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RESUMO 

 

Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil viveu sob o comando de um regime militar. Nesse período 
de ditadura, muitas manifestações culturais, políticas e sociais foram vetadas pela censura 
instalada no país e um dos setores que mais sofreu retaliações foi a imprensa. Como alguns 
conteúdos, principalmente os opinativos, tiveram que ser retirados dos jornais tradicionais, houve 
uma necessidade por parte dos profissionais de imprensa de publicar o que realmente acontecia 
no país durante os chamados “anos de chumbo”. Nesse contexto, surgiu a imprensa alternativa do 
Brasil e, no Rio Grande do Sul, um jornal chamado Pato Macho teceu, durante quinze edições 
semanais, uma crítica aos costumes da sociedade de Porto Alegre no início da década de 70. O 
conteúdo do jornal era baseado no deboche e nas metáforas, uma das formas que os jornalistas 
tinham de burlar o rigor dos censores. Assim, este estudo faz uma análise do conteúdo do Pato 
Macho que, mesmo tendo saído de circulação há mais de 35 anos, ainda é um marco na imprensa 
alternativa do Rio Grande do Sul.    
 
Palavras-chave: Ditadura Militar. Censura. Imprensa Alternativa. Pato Macho. 
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I�TRODUÇÃO 
 

Em 1968, após a implantação do Ato Institucional Nº 5, a sociedade brasileira se viu 

numa situação de unilateralidade causada por quem detinha o poder. Era a época dos chamados 

“anos de chumbo” do Governo Militar, quando a imprensa foi praticamente impedida de exercer 

o que teoricamente lhe é designado: narrar com precisão os fatos. 

Os profissionais da comunicação, assim como a classe artística, passaram por um período 

de severa repressão que deixou uma profunda cicatriz em todos que tentaram trabalhar durante os 

anos da mordaça, imposta pelo autoritarismo dos então governantes brasileiros. Devido à rigidez 

dos censores, alguns jornalistas criaram publicações alternativas que os permitissem ser sinceros 

com os leitores, sem manipular o conteúdo. 

Passados mais de vinte anos do fim do Regime Militar, o seguinte estudo surge para 

levantar dados a respeito dessas mídias alternativas. O fato de essas serem publicações de 

“conteúdo subversivo”, aos olhos do governo, fazia com que, na maioria das vezes, não tivessem 

longevidade.  

E é esse conteúdo a principal motivação para o estudo. No início da década de 70, o Brasil 

passava por dois momentos únicos em sua história. Por um lado estava o ufanismo dos militares 

que, motivados pela conquista da Copa do Mundo de futebol, injetaram na população menos 

politizada e esclarecida um sentimento de amor à nação. Paralelo a isso, o país teve um de seus 

períodos mais ricos em termos de produção artística. A Música Popular Brasileira viveu seus dias 

de glória nas vozes e nos versos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, entre outros.  

Essa efervescência cultural que, de certa maneira, uniu classe artística e imprensa, fez 

com que o cinturão repressivo dos militares ficasse mais apertado. Mesmo com o perigo 

constante do exílio, alguns jornalistas ousaram ao desafiar o Regime Militar com jornais, revistas 

e folhetins que expressavam a insatisfação com a então realidade brasileira.  
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Apesar de ter um caráter histórico, o estudo ganha relevância dentro do contexto da 

comunicação, pois propõe uma análise da prática jornalística em situações adversas. Cercados 

pelo autoritarismo, os jornalistas desenvolveram táticas para terem suas matérias aprovadas. Isso 

fez com que os profissionais fossem em busca de um vocabulário mais elaborado para burlarem 

os censores, ou até mesmo buscando o humor como alternativa e antídoto ao quadro repressor do 

momento. Além disso, os jornalistas da imprensa “nanica” buscaram arrojar o conteúdo, design 

gráfico e texto, apresentando mudanças na linha evolutiva do jornalismo em si.  

