AS CÉDULAS DE PROPAGANDA BRASILEIRAS
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Não existe um consenso quanto às origens da propaganda no mundo. Alguns pesquisadores querem
apontar antigos relatos e registros históricos no Egito, em Roma ou na Grécia, inscritos em paredes e
rochas como os primeiros tipos de propaganda, mas é necessário se diferenciar uma inscrição que tem
por objetivo perpetuar um fato ou feito histórico, de outra que tem por objetivo propagar, com o intuito de
convencer sobre alguma ideia, converter para alguma crença ou vender algum produto ou serviço. Sem
dúvida, sempre existiram pregoeiros, tanto aqueles que transitavam pelas ruas oferecendo seus produtos
verbalmente, como o mercador que brada a plenos pulmões, nas feiras, as suas ofertas. Assim, tanto os
mercadores de Veneza, no século XVI, quanto o feirante nas cidades do interior do Brasil, são
propagandistas.
A palavra propaganda vem da sua homônima latina, com o significado original de difundir. Mas não
apenas no sentido de tornar público, mas também com o intuito de sensibilizar, de provocar no receptor da
mensagem uma simpatia ou atenção à sua proposta. No ocidente, consideramos que a sua utilização de
forma tecnicamente mais estruturada tem origem no seio da Igreja Católica, quando Gregório XV, papa de
1621 a 1623, criou a Congregatio de Propaganda Fide (Congregação para Propagar a Fé), em 1622, um
comitê de cardeais que tinha por missão supervisionar a propagação da fé cristã.
Daquele momento em diante, a propaganda mudaria circunstancialmente, principalmente após a
primeira fase da Revolução Industrial, quando tem início o capitalismo, com a sua produção diversificada
de produtos em quantidades elevadas e, consequentemente, a necessidade de ampliar o público
consumidor, para vendê-los.
Mas, se considerarmos o seu viés político, não poderíamos afirmar que as moedas têm sido um
importante meio de propaganda, desde a Antiguidade? “Cunhadas com a efígie dos deuses e dos
poderosos, as moedas conservaram esse caráter político essencial até a época romana quando eram
emitidas por ocasião de grandes eventos, como os jogos desportivos ou a movimentações de exércitos”,
ressalta o socioeconomista Jean-Michel Servet (SERVET, 1990). Nos anversos e reversos das moedas,
eram propagados os grandes feitos dos deuses, dos herois, dos líderes militares e imperadores. Por todo
o Império Romano, que se estendia pela Europa, África e parte da Ásia, a moeda ajudava a propagar a
sua supremacia religiosa, política e militar, o que teve continuidade mesmo após a adoção do cristianismo
como sua religião oficial.
A origem do cifrão ($) propaga um destes grandes feitos. A história registra que este símbolo teria
sido criado a mando do general Tarik-ibn-Ziyád que, saindo da Arábia no século VIII, teria cruzado todo o
norte da África em direção à península ibérica, marcando o início da conquista muçulmana na Europa, que

