto. 

Feitas estas primeiras considerações, alertei para o tratamento teórico que 

desempenharia no decorrer do trabalho, evocando a história política e a economia 

política como saídas exploratórias capazes de sobrepujar a insistência dos estudos 

culturais e da fastidiosa teoria do jornalismo. Na sequência, discorri sobre a origem dos 

modernos sistemas de distribuição a partir da ótica da Penny Press norte-americana, e, 

só então, no segundo capítulo desta tese, pus em debate aquilo que concretamente 

poderíamos denominar de uma história dos jornaleiros, atravessando a contenda sobre a 

origem destes como mercadores ambulantes ou como vendedores sedentarizados em 

balcões e quiosques pelas ruas das cidades. Com a clareza de que é difícil buscar 

                                                 
2 Para uma análise mais detalhada acerca de tais alterações, sugiro mais uma vez a consulta a 
LATTMAN-WELTMAN, 2012a, em que estas observações estão inspiradas [cf. p.ex. LATTMAN-
WELTMAN, 2012a:11]. 
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amparo definitivo em marcos históricos, questionei os mitos de origem comumente 

evocados pela categoria, entre eles, o que aponta o imigrante Carmine Labanca como o 

primeiro vendedor de jornais e revistas a se utilizar de caixotes para expor suas 

mercadorias. 

Com base em outros trabalhos que remontam ao período, fui capaz de abrir 

caminho para uma investigação acerca do associativismo próprio da comunidade 

italiana no contexto brasileiro de fins do século XIX e início do século XX, que teve 

fundamental importância na modelagem da atividade no país. A tal ponto que, não 

obstante tenhamos tido debates relevantes a este respeito desde o princípio do período 

republicano, expressos entre outros momentos pelas primeiras legislações municipais 

promulgadas no Distrito Federal, somente com uma intervenção direta em âmbito 

federal, na figura de Vargas, é que podemos efetivamente notar o grau de desconfiança 

política instalado na sociedade, por volta da década de 1940, no período de guerra, ante 

a preocupação de que estrangeiros controlavam o capital e todo o processual logístico 

de distribuição dos meios de imprensa no Brasil. O panorama conflituoso no cenário 

político nacionalista e o recrudescimento da via autoritária trabalhista trazem à tona 

uma primeira série de atentados a bancas de jornais, que teriam sem dúvida maiores 

consequências para a classe não fosse o movimento político desempenhado nos 

bastidores por diferentes grupos de vendedores e distribuidores, pelos empresários de 

jornais e revistas e pelo próprio presidente da República. A solução salomônica de 

Vargas incluía medidas tão contrastantes quanto a que assegurava pelo usucapião o 

predomínio dos imigrantes no controle das bancas em atividade e a que criava uma 

instituição de proteção e filantropia aos pequenos jornaleiros brasileiros, tidos como 

vítimas de maus tratos pelos patrões italianos. 

No terceiro capítulo, dei continuidade aos esforços empíricos dispendidos, 

buscando interpretar as ações de políticos como Lacerda e especialmente Chagas Freitas 

sobre as regulações de bancas. O caráter incomum, no contexto atual, de políticos que 

eram ao mesmo tempo empresários de mídia torna ainda mais deleitosa a empreitada de 

investigar as relações entre os campos da política e da comunicação, de modo que 

procurei atentar evidentemente aos momentos em que esta interseção se conjugava com 

ações autointeressadas com o objetivo de maximizar a penetração de seus próprios 

veículos. O resultado mais claro desta investigação é a percepção de que o Estado pode 

interferir sobre a imprensa por meio da regulação dos sistemas de distribuição. 
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Mas, muito além da relação propriamente com o político, as bancas de jornais 

tornam manifesto todo um outro universo de questões, relacionados às estratégias de 

merchandising dos jornais, à utilização da publicidade nas laterais dos quiosques, e à 

instalação desses equipamentos em ambiente urbano. Somente através desta 

compreensão é possível identificar o intricado domínio dos jornaleiros, que se constitui 

como um empreendimento fundamentalmente privado operando em espaço público. Tal 

foi a discussão travada no quarto capítulo. 

Finalmente, voltando minha artilharia à economia política dos meios, busquei 

comentar sobre a participação do setor de vendas avulsas nos lucros das empresas 

jornalísticas contemporâneas, delineando a partir de dados cedidos pelo Instituto 

Verificador de Circulação uma conclusão que surpreendeu a mim mesmo: a propalada 

queda nas vendagens da imprensa tem atingido subsequentemente os grandes jornais, 

mas não se reflete da mesma maneira em veículos populares voltados para a chamada 

classe C, dado o cenário de ascensão econômica desse estrato social no Brasil nos anos 

recentes. Assim, arrisco dizer: há muito mais por trás da crise que aflige as empresas 

jornalísticas do que o declínio do atual modelo de distribuição. 

Com estas conclusões em vista, quero crer que há ainda muito espaço para novas 

e desafiadoras análises sobre o jornalismo e suas relações com a política através da 

história, desde que estas não sobrevivam apenas ensimesmadas. Quanto ao olhar sobre o 

universo dos jornaleiros e das bancas de jornais, espero, do mesmo modo, que surjam 

novas e instigantes propostas teóricas. Há ainda muito que se descortinar sobre a relação 

que a categoria mantém com a imigração italiana e sua herança étnica, as interações 

com o campo político-sindical e a censura ditatorial, as questões concernentes à 

publicidade e à circulação urbana nas grandes cidades, e tantos outros temas. 

Ao falar sobre os jornaleiros e suas bancas, procurei ressaltar que há aí uma 

evidente particularidade no tratamento que conferi às minhas circunscrições 

geográficas. Desse modo, creio que o desenvolvimento da atividade no país está 

altamente imbricado com o estatuto que ocupou e ocupa a cidade do Rio de Janeiro na 

Brasil republicano. Esta tese, portanto, trouxe à luz algumas destas qualidades, 

enfatizando a relevância deste objeto na História do Rio de Janeiro e vice-versa. 

Similarmente, ocupei-me de demonstrar como é possível escrever uma outra História da 

Imprensa, distante do que a prática historiográfica tem consolidado até aqui, 

perigosamente encarada com certo exotismo, mas manifestamente inovadora. Parece-

me que esta é a principal contribuição que posso enumerar ao cabo deste trabalho. Ao 
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tratar da epistemologia do jornalismo, deparei-me com uma nova escrita da história – 

uma história que não é pura e simplesmente vista de cima ou de baixo, somente de um 

outro prisma. 

Este primeiro fôlego e incipiente esforço de pesquisa ocupou-se, portanto, 

apenas de desbastar parte da trilha, para futuros aventureiros. E, com esse horizonte em 

vista, quero crer que conservo junto a estes dois outros profissionais, a saber o jornalista 

e o jornaleiro, uma característica semelhante em meu ethos de pesquisador, pois 

nutrimos em comum, sem dúvida nenhuma, o apreço pelo “furo”. Extra! Extra! 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A ● Garotos jornaleiros, fotografia de Marc Ferrez (1899). Fonte: Veja. 
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ANEXO B ● O pequeno jornaleiro, fotografia de Augusto Malta (c. 1914). Fonte: Museu da Imagem e 
do Som. 
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ANEXO C ● Newsboy. Little Fattie, fotografia de Lewis Hine (1910). Fonte: THORN; PFEIL, 1987 
(Cortesia de Library of Congress). 
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ANEXO D ● Sleeping newsboy, fotografia de Lou Turofsky (c. 1980). Fonte: City of Toronto Archives. 

 

 

ANEXO E ● The Newsboy Legion, desenho de Dan Jurgens, Tom Grummet, Jackson Guice, Jon 
Bogdanove para a série “Funeral for a Friend” da revista em quadrinhos Superman / DC Comics (1993). 
Fonte: Wikimedia Commons. 
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ANEXO F ● Newsies: the musical, cartaz do filme de Kenny Ortega / Walt Disney Pictures (1992). 
Fonte: Wikimedia Commons. 
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ANEXO G ● Strike of newsboys, notícia de jornal sobre a greve dos newsboys (1887). Fonte: NYT. 

 

ANEXO H ● Inauguração da Casa do Pequeno Jornaleiro, fotografia da revista Nação Brasileira 
(1940). Fonte: SIMILI, 2008. 
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ANEXO I ● Vendedor de jornal, desenho de Renato da Silva. Fonte: EDMUNDO, 2003. 

 

 

ANEXO J ● Can a teen-age girl be a newsboy?, campanha de recrutamento da International Circulation 
Managers Association. Fonte: THORN; PFEIL, 1987 (Cortesia de ICMA).  
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ANEXO K ● Quiosque, desenho de Armando Pacheco. Fonte: EDMUNDO, 2003. 

 

 

ANEXO L ● New-Style Newsstand, 60th Street and Central Park West, Manhattan, fotografia de Alajos 
Schuszler. Fonte: NYC.gov (Cortesia de New York City Parks Photo Archive). 
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ANEXO M ● Design for News booth, proposta de desenho para cabines de jornaleiros feita pelo New 
York Times em 1923. Fonte: Forgotten NY <http://forgotten-ny.com> (Cortesia de NYT). 

 

 

ANEXO N ● News Stand, estante de jornais em Toronto (1937). Fonte: Lost Toronto <http://lost-
toronto.blogspot.com.br> (Cortesia de City of Toronto Archives).  
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ANEXO O ● NYC Newsstand Project, fotografias de Rachel Barrett em projeto que documenta as bancas 
de jornais de Nova Iorque anteriores à instalação de equipamentos padronizados em 2008. Fonte: Rachel 
Barrett Photography. 
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ANEXO P ● Newstands of Tomorrow, fotografia de Andrew Henderson (2008) para o New York Times, 
em matéria que comenta a instalação de novos equipamentos padronizados, a partir da concessão de 
operacionalização das bancas à empresa Cemusa. Fonte: NYT.  

 

 

ANEXO Q ● A web of visible intersecting surveillance gazes at a newsstand, fotografia de Mehita Iqani 
(2011), comentando os dispositivos de vigilância instalados em bancas de Londres. Fonte: IQANI, 2011.  
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ANEXO R ● The sleek design of the new newsstands will contrast with the homemade approach, 
fotografias de David W. Dunlap para artigo do New York Times acerca da instalação de equipamentos da 
empresa Cemusa na cidade em 2008. Fonte: NYT. 
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ANEXO S ● The distinctive USA Today bix emulates a television set and focuses attention on it colorful 
page-one design, fotografia de um newsrack do USA Today que emula o formato de uma televisão. Fonte: 
THORN; PFEIL, 1987 (Cortesia de The Toronto Start, Berkly Small Inc., Mobile, AL e USA Today). 