Para sintetizar essa fase da imprensa brasileira, foi escolhido o periódico Pato Macho, que 

circulou em quinze edições semanais na cidade de Porto Alegre, durante o ano de 1971. O jornal 

trazia um pouco de cada peculiaridade dos veículos alternativos da época, sendo um meio termo 

entre publicações sérias e estritamente políticas, e outras com o caráter completamente 

debochado. 
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METODOLOGIA 
 

Num primeiro momento, foi feita uma pesquisa histórica e documental sobre a imprensa 

alternativa no Rio Grande do Sul. Após uma análise prévia e superficial dos materiais publicados 

no Estado durante o início da década de 70, optou-se pelo aprofundamento da pesquisa no jornal 

Pato Macho, que circulou em Porto Alegre durante quinze semanas, entre abril e julho do ano de 

1971. 

Feita a escolha pelo jornal, foram lidos os quinze exemplares que foram às bancas. Houve 

uma dificuldade em conseguir os materiais originais, o que só foi possível numa ida ao Museu da 

Comunicação Hipólito da Costa, localizado em Porto Alegre. Feito isso, sentiu-se a necessidade 

de enfocar a análise do conteúdo impresso nas páginas do Pato. Para entender o processo de 

construção do jornal, bem como os motivos que o levaram a encerrar as atividades, foi delimitada 

a análise na primeira e na última edição do periódico, 1 e 15, consecutivamente. Uma atenção 

especial dada a esses exemplares permitiu traçar o perfil e a linha editorial construída pelo Pato 

Macho ao longo de suas edições semanais. 

Foram analisadas as capas e as principais matérias publicadas em ambos os exemplares. 

Para a compreensão desse conteúdo, foi necessária uma pesquisa histórica, que ajudou na 

contextualização dos fatos que se tornaram notícias. Ao decorrer da análise, foram usadas 

algumas matérias das demais edições do jornal. Isso permitiu compreender a evolução do Pato, 

assim como a adaptação de sua linha editorial ao período ditatorial e censurado pelo qual o Brasil 

passava. Vale lembrar que o jornal foi submetido à censura prévia a partir da segunda edição. 

 Como existem poucos estudos sobre o Pato Macho, a alternativa para que fosse possível 

saber detalhes do que acontecia internamente no jornal foi buscar depoimentos dos protagonistas 

do Pato. Após firmada uma parceria com o escritor Luís Fernando Veríssimo, um dos 

idealizadores do jornal, foi possível entender o modo com que o periódico foi inserido no 
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contexto da imprensa alternativa do Rio Grande do Sul. O escritor serviu de fonte oficial durante 

os mais de seis meses em que o presente trabalho foi realizado. 

  A pesquisa só foi possível através de um levantamento bibliográfico, em que foi possível 

constatar a carência de estudos sobre a história do jornalismo no Brasil. Os autores Juarez Bahia e 

Nelson Werneck Sodré serviram de base na formulação de um referencial teórico da prática da 

imprensa no país. Isso, de certa forma, serviu de motivação para a concepção do presente estudo 

que, ao trazer à tona novamente a história de um jornal de relevância como foi o Pato Macho, 

contribui para futuras pesquisas no assunto.       
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1 OS CICLOS DITATORIAIS DO BRASIL 

 

Desde sua gênese, o Estado brasileiro passou por regimes presidenciais, monárquicos e 

ditatoriais. No início, houve uma sucessão de comandantes oriundos da família real portuguesa, 

então país colonizador do Brasil. Em 1889, com a Proclamação da República, o país 

experimentou a primeira fase de uma nova forma de governo, o presidencialismo. Era o período 

da República Velha, também conhecida como “República do Café com Leite”, que era 

caracterizada pela alternância entre políticos dos estados de São Paulo e Minas Gerais no 

comando do Brasil. Porém, em 1929, o então presidente Washington Luis, oriundo de São Paulo, 

indicou Julio Prestes, outro paulista, para sua sucessão. Isso gerou um desconforto por parte de 

Minas Gerais, que estava pronta para ter na presidência o seu representante Antônio Carlos. O 

estado se aliou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba para um enfrentamento nas urnas, tentando dar 

fim às oligarquias cafeeiras.                          

 

Diante do impasse, Antônio Carlos aproximou-se das oligarquias gaúchas e, 
para fazer frente ao candidato paulista, articulou com elas a candidatura de 
Getúlio Vargas, então governador do estado e ex-ministro da Fazenda de 
Washington Luís. Começava a se formar a Aliança Liberal – uma frente política 
de oposição a Julio Prestes, composta pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 
Paraíba (SILVA, 1992: 239). 
        