perduraria até 1492. No cifrão, a linha sinuosa representa a trajetória feita por Tarik e os dois traços,
representam as “colunas de Hércules”, uma referência à passagem que o herói mitológico teria aberto com
a sua força, separando a África da Europa, na região hoje conhecida como Estreito de Gibraltar, por onde
também teria passado o conquistador árabe.
Alguns querem ver na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I de Portugal, em 1500, a
primeira peça de propaganda do Brasil. Nela, o missivista propaga as belezas e riquezas de nossa terra,
estimulando a Coroa à sua conquista e povoamento. Mas, em verdade, os “reclames” só começam a
aparecer no Brasil com o tardio surgimento da imprensa, de forma oficial, no início do século XIX. Cem
anos depois, no início do século XX, a propaganda chegará às radioemissoras e, na década de 1950, à
televisão.
Mas, bem antes, no Brasil colonial, panfletos – também chamados de “santinhos” - eram distribuídos
ou colocados em postes, paredes e portas, amplamente utilizados para a propagação de produtos e
serviços, promovendo o que hoje chamamos de marketing viral, também conhecido por boca-a-boca. Os
inconfidentes mineiros, liderados por Tiradentes, em 1789, utilizaram panfletos e cartazes para propagar
os ideais dos revolucionários.
E são os panfletos que ganham uma das formas mais originais da propaganda brasileira: a utilização
da identidade visual (design) das cédulas com fins promocionais, militares, religiosos e políticos. Esta
ação tem seu início já no século XIX e se perpetuará até o século XXI, utilizando-se de todos os modelos
de cédulas nos diversos períodos de emissão monetária do Brasil. O suíço Julius Meili, considerado o Pai
da Numismática Brasileira, em sua magistral obra O Meio Circulante no Brasil – parte III, A Moeda
Fiduciária, publicada em 1903, já nos apresenta 20 exemplos daquilo que aqui intitulamos cédulas de
propaganda. Neste artigo pretendemos apresentar alguns exemplos, percorrendo brevemente a história
da circulação do papel-moeda brasileiro, demonstrando as diversas utilizações que estes panfletos
ganharam em nossa sociedade. Inicialmente, é importante distinguir as cédulas de propaganda das
cédulas de fantasia. As cédulas de propaganda tem uma função mercadológica explícita, com o claro
propósito de difundir, propagar, convencer, converter, seduzir seu público-alvo, vender ou comprar,
ampliando a fatia de mercado (market share) do promotor da ação, o que não ocorre necessariamente
com as cédulas de fantasia.

1. A PROPAGANDA PROMOCIONAL

Do início da utilização do papel-moeda até a atualidade, nove padrões monetários foram
utilizados no Brasil, a saber: réis, palavra que é plural de ‘real’ (da colonização até 1942); cruzeiro
(1942/67); cruzeiro novo (1967/70); cruzeiro (1970/86); cruzado (1986/89); cruzado novo (1989/90);
cruzeiro (1990/93); cruzeiro real (1993/94) e real (desde 1994). Em todos estes períodos podemos
encontrar cédulas de propaganda inspiradas nas emissões oficiais, algumas das quais, tomadas como
exemplo, passaremos a descrever, lembrando que certos padrões podem ter sido utilizados nestes
panfletos muito tempo após a data da sua emissão. Para facilitar a identificação das cédulas
colocamos, entre parênteses, seus respectivos códigos, conforme o catálogo Cédulas do Brasil, de
Cláudio Amato e Irlei S. Neves.

Hoje proibida no Brasil, a propaganda de cigarros já
foi um dos principais segmentos de anúncios. Neste, a
Fábrica de Cigarros Sul América, do Rio de Janeiro,
utilizou o anverso da cédula de 10 mil réis, 8ª estampa
(R-101), emitida em 1890. No reverso, informa que 25
destas cédulas de propaganda, em numeração
sequencial, poderiam ser trocadas por um passe
(ticket) da companhia de bondes.
Arte original: American Bank Notes

Nesta cédula de propaganda, a empresa Garage
Nacional Auto Torpedos faz divulgação dos novos
horários de trens na cidade de São Paulo,
possivelmente com o intuito de estimular o uso de táxis,
em integração ao sistema ferroviário. No anverso, foi
utilizada a imagem do reverso das cédulas de 200 mil
réis emitidas de 1919 a 1942, 14ª e 16ª estampas (R150 e R-152), na qual se vê o Palácio Monroe,
localizado no Rio de Janeiro, já demolido.
Arte original: American Bank Notes

Também o segmento artístico utilizou o recurso da
cédula de propaganda, como panfleto. Aqui, vemos o
anúncio da exibição do filme da ópera Carmen, em
1927. No anverso foi utilizado o reverso da cédula de 5
mil réis, emitida de 1913 a 1936, 14ª e 19ª estampas
(R-095 e R-100), na qual se vê uma artística alegoria
da Indústria e Comércio, que mais parecem artistas
teatrais.
Arte original: American Bank Notes

A Casa do Guaraná – Hervas Medicinais, de São
Paulo, anuncia seus produtos fitoterápicos em um
panfleto no qual utiliza, em seu anverso, o reverso da
cédula de 50 mil réis, 14ª estampa, emitida em 1916
(R-127), devidamente modificada.