 

 

ANEXO T ● Newspapers Pamphlets Vending Machines Flyers, fotografia de James De Mers (2012). 
Fonte: Pixabay. 
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ANEXO U ● Croquis de modelos de bancas de jornais e revistas apresentados pela prefeitura na 
Consolidação de Posturas Municipais de 1976. 
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ANEXO V ● Jornaleiro preparando-se para levar até sua banca a parcela, no carrinho, fotografia de 
Filippina Chinelli. Fonte: CHINELLI, 1977. 
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ANEXO W ● Os lojistas contra os vendedores de jornaes: uma carta e uma explicação, matéria de O 
Imparcial (1936). Fonte: O Imparcial. 
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ANEXO X ● 20º anniversario da Sociedade dos Auxiliares da Imprensa, matéria de A Noite Illustrada 
(1926); a imagem em destaque apresenta retrato de Gaetano Segreto. Fonte: A Noite. 
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ANEXO Y ● Carta de Vicente Sereno, então presidente do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de 
Jornais e Revistas ao presidente da República (1942). Fonte: Arquivo Nacional. 
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ANEXO Z ● A regulamentação da profissão dos vendedores de jornaes, matéria do Diário Carioca 
(1940). Fonte: Diário Carioca. 

 

ANEXO AA ● Nacionalização das bancas de jornaes: estrangeiros que já são brasileiros pelo tempo de 
residencia no Brasil; está sendo preparado um golpe contra os proprietários de bancas, matéria de jornal 
não-identificado. Fonte: REBELLO, 1987. 
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ANEXO AB ● Decreto-Lei nº 4.826, de 12 de outubro de 1942, de autoria de Getulio Vargas. Fonte: 
mimeo (Cortesia da Casa do Pequeno Jornaleiro). 
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ANEXO AC ● Reprodução de carta datilografada enviada pelo Comando de Caça aos Comunistas de 
Santos (CCS) aos vendedores de jornais e revistas da cidade. Fonte: MENDES, 2002. 
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ANEXO AD ● Fotografias de Juca Martins (Agência F4) para cobertura da Veja sobre os atentados a 
bancas de jornais e revistas (1980); na primeira foto, uma banca incendiada em São Paulo, e, na segunda, 
um jornaleiro que cede às ameaças e se recusa a vender jornais alternativos. Fonte: Veja. 
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ANEXO AE ● Cartografia de bancas de jornais e revistas, mapeamento realizado pelo autor, a partir de 
levantamento bibliográfico. Disponível em: <http://cartografia.contoaberto.org>. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA e fontes primárias 
 
a) legislações 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro: 
Edições Trabalhistas, 1988.  
 
BRASIL. Decreto-Lei no 913, de 1º de dezembro de 1938. Dispõe sôbre a cessão 
de terrenos destinados à construção da sede da Casa do Pequeno Jornaleiro, da 
cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1938. 
 
BRASIL. Decreto-Lei no 4.826, de 12 de outubro de 1942. Regula a exploração da 
distribuição e venda de jornais e dá outras providências. (mimeo, cortesia da 
Fundação Darcy Vargas / Casa do Pequeno Jornaleiro.) 
 
BRASIL. Decreto nº 18.205, de 28 de março de 1945. Declara de utilidade 
pública a ‘Casa do Pequeno Jornaleiro’, com sede na Capital do Estado do Paraná. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
BRASIL. Decreto-Lei no 9.496, de 22 de julho de 1946. Altera o art. 5º do 
decreto-lei nº 4.826, de 12 de outubro de 1942. (mimeo, cortesia da Fundação 
Darcy Vargas / Casa do Pequeno Jornaleiro.) 
 
BRASIL. Projeto de lei no 4.596, de 17 de setembro de 1958. Regula a 
contribuição devida ao instituto de aposentadoria e pensões dos comerciarios 
pelos distribuidores e vendedores autônomos de jornais e revistas. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 11 de julho de 2009. 
 
BRASIL. Lei no 5.250, de 09 de fevereiro de 1967. Regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto nº 989, de 24 de abril de 
1962. Dispõe sôbre a concessão de licença para instalação de bancas destinadas à 
venda de jornais e revistas em logradouros públicos, e dá outras providências. In: 
Leis do Estado da Guanabara, 1962, vol. I, janeiro-abril. Guanabara: Imprensa 
Nacional, 1962. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto “N” nº 222, de 10 de 
junho de 1964. Dispõe sôbre a licença e o funcionamento das bancas de jornais e 
revistas. In: Leis e Decretos do Estado da Guanabara (Coleção das Leis do 



279 
 
 

 

Estado da Guanabara), 1964, vol. II, maio-agosto. Guanabara: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1964. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto “N” nº 450, de 30 de 
setembro de 1965. Dispõe sôbre a licença e o funcionamento de bancas de jornais 
e revistas, e dá outras providências. In: Coleção das Leis do Estado da 
Guanabara, 1965, setembro-dezembro, vol. III. Guanabara: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1966. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Lei nº 1.020, de 19 de julho de 
1966. Dispõe sobre a venda de jornais, revistas, livros de bôlso, publicações em 
fascículos, almanaques etc. e dá outras providências. Guanabara: Diário Oficial da 
Guanabara (DO GB), ano VII, nº 139, de 26 de julho de 1966. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. SGO – Ordem de serviço “E” nº 
27, de 6 de outubro de 1966. Fiscalização de bancas de jornais. In: Legislação 
sôbre assuntos de administração estadual, 1966, 4º vol., tomo II, setembro-
dezembro. Guanabara: Secretaria de Administração do Estado da Guanabara, 
1968. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto “N” nº 908, de 4 de 
agosto de 1967. Regula o licenciamento e funcionamento de bancas de jornais e 
revistas e dá outras providências. In: Legislação do Estado da Guanabara, 
1967, 5º vol., tomo I, “Atos, leis e decretos”. Guanabara: Secretaria de 
Administração do Estado da Guanabara, 1970. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto “N” nº 961, de 23 de 
novembro de 1967. Prorroga o prazo a que se refere o Decreto “N” nº 908, de 4 de 
agôsto de 1967.. In: Legislação do Estado da Guanabara, 1967, 5º vol., tomo I, 
“Atos, leis e decretos”. Guanabara: Secretaria de Administração do Estado da 
Guanabara, 1970. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto “E” nº 2.900, de 13 de 
junho de 1969. Prorroga o prazo de suspensão da concessão de novas licenças 
para instalação de bancas de jornais e revistas. In: Legislação do Estado da 
Guanabara, 1969, 7º vol., tomo II, “Decretos ‘e’ – Resoluções ACCC-SAD”. 
Guanabara: Governo do Estado da Guanabara, 1972. 
 
GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA. Decreto “E” nº 3.821, de 6 de 
maio de 1970. Prorroga o prazo de suspensão de novas licenças para intalação de 
bancas de jornais e revistas, e dá outra providência. In: Legislação do Estado da 
Guanabara, 1970, 8º vol., tomo II, “Decretos ‘e’”. Guanabara: Secretaria de 
Administração do Estado da Guanabara, 1973. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 586, de 21 de outubro 
de 1982a. Dispõe sobre a distribuição e venda dos meios de comunicação que 
menciona. Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 



280 
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 596, de 03 de novembro 
de 1982b. Dispõe sobre o licenciamento que menciona e dá outras providências. 
Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 604, de 24 de novembro 
de 1982c. Dá nova redação ao § 3º do artigo 15 da lei nº 696 [sic], de 03.11.82. 
Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 763, de 02 de julho de 
1984. Dispõe sobre exposição de revista tidas [sic] como pornográficas em bancas 
de jornais e livrarias. Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 908, de 31 de outubro 
de 1985. Revoga a lei nº 596 de 03 de novembro de 1985 [sic]. Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 1.112, de 05 de janeiro 
de 1987. Dispõe sobre proibição, em todo o estado do Rio de Janeiro, de 
exposição em bancas de jornais e afins, de revistas e outras publicações que 
estampem fotografias e/ou desenhos de quaisquer armamentos de ataques à vida. 
Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 2.851, de 03 de 
dezembro de 1997. Dispõe sobre a exposição, comercialização e locação de cd-
rom, revistas e outras publicações especializadas do ramo da informática, de 
conteúdo pornográfico, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 3.302, de 30 de 
novembro de 1999. Proíbe a exibição ou o fácil acesso, por qualquer meio, de 
quaisquer produtos pornográficos em lojas, bancas ou assemelhados. Disponível 
em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 4.642, de 17 de 
novembro de 2005. Proíbe e [sic] veiculação, exposição e venda de postais 
turísticos que usem fotos de mulheres, em trajes sumários, que não mantenham 
relação ou não estejam inseridas na imagem original dos cartões postais. 
Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei no 4.779, de 23 de junho 
de 2006. Altera a lei nº 4.642, de 17 de novembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 



281 
 
 

 

GOVERNO DO ESSTADO DO RIO DE JANEIRO. Projeto de Lei nº 2.383, de 
30 de março de 2005. Institui o Dia da Comunidade Calabresa no Estado do Rio 
de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.alerj.rj.gov.br/>. Acesso em: 8 de setembro de 2012. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Consolidação de Posturas 
Municipais (1976). Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Fazenda, 1976. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 864, de 16 de 
fevereiro de 1977. Dá nova redação ao inciso III do art. 9º do Regulamento nº 6 
da Consolidação de Posturas Municipais, baixada pelo decreto nº 345, de 25 de 
março de 1976. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Administração, 1977. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 1.601, de 21 de 
junho de 1978. Consolidação de Posturas Municipais (1978). Rio de Janeiro: 
Secretaria Municipal de Fazenda, 1978. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 6.229, de 24 de 
outubro de 1986. Altera dispositivo do regulamento nº 6 – Do licenciamento e 
funcionamento de bancas de jornais e revistas, da Consolidação de Posturas 
Municipais aprovada pelo decreto nº 1.601, de 21 de junho de 1978, alterado pelo 
decreto nº 5.109, de 21 de maio de 1985. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 11.380, de 24 de 
setembro de 1992. Altera o regulamento nº 6 aprovado pelo decreto nº 1.601 de 
21 de junho de 1978 e dá outras providencias. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 11.612, de 11 de 
novembro de 1992. Dá nova redação ao art. 19, “caput”, seu § 1º e ao art. 2º do 
decreto municipal nº 11.380, de 24 de setembro de 1992. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 13.100, de 27 de 
julho de 1994. Altera dispositivos do regulamento nº 6, aprovado pelo decreto nº 
11.380, de 24 de setembro de 1992, que disciplina o licenciamento e 
funcionamento das bancas de jornais e revistas. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 13.500, de 15 de 
dezembro de 1994. Dispõe sobre a concessão de alvará de licença para 
estabelecimento e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 13.753, de 15 de 
março de 1995. Altera o regulamento nº 06 aprovado pelo decreto nº 1.601, de 21 
de junho de 1978, com a redação dada pelo decreto nº 11.380, de 24 de setembro 
de 1992. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 