Mesmo após um pleito eleitoral vencido por Julio Prestes, Getúlio Vargas assumiu o 

governo por meio de um golpe de Estado, que ficou conhecido como Revolução de 1930. O 

primeiro ato de Getúlio foi revogar a constituição de 1889 e governar apenas por meio de 

decretos. Em 1934, Getúlio é escolhido oficialmente presidente e decreta uma nova constituição 

federal, que, como novidades, garantiu uma vasta gama de direitos aos trabalhadores. 
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Finalmente, em julho de 1934, foi promulgada uma constituição liberal-
democrática que apresentava inovações dignas de nota. 
- direito de o Estado monopolizar determinadas indústrias; 
- jornada de trabalho de oito horas; 
- descanso semanal obrigatório e remunerado; 
- férias remuneradas; 
- indenização por dispensa sem justa causa; 
- instituição da justiça trabalhista (SILVA, 1992: 247). 

 
 

Político de considerável articulação frente a seus pares, Getúlio conseguiu, na década de 

30, uma prorrogação de mandato. A partir de então, o Brasil pôde acompanhar o primeiro período 

de ditadura em sua história, o que fica claro na promulgação de uma nova constituição federal, 

em 1937, em que é obrigatória a extinção dos partidos políticos existentes. De acordo com o 

então novo sistema de normas vigentes no Brasil, o presidente teria controle sobre os poderes 

Legislativo e Judiciário, além de sua tarefa mor, que era chefiar o Poder Executivo. Esta nova 

etapa ficou conhecida como “Estado Novo”. A nova constituição frustrou uma parcela da 

população que se agarrava a alguns conceitos oligárquicos, ao contrário da constituição de 1934. 

Exemplo disso foi a supressão do parágrafo que dizia: “a educação é direito de todos”. A aparente 

inexistência de opositores se dava em função de Getúlio Vargas nomear pessoas de sua mais alta 

confiança para comandar os estados da federação.  

 

O regime foi implantado no estilo autoritário, sem grandes mobilizações. O 
movimento popular e os comunistas tinham sido abatidos e não poderiam 
reagir; a classe dominante aceitava o golpe como coisa inevitável e até benéfica 
(FAUSTO, 2002: 201). 

 

No final de 1945, Getúlio foi deposto através do enfraquecimento de seus apoiadores 

políticos, que incluía os militares, o que ocasionou uma eleição, na qual Eurico Gaspar Dutra foi 

eleito para ser o novo presidente do Brasil. Vargas voltou ao poder em 1951, com grande 

aclamação popular. 

Após a morte de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, o povo do Brasil foi às urnas mais 

uma vez e escolheu o médico mineiro e ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, 

para presidente. Vivendo a experiência democrática de novo, o povo assistiu a um governo que 

prometia uma modernização nunca antes vista no país. Com um slogan que prometia fazer o 

Brasil crescer 50 anos em cinco, Juscelino fez obras como a criação de uma nova capital 

nacional, Brasília. Para a sucessão de Juscelino na presidência do país, foi escolhido o paulista 
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Jânio Quadros. Em 1962, Quadros renunciou, deixando a presidência a cargo do gaúcho João 

Goulart. 

A suposta aproximação de Goulart com países de orientação comunista, como a China, 

fez com que as esquerdas brasileiras, lideradas pelo jornalista Carlos Lacerda, então governador 

do Estado da Guanabara, articulassem-se junto às forças armadas para a deposição de Jango. 

No dia 31 de março do ano de 1964, os militares brasileiros ocuparam o poder através de 

um golpe de estado, que levou às ruas soldados armados, pilotando tanques de guerra. Segundo o 

jornalista Bernardo Kucinski, o golpe foi antecipado em um dia para não coincidir com a data de 

1º de abril, chamado no jargão popular de “dia da mentira”. Mais de cem pessoas, incluindo João 

Goulart e Leonel Brizola, perderam direitos políticos e tiveram que deixar o país. 

 

João estava só. Ao amanhecer de 1º de abril, os generais Luís Carlos Guedes e 
Olímpio Mourão Filho, com o apoio do governador Magalhães Pinto, 
sublevaram Minas Gerais e logo contaram com o apoio militar de outros 
estados e dos governadores Carlos Lacerda, da Guanabara, e Ademar de Barros, 
de São Paulo. A reação ao golpe foi nula. O governo, sem defesa militar ou 
civil, desmoronou (SILVA, 1992: 288). 