Arte original: American Bank Notes

O reclame da Companhia Marcondes já associa o
Tempo ao Dinheiro, um dos fundamentos da lógica
capitalista, anunciando terras à venda, garantidas pelo
governo, no estado de São Paulo. No anverso da
propaganda vemos o reverso da cédula de 200 mil
réis, 15ª estampa, emitida em 1922 (R-151), uma das
mais raras, devidamente alterada.
Arte original: Casa da Moeda do Brasil

A empresa E. Pinto, do Rio de Janeiro, anuncia o Óleo
Rosa Cruz, em um panfleto que começa ironicamente
dizendo: “Não quero fazer reclame!”. Foi utilizado o
reverso da cédula de 20 mil réis, 13ª estampa, emitida
em 1911 (R-116). No texto ainda são citadas as
moedas apelidadas de ‘tostão’ (100 réis) e ‘vintém’ (20
réis).
Arte original: American Bank Notes

A loja Ao Belchior Electrico, localizada no centro de
São Paulo, especializada na compra, venda e reparo
de aparelhos utilizou o anverso da cédula de 500 mil
réis, 14ª estampa, emitida de 1924 a 1930 (R-162).
Este padrão também foi utilizado na cédula emitida em
1918 (R-160), de mesmo valor.
Arte original: American Bank Notes

O laboratório Glória faz anúncio de seus produtos
neste panfleto que utilizou a 14ª estampa da cédula de
200 mil réis, emitida em 1919 (R-150), de novo utilizada
de 1924 a 1942, na 16ª estampa (R-152). Dentre eles,
o antisético Borisal, que serve tanto para higiene
íntima, dor de garganta, queimaduras, quanto para
limpeza dos ouvidos e contra caspas!

Arte original: American Bank Notes

A Cia. Cinematographica Brazileira anuncia, em 1912,
o filme 1400 CONTOS ou O CASO DOS CAIXOTES,
reconstituição de um fato real sobre dois amigos que,
saindo do Rio de Janeiro para Santos, planejam um
assalto. Foi inspirada na cédula de 500 mil réis (R174), emitida pela Caixa de Conversão, em 1907.

Arte original: Joh Enschedé em Zonen, Holanda.

Em 1962 a seleção brasileira de futebol seria campeã
do mundo pela segunda vez. E os grandes craques da

Cédula 200 cruzeiros, 1960, C-098

época, como Pelé, se tornariam importantes “garotospropaganda”. Esta cédula, produzida pela E.N.B.A
(seria a Escola Nacional de Belas Artes?), intitulada “A
NOTA DA TORCIDA”, certamente foi vendida aos
torcedores como um souvenir. Ela tem a mesma
identidade visual das cédulas produzidas para o Brasil
pela American Bank Notes e Thomas de La Rue, o
primeiro padrão do Cruzeiro (C-009 a C-121), que
também já vinha sendo utilizado em diversas cédulas
de réis.

O mesmo padrão citado acima foi utilizado por uma
rede de lojas da Guanabara (Rio de Janeiro), em 1961.
O consumidor poderia acumular estas cédulas de
propaganda e trocá-las por um cupom, para participar
de sorteios.

Cédula 1.000 cruzeiros, 1963, C-106

Um fato curioso: o Aero Clube do Brasil, na Semana
da Asa, em 1947, ofereceu aos seus colaboradores
esta cédula selada, mediante cinco contribuições, com
propaganda da Casa do Aviador, em seu reverso.
Teria a sua identidade visual - com a imagem de
Santos Dumont, o inventor do avião, ao centro inspirada a homenagem realizada na cédula de 10.000
cruzeiros (C-060), emitida em 1966?
Cédula 10.000 cruzeiros, 1966, C-060

Esta cédula de propaganda da Credicard é bastante
curiosa. Na elaboração da sua estampa foram
utilizados elementos de cédulas de Portugal, Brasil e
Itália, com destaque para a imagem de Marco Polo, da
cédula italiana de 1.000 liras. Apesar disso, prevalece o
valor simbólico de 1.000 cruzados, do Brasil, que
circulou em 1987/88, com a imagem do escritor
Machado de Assis.
Cédula 1.000 cruzados, 1987, C-193