282 
 
 

 

 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 14.019, de 10 de 
julho de 1995. Fica permitida a venda de jornais em estabelecimentos não 
especializados nesse tipo de comércio, desde que não haja incompatibilidade entre 
atividades. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 14.513, de 03 de 
janeiro de 1996. Determina a substituição ou a simples retirada de bancas de 
jornais e revistas e indicadores de logradouros públicos instalados em locais 
compreendidos pelo Projeto Rio-Cidade. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 14.740, de 22 de 
abril de 1996. Altera o regulamento nº 06 aprovado pelo decreto nº 1.601, de 21 
de junho de 1978 e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 17.225, de 11 de 
dezembro de 1998. Altera o regulamento nº 06 aprovado pelo decreto nº 14.740, 
de 22 de abril de 1996, e estabelece condições para as renovações das 
autorizações para uso de área pública para bancas de jornais e revistas no 
exercício de 1999. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 17.385, de 10 de 
março de 1999. Altera o regulamento nº 06 aprovado pelo decreto “N” nº 17.225, 
de 11 de dezembro de 1998, e estabelece novos modelos de bancas de jornais e 
revistas. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 18.594, de 09 de 
maio de 2000. Prorroga o prazo previsto no art. 2º do dec. “N” nº 17.385, de 10 de 
março de 1999, referente à localização e funcionamento de bancas de jornais e 
revistas. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 18.873, de 17 de 
agosto de 2000. Prorroga o prazo previsto no art. 1º do dec. “N” nº 18.594, de 9 
de maio de 2000, referente à localização e modelos de bancas de jornais e revistas. 
Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto “N” no 18.989, de 
25 de setembro de 2000. Dispõe sobre a concessão de alvarás de licença e de 
autorização para estabelecimentos pelo Município do Rio de Janeiro. Disponível 
em: 
<http://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 



283 
 
 

 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 19.306, de 22 de 
dezembro de 2000. Prorroga o prazo previsto no art. 1º do dec. “N” nº 18.873, de 
17 de agosto de 2000, referente à localização e modelos de bancas de jornais e 
revistas. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 23.440, de 22 de 
setembro de 2003. Regulamenta a Lei nº 3.425, de 22 de julho de 2002, altera o 
Regulamento nº 6, aprovado pelo Decreto nº 17.385/1999, e consolida os 
procedimentos relativos à concessão de autorização e ao funcionamento das 
bancas de jornais e revistas. Disponível em: 
<http://www.fiscosoft.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 26.215, de 09 de 
fevereiro de 2006. Proíbe a venda de jornais e revistas em logradouros públicos 
por estabelecimentos particulares. Disponível em: 
<http://www.leismunicipais.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decreto no 26.258, de 09 de 
março de 2006. Dispõe sobre localização, funcionamento ou mudança de local de 
bancas de jornais na forma que menciona. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Lei no 1.876, de 29 de junho 
de 1992. Dispõe sobre o comércio ambulante no município e dá outras 
providências. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Lei no 3.425, de 22 de julho 
de 2002. Dispõe sobre a concessão de autorização e as normas para o 
funcionamento das bancas de jornais e revistas no município do Rio de Janeiro, e 
dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.leismunicipais.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Portaria no 242, de 05 de 
janeiro de 1995, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda / Coordenação de 
Licenciamento e Fiscalização, publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 
06 de janeiro de 1995, p. 11. Suspende a concessão de autorização de bancas de 
jornais e revistas, determina o recadastramento. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Projeto de Lei no 1.515, de 
29 de agosto de 1991. Proíbe a exposição em bancas de jornais e revistas, de fotos 
que reproduzam cenas de atrocidade e sadismo, e dá outras providências. 
Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 137, de 29 de abril de 
1895. Prohibe apregoar em logares públicos noticias, factos ou assumptos 
verdadeiros ou falsos, contidos em jornaes, folhetos, livros ou quaisquer outras 



284 
 
 

 

publicações impressas ou obtidas por qualquer meio graphico. In: Coleção de 
Leis, vol. II. Distrito Federal: Imprensa Nacional, s.a. 
 
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 160, de 12 de setembro de 
1895. Prohibe pregar cartazes ou fazer pinturas de annuncios nas esquinas, 
paredes e muros da cidade. In: Coleção de Leis, vol. II. Distrito Federal: 
Imprensa Nacional, s.a. 
 
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 1.291, de 31 de agosto de 
1909. Regula a venda ambulante de fructas, doces, sorvetes e similares, cigarros e 
phosphoros, e dá outras providencias. In: Coleção de Leis, vol. III. Distrito 
Federal: Imprensa Nacional, s.a. 
 
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 1.356, de 18 de novembro 
de 1911. Regula o exercício da profissão de vendedor de jornaes, revistas e 
periódicos e dá outras providencias. In: Coleção de Leis, vol. I. Distrito Federal: 
Imprensa Nacional, s.a. 
 
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 2.457, de 23 de julho de 
1921. Prohibe no districto federal o funcionamento desde as 8 horas dos domingos 
até as 8 horas das segundas-feiras, das oficinas gráficas dos jornaes diários, 
revistas, periódicos e similares, e dá outras providencias. In: Coleção de Leis, vol. 
III. Distrito Federal: Imprensa Nacional, s.a. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. Lei nº 4.447, de 09 de janeiro de 
1954. Modifica a redação do artigo 2º do Ato nº 822 de 13 de março de 1935. 
Disponível em: 
<http://www.sindjorsp.org.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. Lei nº 10.072, de 09 de junho de 
1986. Instalação de bancas de jornais e revistas em logradouros públicos. 
Disponível em: 
<http://www.sindjorsp.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Acto nº 802, de 20 de 
fevereiro de 1935. Dispõe sobre bancas para a venda de jornaes. Disponível em: 
<http://www.sindjorsp.org.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Acto nº 822, de 13 de março 
de 1935. Substitue o Acto n. 802, de 20 de fevereiro do corrente anno, que dispõe 
sobre bancas de jornaes. Disponível em: 
<http://www.sindjorsp.org.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei nº 3.863, de 5 de abril de 
1950. Dá nova redação ao art. 12 do Ato 802, de 20 de fevereiro de 1935. 
Disponível em: 
<http://www.sindjorsp.org.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 



285 
 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei nº 4.447, de 9 de janeiro 
de 1954. Modifica a redação do artigo 2º do Ato nº 822 de 13 de março de 1935. 
Disponível em: 
<http://www.sindjorsp.org.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei nº 6.229, de 9 de janeiro 
de 1963. Dispõe sôbre a regulamentação da profissão de jornaleiro, instalações 
das respectivas bancas, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.sindjorsp.org.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Promoção 
PG/PSE nº 23/91/KPGS, em 16 de setembro de 1991 (ofícios GP-461 de 06 de 
setembro de 1991 e PG/GAB nº 630 de 23 de setembro de 1991). Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Processo 
04/245.149/97 (fls 50 e 51), em 20-25 de maio de 1998, e Promoção PG/PSE nº 
34/98-DACF, em 20 de maio de 1998. Código de Posturas. Autorização de Uso de 
logradouro público para colocação de bancas de jornais e revistas. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/pgm>. Acesso em: 5 de maio de 2009. 

 
 
b) outras fontes e documentos oficiais 

 
ANUÁRIO BRASILEIRO DE IMPRENSA: Revista Publicidade & Negócios. 
Ano IX, outubro de 1949. Leis de imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: 
Associação Comercial, 1949. 
 
ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Decretos municipais 
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio 
de Janeiro / Green Ocean 90 / DocPro, 2010. Disponível em: 
<http://decretosmunicipais.rio.rj.gov.br/>. Acesso em: 29 de maio de 2011. 
 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PEQUENO JORNALEIRO. Associação Atlética 
Pequeno Jornaleiro (Minas). Pede ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
para ficar enquadrada nas disposições constantes do artigo 5º do decreto-lei que 
regula em todo o território nacional a exploração e distribuição da venda de 
jornais. Juiz de Fora (MG): Arquivo Nacional, 1942. 
 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EDITORES DE REVISTA (ANER). O 
negócio de Revistas, no mundo e no Brasil de hoje... In: 3rd FIPP Ibero-Latin 
American Forum. São Paulo: ANER, 2006.  
 
BRASIL. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Delegacia Regional. 
Remete expediente referente à Raimundo Rosa de Souza de Caxias. Rio de 
Janeiro, Caxias do Sul (RS), Duque de Caxias (RJ) e Caxias (MA): Arquivo 
Nacional, 1944-46. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de Comunicações. 
Solicitam o decreto de uma lei a respeito de nacionalização da distribuição de 



286 
 
 

 

jornais e revistas no Brasil para que todos os distribuidores sejam brasileiros 
natos e reservistas do Exército. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1942. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de Comunicações. 
OF/48/B - 6/3/44, do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e 
Revistas, pedindo o apôio do Senhor Ministro da Justiça para o memorial 
enviado ao Prefeito do Distrito Federal, e que sintetize todos os anseios da 
classe. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de Comunicações. 
OF/ ASSOCIAÇÃO ATLET/PEQ/JORNALEIRO/MINAS 14/10/42 pede para 
ficar enquadrada nas disposições constantes do artigo 5º do decreto-lei que 
regula em todo o território nacional a exploração e distribuição da venda de 
jornais. Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG): Arquivo Nacional, 1942. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de Comunicações. 
Faturas s/n. S/A/M. CASA DO PEQUENO JORNALEIRO / PERNAMBUCO / 
RECIFE pagamento de faturas relativas aos meses de julho a dezembro de 1955. 
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1956. 
 
CARELLI, Alberto. [Carta] 6 de março de 1944 [para] MARCONDES Filho, 
Alexandre. 1 fl. Pede apoio do Ministério da Justiça para a defesa dos anseios da 
classe. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1944. 
 
CASA DO PEQUENO JORNALEIRO (PERNAMBUCO). Relatório e 
pagamento de faturas referentes aos meses de julho a dezembro de 1955. 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Serviço de Assistência a Menores. 
Recife: Arquivo Nacional, 1955. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. O sr. Freitas Nobre (Comunicação – 
Lê.). Brasília: Imprensa Nacional, 18 de novembro de 1971. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. O sr. Pedro Lauro (MDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.). Brasília: Imprensa Nacional, 24 de agosto de 
1978. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. O sr. Modesto da Silveira (PMDB – 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.). Brasília: Imprensa Nacional, 7 de agosto de 
1980a. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. O sr. Israel Dias-Novaes (PMDB – 
SP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador.). 
Brasília: Imprensa Nacional, 13 de agosto de 1980b. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. Waldir Walter – atentados 
terroristas no país. Brasília: Imprensa Nacional, 5 de agosto de 1980c. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. O sr. Maurício Fruet (PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.). Brasília: Imprensa Nacional, 5 de agosto de 
1980d. 