 

Vinte anos se passaram até que o Brasil vivesse a experiência democrática de novo. 

Durante esse período, os militares Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva, 

Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo comandaram o Brasil, promovendo 

no país mais um regime ditatorial. A busca excessiva pela ordem e o patriotismo exacerbado 

marcaram o governo militar brasileiro. Embora alguns fatos nunca tenham vindo à tona, o certo é 

que um dos setores da sociedade que mais sofreu modificações e adaptações às normas vigentes 

foi a imprensa brasileira. 

 

1.1 A IMPRENSA NO BRASIL: DOS TEMPOS DO IMPÉRIO ATÉ O GOLPE DE 1964 

 

Apesar de estar prestes a completar dois séculos de existência, a imprensa brasileira é 

nova se comparada à de países de colonização hispânica, como México e Peru, que já no século 

XVI possuíam gráficas e tipografias. Em 1650, as colônias inglesas também já tinham 

estabelecido a imprensa. Segundo o pesquisador Orlando Tambosi, na obra Estudos em 

Jornalismo e Mídia, em 1690 já havia sido publicada a primeira tese doutoral sobre a prática 
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jornalística, feita pelo autor Tobias Peucer, a obra De Relationibus novellis, em português, Os 

Relatos Jornalísticos. 

No caso do Brasil, a demora para a instalação de uma imprensa própria está ligada aos 

interesses da Coroa Portuguesa, que temia pela circulação de notícias contrárias aos governantes 

da época. Isso poderia gerar uma série de transtornos para a Família Real. Um folhetim ou jornal 

de divulgação ou depreciação do Brasil que caísse nas mãos erradas seria um prato cheio para 

colonizadores como holandeses e espanhóis entrarem em guerra com Portugal. Segundo Nelson 

Werneck Sodré, os livros que circulavam em território brasileiro durante o período colonial eram 

vistos com desconfiança por parte da Coroa e pertenciam apenas a religiosos. Prova disso eram as 

bibliotecas, existentes apenas em mosteiros e colégios de formação católica.  

As tentativas da criação de uma imprensa no Brasil esbarravam sempre em governantes. 

Em 1706, uma pequena tipografia foi instalada em Recife, tendo por objetivo imprimir letras de 

câmbio e orações devotas. Em junho do mesmo ano, a Carta Régia acabou com a iniciativa. Em 

1746, época em que, segundo Tambosi, o jornalismo diário proliferou, em especial na Europa, 

um famoso impressor português se mudou para o Rio de Janeiro, trazendo um material para 

montar uma oficina tipográfica. Apesar de ter feito alguns trabalhos religiosos, a produção foi 

interrompida a mando do então governador do Rio, Gomes Freire. Embora o primeiro caso tenha 

passado quase que despercebido, a experiência com o impressor português causou repercussão. 

De acordo com o historiador Moreira de Azevedo em Apontamentos Históricos, citado por Sodré, 

Portugal mandou a Corte Real queimar a oficina, alegando que o seu funcionamento abriria 

margem para que notícias contrárias ao Estado fossem divulgadas.   

Esse cenário durou mais de três séculos até que, em 1º de junho de 1808, o advogado 

Hipólito da Costa fundou o Correio Braziliense. Considerado por estudiosos como Juarez Bahia 

o primeiro jornal brasileiro, o Correio era editado e impresso em Londres e ganhou notoriedade 

pelo conteúdo crítico, político e vigoroso que trazia em suas páginas. 

 

Noticioso, político, vigoroso, independente, o jornal composto e impresso em 
Londres tinha características profundamente diversas das da Gazeta do Rio de 
Janeiro. Sem atrativos gráficos, seu conteúdo era de nível superior. Dedicava-
se aos problemas do Brasil, analisando-os de modo atual, e liderava, tanto 
quanto possível, os passos da vitória de 1822 (BAHIA, 1972: 17). 
 