A União dos Escoteiros do Brasil, região de São Paulo
emitiu, em 1975, esta cédula de 1 Viking, com
utilização restrita ao acampamento. O seu padrão
remete, claramente, às cédulas de Cruzeiro emitidas
de 1970 a 1981 (C-129 a C-147), pela Casa da Moeda
do Brasil.
Cédula 1 cruzeiro, 1980, C-132

Nem o gênio Albert Einstein escapou das cédulas de
propaganda brasileiras. Esta, criada pelo curso Nota
10, de São Paulo, foi inspirada na nota de 10 reais da
primeira família, emitida de 1994 a 2010 (C-281 a C301).

Cédula 10 reais, 1996, C-287

Também a identidade visual da cédula de 100 reais,
primeira família, emitida de 1994 a 2007 (C-325 a C330) foi utilizada pela seguradora PanAmericano, de
São Paulo. Uma tarja no anverso, alerta: “SEM VALOR
MONETÁRIO”.

Cédula 100 reais, 2006, C-329

2. A PROPAGANDA MILITAR
O serviço militar foi tornado obrigatório no Brasil em 1906, durante o governo de Afonso Pena,
quando o marechal Hermes da Fonseca era ministro da Guerra, mas só foi efetivamente implementado
com a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Apesar desta conscrição para todos os jovens do
sexo masculino, com 18 anos de idade, as Forças Armadas sempre utilizaram de recursos de
propaganda para atraí-los aos seus quadros. A seguir, veremos três exemplos, de períodos diferentes.

Para esta propaganda foi utilizada a 14ª estampa da
cédula de 50 mil réis, emitida em 1916 (R-127), sendo
colocada uma imagem de soldados ao centro e a
legenda: “Praticar o tiro é aprender a defender a
Pátria”.

Cédula 1 cruzeiro, 1958, C-013

Cédula 10 cruzeiros novos, 1967, C-128

Este foi o padrão mais utilizado pelas Forças
Armadas, ao longo de muitos anos. No anverso
vemos as efígies do Almirante Tamandaré
(representando a Marinha), Santos Dumont
(Aeronáutica) e Duque de Caxias (Exército),
extraídas das cédulas de 1 cruzeiro, emitidas de
1944 a 1958 (C-009 a C-013); 10.000 cruzeiros,
emitidas em 1966/67 (C-060 e C-124 a C-126); e 2
cruzeiros, emitidas de 1944 a 1958 (C-014 a C-016 e
C-061 a C-064), respectivamente, emitidas por
American Bank Notes e Thomas de La Rue. No
reverso sempre era colocada a programação das
palestras nas cidades.

Cédula 2 cruzeiros, 1956, C-062

Já para esta cédula de propaganda foi utilizado o
anverso da cédula de 5.000 cruzeiros, emitida de 1981
a 1985 (C-166 a C-169), única em que aparece a
imagem de um dos generais do período da ditadura
militar no Brasil (1964-1985), à época já falecido.

Cédula 5.000 cruzeiros, 1981, C-166

3. A PROPAGANDA RELIGIOSA

Se a propaganda tem um dos seus marcos fundamentais na religião, nada mais natural que
voltar a ser por ela utilizada para a propagação da fé no século XX. Foi o que ocorreu quando da visita
do papa João Paulo II ao Brasil, em 1980. Além de inúmeras medalhas foi produzida uma cédula de
propaganda, inspirada na cédula de 1.000 cruzeiros (apelidada de “barão”), emitida de 1978 a 1980 (C153 a C-155) e de 1981 a 1986 (C-162 a C-165).

Cédula 1.000 cruzeiros, 1978, C-153

Cédula 5.000 cruzeiros, 1963, C-057

Na Bahia, circulava a cédula de propaganda da Igreja do Senhor do Bonfim, no valor de 5.000
bênçãos, como um souvenir para turistas. Seu modelo foi inspirado na cédula de 5.000 cruzeiros

emitida de 1963 a 1965 (C-057 a C-059 e C-107 a C-110), que originalmente traz a imagem do herói
da Inconfidência Mineira, Tiradentes.