287 
 
 

 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. José Freire – atentados terroristas a 
bancas de jornais e revistas e Edison Khair – momento brasileiro. Brasília: 
Imprensa Nacional, 7 de agosto de 1980e. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. O sr. Roberto Freire (PMDB – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) e O sr. Airton Soares (PT – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.). Brasília: Imprensa Nacional, 13 de 
agosto de 1980f. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. Edison Lobão – Comunicação, como 
Líder, sobre a posição do Governo em face de atentados terroristas ocorridos 
no País. Brasília: Imprensa Nacional, 15 de agosto de 1980g. 
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. O sr. Jorge Arbage (PDS – PA. 
Como Líder, para uma comunicação. Sem revisão do orador.). Brasília: 
Imprensa Nacional, 23 de agosto de 1980h. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Companhia Kiosques do Rio de Janeiro: 
Emissão de obrigações (debentures) ao portador. Annuncios, seção 1. Distrito 
Federal: Imprensa Nacional, 19 de novembro de 1898. p. 16. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Companhia Kiosques do Rio de Janeiro: 
Relatório da diretoria. Sociedades Anonymas, seção 1. Distrito Federal: 
Imprensa Nacional, 29 de janeiro de 1901. p. 16. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Sociedade Beneficente e de Mútuo Soccorro 
“Ausiliari Della Stampa” (Auxiliares da Imprensa), Extracto de Estatutos. 
Distrito Federal: Imprensa Nacional, 21 de outubro de 1928. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Ministério do Trabalho, Indústria e 
Commercio, Directoria Geral do Expediente, Primeira Seção, Expediente do Sr. 
Ministro, Processos Despachados. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 7 de 
agosto de 1936a. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Ministério do Trabalho, Indústria e 
Commercio, Directoria Geral do Expediente, Primeira Seção, Expediente do Sr. 
Ministro. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 6 de abril de 1936b. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo 
Socorro, Ata da Assembléia Geral Extraordinaria dos Sócios da Sociedade 
Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 
7 de fevereiro de 1942a. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Departamento Nacional do Trabalho, 
Expediente do sr. Chefe da Secção, Processos Despachados. Distrito Federal: 
Imprensa Nacional, 26 de março de 1942b. 
 



288 
 
 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Departamento Nacional do Trabalho, Primeira 
Secção, Expediente do Sr. Diretor, Processos Despachados. Distrito Federal: 
Imprensa Nacional, 13 de julho de 1942c. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Ministério do Trabalho, Indústria e 
Commercio. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 6 de novembro de 1942d. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Anúncios, Sindicato dos Distribuidores e 
Vendedores de Jornais e Revistas. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 26 de 
março de 1943a. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Anúncios, Sindicato dos Distribuidores e 
Vendedores de Jornais e Revistas. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 27 de 
março de 1943b. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Ministério do Trabalho, Indústria e 
Commercio, Expediente do Sr. Ministro. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 16 
de agosto de 1943c. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Ministério do Trabalho, Indústria e 
Commercio, Expediente do Sr. Ministro. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 17 
de agosto de 1943d. 
 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Editais e Avisos, Secretaria do Prefeito, 
Departamento de Fiscalização. Distrito Federal: Imprensa Nacional, 23 de 
dezembro de 1944. 
 
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO. IVC Consumer magazines 
study: Brazilian Market 2000 to 2010. Rio de Janeiro / São Paulo: IVC Brasil, 
setembro de 2011. (Relatório de pesquisa, Cortesia do autor.) 
 
__________. Posição, participação e evolução das publicações (jornais e 
revistas pagas), de janeiro de 2000 a dezembro de 2012. Rio de Janeiro / São 
Paulo: IVC Brasil, 2012. (Dados extraídos a pedido do pesquisador, Cortesia do 
autor.) 
 
MÍDIA DADOS 2007. São Paulo: Grupo Mídia São Paulo, 2007. 
 
O IMPARCIAL. Lojistas contra vendedores de jornaes: uma carta e uma 
explicação. Distrito Federal: O Imparcial, 18 de março de 1936. p. 2. 
 
SERENO, Vicente Grassi. [Carta] 14 de abril de 1942 [para] VARGAS, Getulio. 
2 fls. Em nome do Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e 
Revistas do Distrito Federal pede a decretação de uma lei a respeito da 
nacionalização da distribuição de jornais e revistas no Brasil. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1942. 
 
SILVA, José Pereira da. [Carta] 19 de maio de 1941 [para] VARGAS, Getulio. 
2 fls. José Pereira da Silva, jornaleiro, pede amparo junto à Prefeitura do Distrito 
Federal, afim de ser solucionado o seu pedido de licença para instalar uma banca 



289 
 
 

 

de jornais, cujo requerimento foi feito há 18 meses e tomou o n. 39.950. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 1941. 
 
SILVEIRA BUENO. Grande dicionário etimológico prosódico da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Edições Saraiva, 1964. 
 
SOUZA, Lázaro Rodrigues de. [Carta] 20 de junho de 1945 [para] 
MARCONDES Filho, Alexandre. 1 fl. Solicita permissão para instalação no 
Distrito Federal do Serviço Auxiliar de Imprensa e Publicidade Recordia. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 1945. 
 
SOUZA, Raimundo Rosa de. [Carta] 24 de novembro de 1944 [para] VARGAS, 
Getulio. 1 fl. Solicita pensão a título de aposentadoria. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 1944. 

 
 
c) jornais, revistas e posts em blogs 
 

A NOITE. “Era um entusiasta da causa dos aliados”. Rio de Janeiro: A Noite, 10 
de junho de 1942. p. 4. 
 
ANTUNES, Laura. Seop retira banca de jornal do Leblon e moradores reagem. 
In: O Globo, Rio. Rio de Janeiro: 17 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com>. Acesso em: 17 de dezembro de 2010. 
 
__________; MEROLA, Ediane. Moradores do Leblon protestam contra retirada 
de banca de jornais. In: O Globo, Rio. Rio de Janeiro: O Globo, 18 de dezembro 
de 2010. p. 23. 
 
AULETTA, Ken. Citizens Jain: why India’s newspaper industry is thriving. In: 
The New Yorker. Nova Iorque: 8 de outubro de 2012. 
 
AZEVEDO, Reinaldo. Grupo armado tenta impedir venda de jornal. In: Veja 
Online, Blog do Reinaldo Azevedo. São Paulo: Veja Online, 29 de setembro de 
2008. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/>. Acesso em: 13 de janeiro de 2011. 
 
BANCAS & NEGÓCIOS, ano I, n. 2. Rio de Janeiro: Néctar Comunicação, 
março-abril de 2008. 
 
BERLINCK, Deborah. ‘Choc d’ordre’ às margens do Sena. In: O Globo, O 
Mundo, 3ª ed. Rio de Janeiro: 28 de fevereiro de 2010. p. 38. 
 
CASTILHO, Carlos. Venda avulsa de jornalões brasileiros cai a índices 
surpreendentes. In: Observatório da Imprensa. Última modificação: 24 de maio 
de 2011. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 1º de janeiro de 2013. 
 
COLLINS, Glenn. Newsstands of tomorrow get mixed reviews today. In: New 
York Times. Nova Iorque: 30 de agosto de 2008. 



290 
 
 

 

 
DAMASCENO, Natanael. Grupo tenta impedir circulação do GLOBO em São 
Gonçalo e Itaboraí. In: O Globo, O País. Rio de Janeiro: O Globo, 26 de maio de 
2010. p.12. 
 
DIÁRIO CARIOCA. A questão da localização das bancas de jornais: Dirige-se 
ao Prefeito Henrique Dodsworth o Sindicato das Empresas Interessadas. Rio de 
Janeiro: Diário Carioca, 1º de fevereiro de 1944. p. 2. 
 
DIÁRIO DA NOITE. A concurrencia para a exploração das bancas de jornais. 
Rio de Janeiro: Diário da Noite, 20 de dezembro de 1943. p. 11. 
 
DIAS, Marina. Jornais populares explodem em vendas. São Paulo está fora da 
rota. In: Portal Imprensa. Última modificação: 27 de novembro de 2007. 
Disponível em: 
<http://portalimprensa.uol.com.br>. Acesso em: 1º de janeiro de 2013. 
 
EM TEMPO. Solidariedade aos jornaleiros. Quinzenário nacional, ano 3, n. 111. 
31 de julho a 13 de agosto de 1980. São Paulo: Aparte, 1980. 
 
JORNAL DO BRASIL. Crime. In: Jornal do Brasil, Informe JB. Rio de Janeiro: 
Jornal do Brasil, 27 de julho de 1980. 
 
JORNAL DO BRASIL. Atentados queimam mais duas bancas de jornais no Rio. 
In: Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 3 de agosto de 1980a. 
 
JORNAL DO BRASIL. Barbosa Lima sugere a indenização do Governo. In: 
Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 3 de agosto de 1980b. 
 
JORNAL DO BRASIL. Distribuidores também são ameaçados. In: Jornal do 
Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 4 de agosto de 1980. 
 
JORNAL DO BRASIL. Bombas explodem em bancas no Sul e em Brasília. In: 
Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 13 de agosto de 1980. 
 
JORNAL DO BRASIL. Juiz de Menores regulamenta a venda de revistas 
eróticas. In: Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 20 de agosto de 
1980. 
 
JORNAL DO BRASIL. Explosão destrói banca em Jacarepaguá. In: Jornal do 
Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 20 de setembro de 1980. 
 
JORNAL METRO. São Paulo: Grupo Bandeirantes, 25 de junho de 2008. 
Disponível em: 
<http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/780>. Acesso em: 5 de maio de 
2009. 
 
LESSA, Jefferson. Iguais, mas diferentes. In: O Globo, RioShow. Rio de Janeiro: 
O Globo, 4 de novembro de 2005. pp. 19-21. 
 



291 
 
 

 

MENDES, Carlos Pimentel. Tempos negros da ditadura e do CCCS. In: Jornal 
Eletrônico Novo Milênio, Histórias e lendas de Santos. Santos (SP): Novo 
Milênio, 8 de outubro de 2002. Disponível em: 
<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0053.htm>. Acesso em: 29 de maio de 
2011. 
 