  



 14 

 Sodré, por sua vez, contrapõe, afirmando que o fato de o jornal ser produzido de forma 

integral no exterior e circulado quase como clandestino no Brasil, dava ao periódico uma visão 

exteriorizada do país. Segundo ele, a crítica era feita por alguém que não vivenciava os reais 

problemas da população brasileira. A opção de Hipólito por produzir o jornal em Londres era por 

não sofrer retaliações imediatas por parte das autoridades citadas e ou criticadas no jornal. A 

produção do periódico era lenta, o que o tornou um jornal de circulação mensal. Apesar de alguns 

estudiosos em história do jornalismo do Brasil terem opiniões contrárias, Hipólito da Costa até 

hoje é lembrado, pela maioria, como o pai da imprensa no Brasil. 

O primeiro jornal realmente produzido no Brasil foi a Gazeta do Rio. Instituído pela Corte 

Portuguesa e pelo recém chegado Dom João XI como o veículo de comunicação oficial do Brasil, 

a Gazeta foi fundada três meses mais tarde que o Correio e trazia em suas páginas um conteúdo 

comprometido com as ações do governo. Sequer uma lauda do periódico fora manchada com 

assuntos polêmicos e pertinentes para o período, como a abolição da escravatura. Dentre as 

notícias estampadas, estavam listas completas de famílias reais européias, por exemplo. A 

propaganda escancarada da Gazeta acabou por comprometer o seu papel dentro da imprensa 

brasileira, sendo o jornal lembrado hoje muito mais pelo fator cronológico do que 

necessariamente pelo conteúdo. A facilidade para a impressão da Gazeta do Rio se devia ao fato 

de que as máquinas tipográficas usadas eram pertencentes ao governo português. 

As diferenças entre os jornais ultrapassavam as questões ideológicas e editoriais. Embora 

estivesse ligado ao governo, a Gazeta do Rio era menos vistoso e menor em conteúdo se 

comparado ao Correio Braziliense, que chegou a circular com mais de 140 páginas em uma única 

edição. O jornal de Hipólito da Costa, em função de custos excessivos de transporte e material, 

era mais caro que a Gazeta.  

A partir de então, surgiram sucessores da Gazeta do Rio na categoria de jornalismo 

comprometido com as hierarquias. O governo Joanino tentava a todo custo neutralizar as ações 

do Correio, fomentando a produção de folhetins e pequenos jornais. A essa prática se deu o nome 

de Imprensa Áulica. Em Portugal, chegou a circular um periódico chamado Reflexões Sobre o 

Correio Brasiliense, no qual eram redigidas críticas a respeito do jornal de Hipólito da Costa. 

Vale destacar que esse conteúdo era feito na impressão régia, custeada pelo governo de Dom 

João. Depois de combatido à exaustão, o Correio Brasiliense parou de funcionar em 1823.   
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Após a independência do Brasil, em 1822, a imprensa entrou em processo de expansão, 

perdendo o caráter experimental dos primeiros anos e consolidando o seu papel na crítica política 

e social da época. Desse período, o jornal mais notável foi o Correio do Rio de Janeiro. Esse 

aumento no número de publicações foi resultado da liberdade de expressão permitida pelo 

governo republicano. Segundo Juarez Bahia, a constituição de 1828 garantia a liberdade de 

pensamento e escrita, desde que essa não fosse usada de maneira exagerada. 

O que também evoluiu foi o processo gráfico, que precisou se profissionalizar devido ao 

aumento na demanda de publicações. Ler no Brasil deixou de ser um ato clandestino. A 

quantidade de livrarias crescia a cada dia, fazendo com que os livros chegassem também a 

camadas mais humildes da população, ainda que a alfabetização não fosse uma preocupação do 

Estado.  

O século XIX ainda reservou um capítulo pitoresco na história da imprensa brasileira. 

Motivados pela desordem dos primeiros anos do governo do imperador Dom Pedro I, jornalistas, 

opositores e rebeldes de diferentes partes do país começaram a produzir e colocar em circulação 

folhetos de baixa qualidade, porém, com severas críticas ao governo e à aristocracia. Os pasquins, 

como eram chamados, tinham pequenas tiragens e curta duração devido à perseguição que 

sofriam. 