4. A PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA

No Brasil, em períodos eleitorais, um dos recursos de propaganda político-partidária mais
utilizada é a panfletagem. Próximo aos locais de votação, as ruas ficam cobertas por milhões de
“santinhos” dos políticos, panfletos que são deseducadamente lançados ao chão pelos eleitores,
após uma leitura superficial. Como recurso visual, por todas as décadas, a imitação de cédulas
circulantes ou circuladas foi amplamente utilizada. Em sua grande maioria, estas cédulas de
propaganda utilizam o modelo adotado pelo American Bank Notes para as cédulas do Brasil e de
outros países para os quais produziu, com uma efígie da personalidade escolhida inserida em uma
elipse ou moldura. Por isso, nessa seção não nos dedicaremos à análise das identidades visuais,
bastante recorrentes, nem a aprofundar a análise ideológica das personagens ou partidos citados,
em seu contexto histórico. Apenas demonstraremos como políticos e partidos de todas as tendências
se utilizaram desse recurso comunicacional, ao longo dos anos. Para quem desejar conhecer melhor
esse período político da nossa história, sugerimos a leitura dos capítulos 15 a 18 do livro Brasil: uma
biografia, de Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling

Reverso da cédula de contribuição ao Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), fundado pelo ditador e
ex-presidente Getúlio Vargas. Em sua primeira fase,
existiu de 1945 a 1965, sendo recriado em 1980.

Anverso da cédula de propaganda do Partido
Comunista Brasileiro (PCB), fundado em 1922,
emitida para a campanha de finanças da seção
Bahia, em 1964, ano em que voltaria à
clandestinidade, devido ao golpe militar.

Anverso da cédula de propaganda do Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), criado em 1962, como
uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro
(PCB).

Cédula de propaganda de Carlos Lacerda (19141977), ex- governador do estado da Guanabara
(1960–65) e criador da editora Nova Fronteira
(1965). A sua morte é envolta em polêmicas.

Cédula de propaganda da candidatura à presidência
da república e vice, do Marechal Henrique Lott e João
Goulart (Jango), respectivamente, de 1959. Nas
eleições de 1960 foi eleito como presidente Jânio
Quadros e Jango como vice. Com a renúncia de
Jânio, Jango assumiria a presidência, mas seria
deposto em 1964, pelo golpe militar.

Cédula da campanha de Jânio Quadros a prefeito
da cidade de São Paulo, em 1953, pelo Partido
Democrata Cristão. Ele venceria a eleição com
67,7% dos votos válidos.

Cédula de propaganda de Juarez Távora (18981975), político e militar envolvido em inúmeros fatos
relevantes da história do Brasil.

Cédula de propaganda de Plínio Salgado (18951975), candidato a presidente da republica em 1955,
pelo PRP – Partido de Representação Popular. Na
década de 1930 fundou a Ação Integralista
Brasileira, de caráter fascista.

Cédula 100 reais, 2010, C-349

O século XXI trouxe uma nova tendência para as cédulas de propaganda político-partidárias
no Brasil. Historicamente utilizadas para contribuir com a imagem positiva do político, angariando
votos para a sua candidatura, nos anos 2000 ela também passou a ser utilizada para manchar a
imagem de opositores, influenciando negativamente a população contra determinada
personalidade. É o que constatamos no exemplo acima, copiado da cédula de 100 reais, segunda
família, que entrou em circulação a partir de 2010 (C-349 em diante). Neste caso, vemos a efígie do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva associada ao desenho de um presidiário, em uma cédula de
100 Pixulecos, sinônimo de “dinheiro roubado”, “dinheiro sujo”, alusão aos casos de corrupção que
aconteceram durante o seu governo. Também foi vítima desse tipo de propaganda a ex-presidente
Dilma Rousseff, mas de tal forma agressiva que preferimos não reproduzi-la aqui.
Esperamos ter contribuído para a digulgação e análise dessa modalidade numismática,
estimulando a elaboração de estudos mais aprofundados. Nossos agradecimentos a Cleder
Machado de Assis e Eugênio Passos , por suas colaborações para a elaboração deste texto. Todas
as cédulas fazem parte do acervo pessoal do autor.
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