NASSIF, Luís. A tiragem turbinada de Veja. In: Luís Nassif Online. Última 
modificação: 13 de março de 2012a. Disponível em: 
<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-tiragem-turbinada-de-veja>. Acesso 
em: 1º de janeiro de 2013. 
 
NASSIF, Luís. A resposta do IVC. In: Luís Nassif Online. Última modificação: 
13 de março de 2012b. Disponível em: 
<http://advivo.com.br/blog/luisnassif/a-resposta-do-ivc>. Acesso em: 1º de janeiro 
de 2013. 
 
NEW YORK TIMES. Newsboys’ strike. In: The New York Times. Nova Iorque: 
14 de outubro de 1884. 
 
NEW YORK TIMES. Newsboys indulge in a strike. In: The New York Times. 
Nova Iorque: 30 de março de 1886. 
 
NEW YORK TIMES. Strike of newsboys. In: The New York Times. Nova 
Iorque: 29 de janeiro de 1887. 
 
NEW YORK TIMES. Newsboys still hold out. In: The New York Times. Nova 
Iorque: 28 de julho de 1899. 
 
O GLOBO. [A privatização das calçadas...]. In: O Globo, Ancelmo Gois. Rio de 
Janeiro: O Globo, 22 de junho de 2009. p. 12. 
 
O GLOBO. Jogando a favor da banca. In: O Globo, [Op Ed]. Rio de Janeiro: O 
Globo, 18 de dezembro de 2010. p. 2. 
 
O GLOBO. Neusinha Brizola, aos 56 anos. In: O Globo, Obituário. Rio de 
Janeiro: O Globo, 28 de abril de 2011. p. 21. 
 
O JORNALEIRO. Jornaleiros não se mostram arrependidos com paralisação. In: 
O Jornaleiro, ano XI, edição nº 50 (junho de 2011). São Paulo: Sindicato dos 
Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo, 2011. 
 
ORSINI, Bety. Botando banca. In : O Globo, Ela. Rio de Janeiro: O Globo, 10 de 
maio de 200. 
 
O SÉCULO. Rio de Janeiro: O Século, 20 de novembro de 1911. p. 3. 
 
PEIXOTO, Carlos. “Sou contra a direita selvagem. Ela deve ser pacífica e 
popular”. In: Jornal do Brasil, Caderno B. Rio de Janeiro: 20 de agosto de 1980. 
 



292 
 
 

 

REVISTA DO JORNALEIRO. História das bancas. São Paulo: Distribuidora 
Nacional de Publicações (Dinap)/Grupo Abril, outubro de 2004. 
 
SALLES, Marcelo. “É chegada a hora de modificar a realidade”. Fazendo 
Media, Dia-a-dia. Niterói (RJ) e Porto Alegre, 7 de setembro de 2006. Disponível 
em: 
<http://www.fazendomedia.com/diaadia/nota100806.htm>. Acesso em: 7 de 
setembro de 2008. 
 
SILVA, Tirésias da. Por que tem tanta banca de jornal na cidade? In: 
__________. Polemikos: um site de opinião. Última modificação: 29 de maio de 
2005. Disponível em: 
<http://polemikos.com/?p=20>. Acesso em: 31 de agosto de 2008. 
 
__________. O enigma das bancas de jornal. In: __________. Polemikos: um 
site de opinião. Última modificação: 15 de junho de 2008a. Disponível em: 
<http://polemikos.com/?p=103>. Acesso em: 25 de maio de 2011. 
 
__________. Socorro! Mais uma banca de jornal em Ipanema. In: __________. 
Polemikos: um site de opinião. Última modificação: 24 de agosto de 2008b. 
Disponível em: 
<http://polemikos.com/?p=117>. Acesso em: 25 de maio de 2011. 
 
__________. Ainda: bancas de jornais no Rio de Janeiro. In: __________. 
Polemikos: um site de opinião. Última modificação: 14 de setembro de 2008c. 
Disponível em: 
<http://polemikos.com/?p=123>. Acesso em: 25 de maio de 2011. 
 
__________. Bancas de jornais: o artigo mais polêmico de 2009. In: 
__________. Polemikos: um site de opinião. Última modificação: 3 de janeiro 
de 2010a. Disponível em: 
<http://polemikos.com/?p=2143>. Acesso em: 25 de maio de 2011. 
 
__________. Ainda sobre bancas de jornais... In: __________. Polemikos: um 
site de opinião. Última modificação: 29 de março de 2010b. Disponível em: 
<http://polemikos.com/?p=2334>. Acesso em: 25 de maio de 2011. 
 
SOLNIK, Alex. A cultura dos pregadores. In: Revista Brasileiros, ed. 21 (abril 
de 2009). Última modificação: Abril de 2009. Disponível em: 
<http://www.revistabrasileiros.com.br>. Acesso em: 25 de maio de 2011. 
 
SOOD, Varun. Danik Jagran sees continued growth. In: Financial Times, Media. 
Londres: Pearson PLC, 30 de agosto de 2009. Última modificação: 30 de agosto 
de 2009. Disponível em: 
<http://www.ft.com>. Acesso em: 1º de janeiro de 2013. 
 
URSINI, Nathalie. SP perde uma banca ao dia; editoras lamentam. In: Meio & 
Mensagem. Última modificação: 14 de agosto de 2012. Disponível em: 
<http://www.meioemensagem.com.br>. Acesso em: 1º de janeiro de 2013. 
 



293 
 
 

 

VEJA. Ação nacional. In: Veja. São Paulo: Abril, 30 de julho de 1980. 
 

VEJA. [1980...] In: Veja. São Paulo: Abril, 3 de setembro de 1980. 
 

e acervo de edições consultadas: 
 
A Noite. Rio de Janeiro: 1940-1945. 
Correio da Manhã. Rio de Janeiro: 1940-1945. 
Diário Carioca. Rio de Janeiro: 1940-1945. 
Diário da Noite. Rio de Janeiro: 1940-1945. 
Diário de Notícias. Rio de Janeiro: 1940-1945. 
Em Tempo. São Paulo: abril-maio de 1980. 
Folha de São Paulo. São Paulo: abril-maio de 1980. 
Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: abril-outubro de 1980. 
O Dia. Rio de Janeiro: 1979-1983. 
O Globo. Rio de Janeiro: abril-maio de 1980. 
O Imparcial. Rio de Janeiro: 1935-1939. 
O Jornaleiro. São Paulo: 2010-2012. 
Revista Banca Brasil. Rio de Janeiro: 2000-2001. 
Revista Bancas & Negócios. Rio de Janeiro: 2008. 
Revista do Jornaleiro. São Paulo: 2004-2012. 
Revista Veja. São Paulo: 1980 e 1981. 

 
 
d) filmes 
 

MENINOS JORNALEIROS. Acervo: Rádio Educativa Mensagem. Composição 
de imagens com destaque para o menino ator Martin Fuller, do filme The Land 
Beyond the Sunset, 1912, e demais meninos atores jornaleiros não-credenciados 
nos filmes. Composição musical: Heitor dos Prazeres. Interpretação: Jonas 
Tinoco, com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Brasil: Rádio 
Educativa Mensagem, 1933. 1 filme (4 minutos), son. pb. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=I_CZXm1SVcM>. Acesso em: 21 de outubro 
de 2012. 
 
MONTANHA DOS SETE ABUTRES, A. Título original: Ace in the Hole (aka 
Big Carnival, The). Direção: Billy Wilder. Produção: Paramount Pictures. 
Roteiro: Billy Wilder; Lesser Samuel; et alii. Interprétes: Kirk Douglas; Jan 
Sterling; Robert Arthur; et alii. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1951. 1 
filme (111 minutos), son. pb. 
 
NEWSIES. Direção: Kenny Ortega. Produção: Touchwood Pacific Partners 1; 
Walt Disney Pictures. Roteiro: Bob Tzudiker; Noni White. Intérpretes: Christian 
Bale; Bill Pullman; Robert Duvall; et alii. Estados Unidos: Walt Disney Pictures, 
1992. 1 filme (121 minutos), son. color. 
 

 



294 
 
 

 

e) obras gerais 
 

ABREU, Alzira Alves de (org.); et alii. Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro, 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2001. 
 
__________. A modernização da imprensa (1970-2000). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2002. 
 
ALBUQUERQUE, Afonso de. A mídia como “poder moderador”: uma 
perspectiva comparada. Compós, GT Comunicação e Política. São Paulo (SP): 
Unip, 2008. 
 
__________. A modernização autoritária do jornalismo brasileiro. In: Alceu, v. 
10, n. 20 (janeiro-julho de 2010). Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2010. 
 
__________. O paralelismo político em questão. In: Revista Compolítica, v. 2, 
n. 1 (julho-agosto de 2012). Rio de Janeiro: Compolítica, 2012. 
 
ALMEIDA Neto, Honor de. Trabalho infantil: formação da criança jornaleira de 
Porto Alegre. Canoas (RS): Editora da Ulbra, 2004. 
 
ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da fotorreportagem no Brasil: 
a fotografia na imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: 
Campus/Elsevier, 2004. 
 
APPADURAI, Arjun. Introdução: mercadorias e a política de valor. In: 
__________. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva 
cultural. Niterói: EdUff, 2008.  
 
ARGOLO, José A.; RIBEIRO, Kátia; FORTUNATO, Luiz Alberto M. A direita 
explosiva no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1996. 
 
__________. Subsídios para a compreensão da cobertura jornalística da Polícia 
Política no Estado do Rio de Janeiro (1979-81). In: Revista PJ:Br, edição 3, 
2004/1. São Paulo: USP, 2004. 
 
BAGDIKIAN, Ben H. Máquinas de informar. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1971. (Perspectivas do Homem, vol. 98, série Sociologia.) 
 
BAHIA, Juarez. Jornal: história e técnica. Santos (SP): Livraria Martins, 1967. 
 
BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil 1800-1900. Rio de 
Janeiro: Mauad X, 2010. 
 
__________. História cultural da imprensa: Brasil 1900-2000. Rio de Janeiro: 
Mauad X, 2007. 
 
BIRD, George L.; MERWIN, Frederic E. (org.). The newspaper and society: a 
book of readings. Nova Iorque: Prentice-Hall, 1942. 
 



295 
 
 

 

BLOCH, Marc. Apologia da história, ou O ofício de historiador. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. 
 
BOORSTIN, Daniel J. The image: a guide to pseudo-events in America. Nova 
Iorque: Vintage Books/Random House, 1992. 
 
BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão – seguido de A influência do jornalismo e 
Os Jogos Olímpicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
 
__________. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

 
BOYD, danah. Streams of content, limited attention: the flow of information 
through social media. Disponível em: 
<http://www.danah.org>. Acesso em: 26 de novembro de 2009. 
 