 

Os pasquins tinham característica panfletária, linguagem violenta e agressiva e 
eram efêmeros. Seu objetivo era dar voz às facções políticas do período: 
Liberais e Conservadores, que se degladiavam através de seus respectivos 
pasquins. Desde os títulos até o conteúdo, eram irreverentes e chegavam a 
ponto do insulto pessoal e da calúnia (BERTOL, 2004: 5). 

 

Cipriano Barata e Frei Caneca foram alguns dos expoentes desse período marcado pelo 

deboche às instituições. Os títulos dos pasquins também eram sugestivos como, por exemplo, A 

Malagueta, uma metáfora que remete ao gosto ardido de um tipo de pimenta.  

Ainda no século XIX, apareceu a literatura em meio as páginas de jornais como o Correio 

Mercantil e Diário do Rio de Janeiro, com escritores do quilate de José de Alencar, Manuel 

Antônio de Almeida e Machado de Assis que, aos dezesseis anos, começara a escrever para a 

Marmota, passando a ser revisor do Correio Mercantil.   
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No Rio Grande do Sul, a imprensa se constitui a passos lentos, porém determinantes. 

Periódicos como o Correio do Povo e Jornal do Comércio são efetivados como duas forças 

dentro do emergente jornalismo brasileiro. 

Após a proclamação da República, o processo de desenvolvimento da imprensa brasileira 

continuou. A profissionalização dos jornalistas foi o destaque da época que já tinha jornais de 

circulação nacional como O Globo e Jornal do Brasil, ambos existentes até os dias atuais. 

Segundo Nélson Werneck Sodré, a passagem para o século XX ficou caracterizada pela transição 

da pequena para a grande imprensa, em que os jornais de estrutura restrita deram lugar a grandes 

empresas com todo o aparato gráfico e tecnológico necessário para colocar nas ruas tiragens antes 

inimagináveis no Brasil. Junto com a modernização, o capitalismo e a necessidade pelo lucro 

nunca estiveram tão claros na imprensa. Como dinheiro e poder possuem uma estreita relação, 

era muito comum dentre os primeiros governantes da república subornar ou se apropriar da 

imprensa como porta-vozes de suas gestões. Sodré ainda conta que o ex-presidente Campos 

Salles não tinha vergonha em assumir que comprava a opinião e o apoio da mídia.  

Em termos estilísticos, os jornais, aos poucos, subtraíram o uso literário, passando a 

conter artigos de opinião. As editorias de esportes e polícia ganharam destaque. Também ocorreu, 

no início do século XX, um aprimoramento da reportagem e da entrevista, assim como as 

técnicas necessárias para produzi-las.  

Até 1930 e o início do governo de Getúlio Vargas, a imprensa do Brasil se organizou com 

sindicatos. Os jornalistas eram vistos como profissionais a serviço dos fatos. Grandes grupos, 

como os Diários Associados, de Assis Chateaubriand, criaram alguns impérios da comunicação 

de massa. A prova do poder da imprensa foi quando o próprio presidente Getúlio Vargas 

percebeu a necessidade de um controle do que estava sendo dito. Em função disso, foi criado, em 

1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão que era responsável pela constante 

manutenção da imagem de Vargas. 

A partir de 1950, a televisão começou a fazer parte da revolução pela qual o jornalismo e 

a imprensa, de modo geral, estavam passando. Anos antes, o rádio havia iniciado esse processo 

de diversificação midiática. Durante o governo de Getúlio Vargas, foi instituído um programa 

diário nas rádios, um noticiário que dura até hoje: a Voz do Brasil.  

Desde a morte de Vargas até o Golpe Militar de 1964, a imprensa foi fundamental dentro 

do contexto brasileiro. Opiniões, denúncias e grandes reportagens mostraram ao povo onde ele 
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realmente vivia, transmitindo alegrias, como o título mundial de futebol em 1958, e estampando 

tristeza nas capas dos jornais, como na morte de Getúlio, quatro anos antes. Após a tomada do 

poder por parte dos militares, no dia 31 de março de 1964, a imprensa teve que se adaptar a um 

sistema de normas ditadas pelos comandantes, que comprometia seriamente a gênese do ofício 

jornalístico: informar. 

 

1.2 A CE�SURA �A IMPRE�SA BRASILEIRA 

 

 Como já mencionado, a implantação da imprensa no Brasil foi um processo demorado. 