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro: LTC, 
1987. 
 
BURKE, Peter; BRIGGS, Asa. Uma história social da mídia: de Gutenberg à 
Internet. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. (Interface.) 
 
CANELA, Guilherme. Regulação das comunicações: porquês, particularidades e 
caminhos. In: SARAVIA, Enrique; MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, 
Octavio Penna (org.). Democracia e regulação dos meios de comunicação de 
massa. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2008. 
 
CAREY, James W. Why and how?: the dark continent of American journalism. 
In: SCHUDSON, Michael; MANOFF, R. K. (orgs.). Reading the news. Nova 
Iorque: Pantheon, 1987. 
 
CASTELLS, Manuel; PORTES, Alejandro. World underneath: the origins, 
dynamics, and effects of the informal economy. In: CASTELLS, Manuel; 
PORTES, Alejandro (orgs.) The informal economy: studies in advanced and 
less developed countries. Baltimore (Estados Unidos): John Hopkins University 
Press, 1989. 
 
CHAGAS, Viktor. Por que é cidadão o jornalista cidadão? (História das mídias 
e jornalismo cidadão de base comunitária na Maré). Rio de Janeiro: 
PPHPBC/Cpdoc-FGV, 2009. (Dissertação de Mestrado.) 
 
__________. Legislação sobre bancas de jornais e controle sobre a circulação de 
periódicos impressos: a capital fluminense, o capital político e o capital midiático 
de Chagas Freitas. In: Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 
n. 6 (2012). Rio de Janeiro: AGCRJ, 2012. 
 
CHAMOUX, Jean-Pierre. Droit de la Communication: Que sais-je?. Paris 
(França): Presses Universitaires de France (PUF), 1994. (Que sais-je ?) 
 



296 
 
 

 

CHANEY, David. The symbolic form of ritual in mass communication. In: 
GOLDING, P.; MURDOCK, Graham; SCHLESINGER, P. Communicating 
politics: mass communications and the political process. Nova Iorque: Holmes 
& Meier, 1986. 
 
CHARTIER, Roger. Uma revolução da leitura no século XVIII? In: NEVES, 
Lúcia Maria Bastos P. das. Livros e impressos: retratos do Setecentos e do 
Oitocentos. Rio de Janeiro: EdUerj, 2009. 
 
CHINELLI, Filippina. Folha no chão: etnografia de uma sociedade de 
jornaleiros. Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional-UFRJ, 1977. (Dissertação 
de Mestrado.) 
 
__________. Acusação e desvio em uma minoria. In: VELHO, Gilberto (org.). 
Desvio e Divergência: uma crítica da patologia social. 8ª ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2003. 
 
CHINEM, Rivaldo. Jornalismo de guerrilha: a imprensa alternativa brasileira da 
ditadura à internet. São Paulo: Disal, 2004. 
 
DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. Rio de 
Janeiro: Companhia das Letras, 2010. 
 
DEAECTO, Marisa Midori. Anatole Louis Garraux e o comércio de livros 
franceses em São Paulo (1860-1890). In: Revista Brasileira de História, Dossiê: 
“Imprensa, impressos”, vol. 28, n. 55, jan-jun/2008. São Paulo: Anpuh, 2008. 
 
__________. Por uma cartografia dos circuitos livreiros na São Paulo 
oitocentista. In: COUTINHO, Eduardo Granja; GONÇALVES, Márcio Souza 
(org.). Letra impressa: comunicação, cultura e sociedade. Porto Alegre: Sulina, 
2009. 
 
DEWEY, John. The public and its problems. Nova Iorque: Swallow Press e Ohio 
University Press Books, 1991. 
 
DiGIROLAMO, Vincent. Newsboys funerals: tales of sorrow and solidarity in 
Urban America. In: Journal of Social History, vol. 36, n. 1 (2002). Fairfax 
(Estados Unidos): George Mason University Press, 2002. pp. 5-30. 
 
DINES, Alberto. O Rei está morto, viva o rei: notas sobre O Dia, Ary de 
Carvalho e Chagas Freitas. In: Observatório de Imprensa, ano 14, n. 33, 5 de 
novembro de 1997. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 11 de julho de 2009. 
 
DINES, Alberto. ANJ, 30 anos. In: Observatório de Imprensa, 18 de agosto de 
2009. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 29 de maio de 2011. 
 
ECO, Humberto. Sobre a imprensa. In: __________. Cinco escritos morais. 6ª 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 



297 
 
 

 

 
EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Senado Federal, 
Conselho Editorial, 2003. (Edições do Senado Federal, v. 1.) 
 
EISENSTEIN, Elizabeth. A revolução da cultura impressa: os primórdios da 
Europa moderna. São Paulo: Ática, 1998. 
 
ELFENBEIN, Julien (org.). Businesspaper publishing practice. Nova Iorque: 
Harper & Brothers, Publishers, 1952. 
 
ENTMAN, Robert M. Democracy without citizens: media and the decay of 
American politics. Nova Iorque: Oxford University Press, 1989. 
 
FERREIRA, Marieta de Moraes. A fusão: chaguismo x amaralismo. In: 
SARMENTO, C. (org.). Chagas Freitas. Rio de Janeiro: Editora da FGV e Alerj, 
1999. (Perfil político.) 
 
FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. O livro e o impresso: 
interpretações do Brasil. In: COUTINHO, Eduardo Granja; GONÇALVES, 
Márcio Souza (org.). Letra impressa: comunicação, cultura e sociedade. Porto 
Alegre: Sulina, 2009. 
 
FERREIRA Júnior, José. Evolução gráfico-visual da mídia impressa brasileira. 
II Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho, GT História da Mídia 
Impressa. Florianópolis: UFSC, 2004. 
 
FINE, Gary Alan; KLEINMAN, Sherryl. Rethinking subculture: an interactionist 
analysis. In: American Journal of Sociology, vol. 85, n. 1 (jul. 1979). Chicago: 
University of Chicago Press, 1979. 
 
FISCHMANN, Roseli. “Trabalho e capital monopolista”: contribuição para o 
estudo da obra de H. Braverman. In: Revista da Faculdade de Educação de São 
Paulo, vol. 12, n. 1/2 (janeiro-dezembro de 1986). São Paulo: USP, 1986. 
 
FIX, Mariana. São Paulo cidade global: fundamentos financeiros de uma 
miragem. São Paulo: Boitempo, 2006. 
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis (RJ): Vozes, 2009. 
 
FREIRE, Américo. O governador do estado do Rio de Janeiro. In: SARMENTO, 
C. (org.). Chagas Freitas. Rio de Janeiro: Editora da FGV e Alerj, 1999. (Perfil 
político.) 
 
FREITAS NOBRE, José de. História da Imprensa de São Paulo. São Paulo: 
Edições Leia, 1950. 
 
GARNHAM, Nicolas. The media and the public sphere. In: CALHOUN, Craig 
(org.). Habermas and the public sphere. Cambridge: MIT Press, 1993. 
 



298 
 
 

 

__________. Contribution to a political economy of mass-communication. In: 
Media, Culture and Society, vol. 1 n. 2 (1979). Londres: Academic Press/SAGE, 
1979. pp. 123-146. 
 
GINSBERG, Louis. At the newsstand. In: The English Journal, vol. 38, n. 3 
(mar. 1949). Urbana (Estados Unidos): National Council of Teachers of English, 
1949. p. 152. 
 
GOFFMAN, Erving. Frame analysis. Boston (Estados Unidos): Northeastern 
University Press, 2011. 
 
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na atualidade: manifestações e 
categoria analítica. In: __________ (org.). Movimentos sociais no início do 
século XXI. Petrópolis (RJ): Vozes, 2003. 
 
__________. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ongs e 
redes solidárias. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
GOMES, Angela M. de Castro. A Pequena Itália de Niterói: uma cidade, muitas 
famílias. In: __________ (org.). Histórias de imigrantes e de imigração no Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro, 7Letras, 2000. 
 
GILLMOR, Dan. We the media: grassroots journalism by the people, for the 
people. Sebastopol (Estados Unidos): O’Reilly, 2004. 
 
GRAÇA, Milton Coelho da. O Dia em crise: reportagem-livro em busca de um 
autor. In: Observatório de Imprensa, 16 de junho de 2004. Originalmente 
publicado em Comunique-se. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 11 de julho de 2009. 
 
HAAS, Tanni. The pursuit of public journalism: theory, practice and criticism. 
Florence (Estados Unidos): Routledge, 2007. 
 
HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações 
quanta a uma categoria da sociedade burguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003. (Biblioteca Tempo Universitário n. 76, Série Estudos Alemães). 
 
HALL, Peter; TAYLOR, Rosemary. As três versões do neo-institucionalismo. In: 
Lua nova, n. 58, 2003. São Paulo: CEDEC, 2003. 
 
HALL, Stuart. Codificação/Decodificação. In: __________. Da diáspora. 
identidades e mediações culturais. Liv Sovik (org.). Belo Horizonte: UFMG, 
2003. 
 
HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: Edusp, 
2005. 
 
HARVEY, David. The right to the city. In: __________. Reading Marx’s 
Capital with David Harvey. Disponível em: 
<http://www.davidharvey.org>. Acesso em: 24 de setembro de 2009. 



299 
 
 

 

 
HEROD, A. Workers, space and labor geography. In: International labor and 
working-class history, n. 64. Cambridge (Reino Unido): Cambridge University 
Press, 2003. 
 
HIRSCHMAN, Albert O. As paixões e os interesses. Rio de Janeiro e São Paulo: 
Record, 2002. 
 
HOLSINGER, Ralph L.; DILTS, Jon. Media law. 3ª ed. Nova Iorque: McGraw-
Hill, 1994. (McGraw-Hill series in Mass Communication.) 
 
INFIESTA, Victor Rodríguez. La distribución de la prensa diaria em los inicios 
del siglo XX: el espacio asturiano. In: Zer: Revista de Estudios de 
Comunicación, vol. 13, n. 25.  Oviedo (Espanha): Universidad de Oviedo, 2008a. 
pp. 269-286. 
 
__________. Suscriptores y suscripciones periodísticas en la España de 
princípios del siglo XX: apuntes desde una perspectiva asturiana. In: Hispania: 
Revista Española de Historia, vol. LXVIII, n. 230. Oviedo (Espanha): 
Universidad de Oviedo, 2008b. pp. 761-786. 
 
INNIS, Harold. O viés da comunicação. Petrópolis (Rio de Janeiro): Vozes, 2011. 
(Clássicos da Comunicação.) 
 
IPANEMA, Cybelle de; IPANEMA, Marcello de. Silva Porto: livreiro na corte 
de D. João, editor na Independência. Rio de Janeiro: Capivara Editora, 2007. 
 