Países de diversas colonizações, ordenados por holandeses, americanos e espanhóis já 

trabalhavam com tipografia menos de dois séculos após seus descobrimentos. Com relação ao 

Brasil, os portugueses temiam que a população tivesse contato com as letras. Isso poderia dar 

origem a um crescimento no número de líderes rebeldes na colônia. Propositalmente ou não, 

durante os três séculos que separaram a descoberta do território brasileiro até o surgimento do 

primeiro jornal no país, a Coroa Portuguesa instituiu a censura no Brasil. 

 É irônico, porém, compreensível o fato de Hipólito da Costa ter ido para Londres produzir 

o Correio Braziliense, jornal pioneiro na imprensa brasileira. A intenção de Hipólito era não 

correr riscos de represálias no Brasil por parte do governo. Segundo o autor Juarez Bahia, mesmo 

sabendo do perigo que seria denunciar a Coroa, Hipólito seguiu com sua crítica vigorosa até ser 

assassinado, aos 49 anos de idade. 

 Foi no período da Independência que apareceram os já citados pasquins, que tinham por 

objetivo esculhambar os poderosos através das palavras, deflagrando escândalos, questionando e 

fazendo críticas aos problemas existentes no Brasil do período imperial. A represália por parte do 

governo de Dom João XI foi tão intensa que o escritor de pasquim Cipriano Barata foi duramente 

combatido, sendo condenado à prisão perpétua em função do que escrevia, um caso inédito e 

único até hoje na história do Brasil. Juarez Bahia se refere à Barata como um dos grandes 

agitadores que a imprensa já teve. 

 

O panfletário não se intimidava. Recolhido ou solto, continuava sua luta, 
sempre oposicionista, intransigente e antilusitano. Foi pelo fervor e vigilância 
de sua pena que se criaram as condições para a Confederação do Equador, para 
o combate à Junta do Governo Provincial antipatizada nos círculos políticos, 
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intelectuais e populares de Pernambuco. Coincidentemente com a prisão, era 
eleito mais uma vez Deputado à Constituinte pela Bahia (BAHIA, 1972: 41). 
 
 

 Quase um século depois, a censura ressurgiu no Brasil, porém, revigorada. Após assumir 

o poder através de um golpe de estado, Getúlio Vargas instituiu um regime ditatorial que se 

caracterizou por uma linha dura disfarçada com relação aos veículos de comunicação. Gegê, 

como era carinhosamente chamado pelo povo, era um líder carismático que se atrelou à imprensa 

para a consolidação do poder. 

Em 1939, o presidente implantou no Brasil o Departamento de Imprensa. O DIP, como 

era conhecido, tinha duas funções básicas e de fundamental importância para o governo getulista: 

censurar os conteúdos anti-governistas e divulgar a qualquer custo as ações do governo. O órgão 

substitui o Departamento de Publicidade e Difusão Cultural (DPDC), que por sua vez, em 1934, 

havia substituído o Departamento Oficial de Propaganda.  

Coordenado pelo jornalista e intelectual Lourival Flores, o DIP foi criado seguindo 

moldes de outras ditaduras do período em que era feita propaganda do governante, cultuando a 

sua personalidade e chegando até a inventar notícias em alguns casos.  

Em 1940, o DIP realizou uma intervenção no jornal O Estado de São Paulo sob acusação 

de que lá havia armas e um movimento conspiratório, demitindo toda sua direção, assumindo o 

veículo e usando-o como meio de propaganda governista. A ocupação durou até 1945 e coincidiu 

com o fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo. 

Segundo o jornalista Fernando Jorge, em seu livro Cala a boca, Jornalista, entre 1940 e 

1945, o Departamento de Imprensa e Propaganda impediu o registro de 346 revistas e 420 jornais 

em todo o país. 