IQANI, Mehita. Reading the newsstand: the signifiers of placelessness in London 
magazine retail sites. In: Space and Culture, vol. 14 n. 4 (2011). Eichstätt 
(Alemanha): SAGE, 2011. pp. 431-447. 
 
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. 
 
JOÃO DO RIO. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura / Dep. Geral de Doc. e Inf. Cultural / Divisão de Editoração, 
1995. (Biblioteca Carioca.) 
 
JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa 
maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. (Interface.) 
 
KATZ, Elihu. Os acontecimentos mediáticos: o sentido de ocasião. In: 
TRAQUINA, Nelson. (org.) Jornalismo: questões, teorias e “estórias”. 2ª ed. 
Lisboa: Vega, 1999. 
 
KEEN, Andrew. O culto do amador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 
 
KINNEMAN, John A. Newspaper circulation from small metropolitan centers. 
In: American Sociological Review, vol. 11, n. 2 (abril de 1946). Washington, 
D.C.: American Sociological Association, 1946. pp. 150-155. 
 



300 
 
 

 

LABANCA, Gabriel Costa. Societá di Beneficenza e Mutuo Soccorso degli 
Ausiliari della Stampa: a organização da distribuição de periódicos no Rio de 
Janeiro do início do século XX. Anpuh, ST Olhares e memórias sobre o longo 
século XIX: livros, impressos e missivas. Rio de Janeiro: Unirio, 2010. 
 
LABANCA, Gabriel Costa. Por onde andava o gazeteiro? In: Observatório da 
Imprensa, História da Imprensa, nº 704, ano XVI. São Paulo: Observatório da 
Imprensa, julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/>. Acesso em: 14 de outubro de 
2012. 
 
LATTMAN-WELTMAN, Fernando. Jornalistas: agenciando a cidadania, 
publicizando o privado. Rio de Janeiro: IFCS-UFRJ, 1992. (Dissertação de 
Mestrado.) 
 
__________. Mídia e transição democrática: a (des)institucionalização do pan-
óptico no Brasil. In: __________; ABREU, Alzira Alves de; KORNIS, Mônica 
Almeida. Mídia e política no Brasil: jornalismo e ficção. Rio de Janeiro: 
Editora da FGV, 2003. 
 
__________. Institucionalização midiática e representação política: a construção 
do cidadão-consumidor nos telejornais. Compós, GT Comunicação e Política. 
Bauru (SP): Unesp, 2006. 
 
__________. Mídia, cidadania e democracia no Brasil: regulação, desregulação 
e accountability dos poderes midiáticos. Rio de Janeiro: Cpdoc-FGV, 2012a. 
(Relatório narrativo de projeto de pesquisa, cortesia do autor.) 
 
__________. Contexts, not contents: information, preferences and the varying 
roles of media in democratic politics. Rio de Janeiro: mimeo, 2012b. (Cortesia do 
autor.) 
 
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997. 
 
LIPPMANN, Walter. The phantom public. New Brunswick (Estados Unidos) e 
Londres: Transaction Publishers, 2011. 
 
__________. O público comprador.  In: BERGER, Christa; MAROCCO, Beatriz. 
A era glacial do jornalismo: teorias sociais da imprensa, vol. 2. Porto Alegre: 
Sulina, 2008. 
 
LOUZADA, Silvana. Reformas dos jornais cariocas no século XX: a formação do 
repórter-fotográfico e o papel do fotojornalismo. In: 3º Encontro do Núcleo 
Gaúcho de História da Mídia. Porto Alegre: PUC-RS, 2010. 
 
MACEDO, Joaquim Manuel de. Memórias da Rua do Ouvidor. Rio de Janeiro: 
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 2011. 
 



301 
 
 

 

MACHADO, Elias. Dos estudos sobre o jornalismo às teorias do jornalismo (três 
pressupostos para a consolidação do jornalismo como campo de conhecimento). 
In: e-Compós, v. 1, n. 1 (2004). Belo Horizonte: Compós, 2004. 
 
__________. Sistemas de circulação no ciberjornalismo. In: Eco-Pós, v. 11, n. 2 
(agosto-dezembro de 2008). Rio de Janeiro: ECO/UFRJ, 2008. pp. 21-37. 
 
MAGALHÃES, Felipe. Ganhou, leva!: o jogo do bicho no Rio de Janeiro (1890-
1960). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. 
 
MAIA, Rousiley C. M. Política deliberativa e tipologia de esfera pública. 
Compós, GT Comunicação e Política. Bauru (SP): Unesp, 2006. 
 
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1966. 
 
MARTINS, William de Souza Nunes. Paschoal Segreto: “Ministro das 
Diversões” do Rio de Janeiro (1883-1920). Rio de Janeiro: PPGHIS/IFCS/UFRJ, 
2004. (Dissertação de mestrado.) 
 
MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. História das teorias da 
comunicação. 10ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 
 
McCABE Jr., James D. Lights and shadows of New York life; or, the Sigths and 
sensations of the Great City. A work descriptive of the city of New York in all its 
various phases. In: Projeto Gutenberg. Filadélfia, Cincinnati, Chicago e St. 
Louis (Estados Unidos): National Publishing Company, 1872. Disponível em: 
<http://www.gutenberg.org>. Acesso em: 6 de fevereiro de 2011. 
 
McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São 
Paulo: Cultrix, 1969. 
 
MELO, José Marques de. História Política das Ciências da Comunicação. Rio de 
Janeiro: Mauad X, 2008. 
 
MIGUEL, Luís Felipe. Capital político e carreira eleitoral: algumas variáveis na 
eleição para o congresso brasileiro. In: Revista Sociologia Política, n. 20, jun. 
2003. Curitiba: UFPR, 2003. 
 
MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas. São Paulo: Fapesp e Olho 
d'água, 2001. 
 
MIRANDA, Alma Cunha de. O jornaleiro vencedor. Rio de Janeiro: Irmãos 
Pongetti Editores, 1939. 
 
MOLLIER, Jean-Yves. O camelô: figura emblemática da comunicação. São 
Paulo: Edusp, 2009. 
 
__________. As estratégias dos grupos de comunicação na alvorada do século 
XXI. In: Matrizes, v. 6, n. 1 (julho-dezembro/2012). São Paulo: ECA/USP, 2012. 



302 
 
 

 

 
MOREL, Marco. Da gazeta tradicional aos jornais de opinião: metamorfoses da 
imprensa periódica no Brasil. In: NEVES, Lúcia Maria Bastos P. das. Livros e 
impressos: retratos do Setecentos e do Oitocentos. Rio de Janeiro: EdUerj, 
2009. 
 
MOTTA, Marly Silva da. Rumo ao governo da Guanabara. In: SARMENTO, C. 
(org.). Chagas Freitas. Rio de Janeiro: Editora da FGV e Alerj, 1999. (Perfil 
político.) 
 
__________. Saudades da Guanabara: o campo político da cidade do Rio de 
Janeiro (1960-1975). Rio de Janeiro: FGV, 2000. 
 
__________. Frente e verso da política carioca: o lacerdismo e o chaguismo. In: 
Cpdoc, Estante virtual: textos para download. Cpdoc, FGV. Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 11 de julho de 2009. 
 
MÜLLER, Gustavo. Representação política: neoinstitucionalismo em perspectiva 
comparada. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 24, n. 69. São Paulo: 
RBCS, 2009. 
 
NERONE, John C. The mithology of the Penny Press. In: Critical Studies in 
Mass Communication, vol. 4 (dezembro de 1987). Londres: Taylor & Francis, 
1987a. pp. 376-404. 
 
__________. On challenging ideal types. [Resposta aos comentários críticos de: 
Michael SCHUDSON; Dan SCHILLER; Donald L. SHAW; e John J. PAULY.] 
In: Critical Studies in Mass Communication, vol. 4 (dezembro de 1987). 
Londres: Taylor & Francis, 1987b. pp. 376-404. 
 
NEVES, Lúcia Maria Bastos P. das. Dos “avisos” de jornais às resenhas como 
espaços de consagração (1808-1836). In: __________. Livros e impressos: 
retratos do Setecentos e do Oitocentos. Rio de Janeiro: EdUerj, 2009. 
 
NIETO, Alfonso. Difusión informativa. In: Comunicación Y Sociedad, vol. II, n. 
1 (1989). Pamplona (Espanha): Universidad de Navarra, 1989. 
 
NIETZSCHE, Friedrich. Da utilidade e desvantagem da história para a vida: 
considerações extemporâneas. In: __________. Obras incompletas. São Paulo: 
Abril Cultural, 1978. (Os Pensadores.) 
 
OBERLAENDER, Ricardo Augusto. Legislação e novo currículo: uma reflexão 
sobre as Escolas de Comunicação Social. In: Logos, vol. II, n. 11, ano 6 (1999). 
Rio de Janeiro: Faculdade de Comunicação Social (FCS/Uerj), 1999. 
 
O’REILLY, Tim. What is Web 2.0: design patterns and business models for the 
next generation of software. In: O’Reilly Media, 2005. Disponível em: 
<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>. Acesso em: 22 de janeiro 
de 2011. 
 



303 
 
 

 

PARK, Robert. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento 
humano no meio urbano. In: VELHO, Otávio (org.). O fenômeno urbano. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1967. 
 
__________. A história natural do jornal. In: BERGER, Christa; MAROCCO, 
Beatriz (org.). A era glacial do jornalismo, vol. 2. Porto Alegre: Sulina, 2008a. 
 
__________. Notícia e poder da imprensa. In: BERGER, Christa; MAROCCO, 
Beatriz (org.). A era glacial do jornalismo, vol. 2. Porto Alegre: Sulina, 2008b. 
 
__________. Urbanization as measured by newspaper circulation. In: American 
Journal of Sociology, vol. 35, n. 1 (julho de 1929). Chicago: University of 
Chicago Press, 1929. pp. 60-79. 
 
__________. The natural history of newspaper. In: PARK, Robert; BURGESS, 
Ernest W. McKENZIE, Roderick D. (orgs.). The city. Chicago e Londres: The 
University of Chicago Press, 1984. 
 
PAULY, John J. The rest of the story. [Comentários críticos a: NERONE, John C. 
The mithology of the Penny Press.] In: Critical Studies in Mass 
Communication, vol. 4 (dezembro de 1987). Londres: Taylor & Francis, 1987. 
pp. 376-404. 
 
PEREIRA, Welson Luiz. O menor abandonado e as políticas de inserção social: 
Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba, de 1953 a 1962. Curitiba: UFPR, 2005. 
(Monografia.) 
 
PIERANTI, Octavio Penna. Censura versus regulação de conteúdo: em busca de 
uma definição conceitual. In: SARAVIA, Enrique; MARTINS, Paulo Emílio 
Matos; __________ (org.). Democracia e regulação dos meios de comunicação 
de massa. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2008. 
 
PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália 
moderna. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2000. 
 
REBELLO, Gilson. O Rio de banca em banca: a história dos jornaleiros no Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: O Dia, 1987. 
 
REBELO, José Manuel. Do jornal à tela. In: COUTINHO, Eduardo Granja; 
GONÇALVES, Márcio Souza (org.). Letra impressa: comunicação, cultura e 
sociedade. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
 
RÊGO, Bruno Siano. Utilização do QFD para identificar pontos críticos do 
processo de entrega domiciliar de jornal: um estudo de caso da empresa 
Infoglobo Comunicações S.A. Rio de Janeiro: Ebape/FGV, 2008. (Dissertação de 
mestrado.) 
 
REILLY, Jr., Bernard F. The library and the newsstand: thoughts on the 
economics of news preservation. In: LEE, Sul H. (org.) Print vs. Digital: the 



304 
 
 

 

future of coexistence. Binghampton (Estados Unidos): The Haworth Information 
Press, 2007. pp. 79-85. 
 
RÉMOND, René. Do político. In: __________ (org.). Por uma história política. 
Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1996. 
 
__________. Uma história presente. In: __________ (org.). Por uma história 
política. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1996. 
 
ROSEN, Jay. What are journalists for? New Haven (Estados Unidos) e Londres: 
Yale University Press, 1999. 
 
ROSS, Edward Alsworth. A supressão das notícias importantes.  In: BERGER, 
Christa; MAROCCO, Beatriz. A era glacial do jornalismo: teorias sociais da 
imprensa, vol. 2. Porto Alegre: Sulina, 2008. 
 
ROY, Ananda; ALSAYYAD, Nezar. Urban informality: crossing borders. In: 
ROY, Ananda; ALSAYYAD, Nezar (orgs.) Journal of American Planning 
Association, “Urban informality: toward an epistemology of planning”, vol. 71, n. 
2. Chicago: American Planning Association, 2005. 
 
SANTI, Vilso Junior. Traços da cartografia dos processos jornalísticos no 
circuito das notícias. In: Intexto, v., n. 24 (janheiro a junho de 2011). Porto 
Alegre: UFRGS, 2011. pp. 147-163. 
 
SARAVIA, Enrique. O novo papel regulatório do Estado e suas conseqüências 
na mídia. In: __________; MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio 
Penna (org.). Democracia e regulação dos meios de comunicação de massa. 
Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2008. 
 
SARMENTO, Carlos Eduardo. Conhecendo o caminho. In: __________ (org.). 
Chagas Freitas. Rio de Janeiro: Editora da FGV e Alerj, 1999a. (Perfil político.) 
 
__________. O deputado federal. In: __________ (org.). Chagas Freitas. Rio de 
Janeiro: Editora da FGV e Alerj, 1999b. (Perfil político.) 
 
__________. O espelho partido da metrópole: Chagas Freitas e o campo político 
carioca (1950-1983): liderança, voto e estruturas clientelistas. Rio de Janeiro: 
Folha Seca e Faperj, 2008. 
 
SCHILLER, Dan. Evolutionary confusion. [Comentários críticos a: NERONE, 
John C. The mithology of the Penny Press.] In: Critical Studies in Mass 
Communication, vol. 4 (dezembro de 1987). Londres: Taylor & Francis, 1987. 
pp. 376-404. 
 
SCHUDSON, Michael. Discovering the news: a social history of American 
newspapers. Nova Iorque: Basic Books, 1978. 
 
__________. When?: deadlines, datelines, and History. In: __________; 
MANOFF, R. K. (org.). Reading the news. Nova Iorque: Pantheon, 1987. 



305 
 
 

 

 
__________. Por que a conversação não é a alma da democracia? In: 
MARTINS, Francisco M.; SILVA, Juremir M. da (orgs.). A genealogia do 
virtual: comunicação, cultura e tecnologias do imaginário. Porto Alegre: 
Sulina, 2004. 
 
__________. A revolution in historiography? [Comentários críticos a: NERONE, 
John C. The mithology of the Penny Press.] In: Critical Studies in Mass 
Communication, vol. 4 (dezembro de 1987). Londres: Taylor & Francis, 1987. 
pp. 376-404. 
 
SENTER, Jr., Richard; REYNOLDS, Larry T.; GRUENENFELDER, David.  The 
presidency and the print media: who controls the news? In: The Sociological 
Quarterly, vol. 27, no. 1 (1986). Boston: Blackwell Publishing, 1986. pp. 91-105. 
 
SEYMOUR-URE, Colin. The British Press and Broadcasting since 1945. Oxford 
(Reino Unido), Blackwell, 1991. 
 
SHANNON, Claude. A mathematical theory of Communication. In: Bell System 
Technical Journal, n. 27. Nova Iorque: Bell Labs, 1948. 
 
SHAW, Donald L. Why we need “myths”. [Comentários críticos a: NERONE, 
John C. The mithology of the Penny Press.] In: Critical Studies in Mass 
Communication, vol. 4 (dezembro de 1987). Londres: Taylor & Francis, 1987. 
pp. 376-404. 
 
SHIDLER, John. Newspaper circulation jargon. In: American Speech, vol. 7, n. 
2 (dezembro de 1931). Durham (Estados Unidos): Duke University Press, 1931. 
pp. 159-160. 
 
SILVA, Claudio de Araujo Souza e. A Luta Democrática e a expressão pública de 
Tenório Cavalcanti no campo politico do Rio de Janeiro. In: 8o Encontro da 
Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), Área Temática 
“Comunicação Política e Opinião Pública”. Gramado (RS): UFRGS, 2012. 
 
SILVA, Luis Martins da (org.). Imprensa, discurso e interatividade. 2ª ed. 
Brasília: Editora da UnB, 2002. (O jornal: da forma ao sentido.) 
 
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822): 
cultura e sociedade. Rio de Janeiro: EdUerj, 2007. 
 
SILVEIRA BUENO, Francisco da. Grande Dicionário Etimológico Prosódico da 
Língua Portuguesa. São Paulo: Edições Saraiva, 1964. 
 
SIMILI, Ivana Guilherme. Mulher e política: a trajetória da primeira-dama 
Darcy Vargas (1930-1945). São Paulo: Editora Unesp, 2008. 
 
SIQUEIRA, Carla Vieira de. “Sexo, crime e sindicato”: sensacionalismo e 
populismo nos jornais Última Hora, O Dia e Luta Democrática durante o 



306 
 
 

 

segundo governo Vargas (1951-1954). Rio de Janeiro: Departamento de 
História/PUC-Rio, 2002. (Tese de doutorado.) 
 
__________. O sensacional, o popular e o populismo nos jornais Última Hora, O 
Dia e Luta Democrática, no segundo Governo Vargas (1951-1954). In: XVI 
Congresso Anual em Ciência da Comunicação (Intercom), NP Jornalismo. 
Belo Horizonte: PUC-Minas, 2003. 
 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1966. (Retratos do Brasil, vol. 51.) 
 
STEINMO, Sven. Historical institutionalism. In: PORTA, Donatella della; 
KEATING, Michael. Approaches and methodologies in the Social Sciences. 
Nova Iorque: Cambridge University Press, 2008. 
 
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade. Petrópolis (RJ): Vozes, 1995. 
 
__________. O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. 
Petrópolis (RJ): Vozes, 2002. 
 
THORN, William J.; PFEIL, Mary Pat. Newspaper circulation: marketing the 
news. Nova Iorque e Londres: Longman, 1987. 
 
THORP, Willard L. Distribution channels. In: The American Economic Review, 
vol. 29, n. 1, Supplement, Papers and Proceedings of the Fifty-first Annual 
Meeting of the American Economic Association (março de 1939). Pittsburgh 
(Estados Unidos): AER, 1939. pp. 75-84. 
 
TOFFOLO, Ângelo Lima. Jornal O Dia: a arte de fazer melhor todo dia. Rio de 
Janeiro: Universidade Cândido Mendes, 2004. (Monografia de Pós-Graduação 
Lato Sensu.) 
 
TOUSSAINT, Nadine. A economia da informação. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
 
TRAQUINA, Nelson (org.). Jornalismo: questões, teorias e ‘estórias’. 2ª ed. 
Lisboa: Vega, 1999. 
 
TSEBELIS, George. Jogos ocultos: escolha racional no campo da política 
comparada. São Paulo: Edusp, 1998. (Ponta, 17.) 
 
VIANNA, Oliveira. O ocaso do Império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959. 
 
VILLALTA, Luiz Carlos. Os livreiros, os “livros proibidos” e as livrarias em 
Portugal sob o olhar do Antigo Regime (1753-1807). In: NEVES, Lúcia Maria 
Bastos P. das. Livros e impressos: retratos do Setecentos e do Oitocentos. Rio 
de Janeiro: EdUerj, 2009. 
 
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. Rio de Janeiro: Martin Claret, 
2002. (A obra-prima de cada autor.) 
 



307 
 
 

 

__________. Sociologia da imprensa: um programa de pesquisa. In: Lua Nova, 
n. 55-56. São Paulo: CEDEC, 2002. 
 
__________. Economia e sociedade. São Paulo: Imprensa Oficial/Editora UnB, 
2004. 
 
WHISNANT, David E. Selling the gospel News, or: The strange career of Jimmy 
Brown the Newsboy. In: Journal of Social History, vol. 5, n. 3 (1972). Nova 
Iorque: Oxford University Press, 1972. pp. 269-309. 
 
WHITE, Andirea; BROWNING, Joshua. The newsboys’ strike (1899). Austin 
(Texas): University of Texas, s.d. Disponível em: 
<http://ows.edb.utexas.edu/site/newsboys-strike-1899>. Acesso em: 13 de outubro 
de 2012. 
 
WILLIAMS, Raymond. Meios de comunicação como meios de produção. In: 
__________. Cultura e materialismo. São Paulo: Unesp, 2011. pp. 69-86. 
 
ZAGO, Gabriela da Silva. Circulação jornalística potencializada: o Twitter como 
espaço para filtro e comentário de notícias por interagentes. In: Comunicação & 
Sociedade, v. 34, n. 1 (julho-dezembro de 2012). São Bernardo do Campo (SP): 
Universidade Metodista de São Paulo, 2012. 
 
ZALUAR, Alba; ZETTEL, Jayme; ERLANGER, Luís; CARVALHO, Maria 
Alice Rezende de; DIAS, Maurício. Quem é César Maia: política e ciência. Rio 
de Janeiro: Revan, 1998. (Quem é.) 
 

 