 O dia 24 de fevereiro de 1945 entrou para a história da imprensa brasileira. Em entrevista 

ao jornalista Carlos Lacerda, o então ministro de Viação e Obras Públicas, José Américo de 

Almeida, denunciou o fracasso do governo de Vargas, admitindo ser imprescindível uma 

mudança na política vigente no país. O conteúdo foi publicado na íntegra pelo jornal Correio da 

Manhã, sem passar por censura prévia. A partir do dia seguinte, jornais de todo o Brasil 

denunciaram um conteúdo livre, sem a submissão a análises antes da publicação. Durante a Era 

Vargas, o episódio marcou o fim da censura prévia à imprensa nacional. Um golpe de estado 

retirou Getúlio do governo e o novo presidente foi o liberal Eurico Gaspar Dutra. 
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Embora Dutra fizesse oposição a Vargas, pregando a democracia e a liberdade, a política 

de boicote à imprensa seguiu. O jornal Tribuna Popular, que tinha uma linha editorial voltada ao 

Partido Comunista Brasileiro, teve sua redação dizimada e reduzida a escombros em um atentado 

promovido pelos policiais.  

Em 1964, o Golpe Militar que tirou João Goulart da presidência para a entrada do 

marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, submeteu o Brasil mais uma vez a um regime de 

governo autoritário.  

O novo governo instituiu novamente uma censura aos meios de comunicação. A atitude 

foi um meio de os militares inibirem o poder da imprensa, evitando com isso, alguma represália 

com relação à revolução.  De acordo com Lino Resende Geraldo, o que sempre ocorreu é que os 

governantes não queriam ouvir as verdades ou não permitiam que elas chegassem à população. 

No caso do Golpe de 1964, os militares faziam muita questão de manter a chamada ordem 

nacional. Segundo o autor, o objetivo maior da censura e da repressão era o controle da cidadania 

que, para plena existência, necessita de um item chamado “liberdade de expressão”.  

Em 1965, o então presidente Castelo Branco decretou o Ato Institucional nº2, que 

derrubava a validade da Constituição de 1946. O AI-2, como ficou conhecido, suspendeu os 

direitos políticos dos opositores ao governo e acabou com o multipartidarismo, permitindo a 

existência de apenas dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento 

Democrático Brasileiro, o MDB. A liberdade dos veículos de comunicação também foi atingida. 

Jornais, revistas, rádio e televisão passaram pelo olhar desconfiado dos censores e da hostilidade 

militar.  

Três anos mais tarde, o então presidente general Artur da Costa e Silva decretou o AI-5, 

que ficou famoso por ser o mais repressor dos Atos Institucionais. No AI-5, ficava autorizada a 

prisão de jornalistas que publicassem conteúdo de oposição ao governo. Os anos que sucederam o 

AI-5 foram de completa pressão aos profissionais de imprensa, que tinham que passar toda e 

qualquer linha escrita para a análise de um censor, que aprovava ou não a publicação.  

 

A censura torna-se visível, perceptível e detectável. O governo, oficialmente, 
negava a existência de censura. Formalmente. De modo que evidenciar no 
jornal que este é censurado é um ato de coragem e resistência [...] Os editores 
decidiram que, no espaço destinado às matérias censuradas, sairiam poemas de 
Camões (Os Lusíadas) em O Estado de S.Paulo e receitas culinárias (que não 
necessariamente resultavam em bons pratos) no Jornal da Tarde (GENTILLI, 
2004: 94,95). 
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A proibição geral por parte do governo militar despertou em alguns jornalistas a 

necessidade de expressão por formas não convencionais de publicação, embora em alguns 

veículos da grande imprensa, como o Estado de São Paulo, ainda existissem pequenos focos de 

resistência. Nascia a imprensa alternativa do Brasil. 
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2 IMPRE�SA ALTER�ATIVA �O BRASIL 

 

Para compreender o que realmente foi a Imprensa Alternativa, é necessária uma visita à 

origem da expressão. De acordo com Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em seu Dicionário da 

Língua Portuguesa, a palavra “alternativo” diz respeito a algo que não está ligado a grupos e 

tendências dominantes. Já o jornalista Bernardo Kucinski atribui à expressão Imprensa 

Alternativa um sinônimo: Imprensa Nanica. O radical “nanica”, neste caso, faz referência ao 

tamanho dos jornais, que eram impressos no formato tablóide, pequenos se comparados aos 

impressos convencionais, chamados de standard. 

Se a palavra “alternativa” for anexada à imprensa, devem ser relevados dois grandes 

momentos dessa prática no Brasil, havendo um hiato de mais de um século entre ambos. O 

primeiro diz respeito ao início da imprensa brasileira, quando foram publicados diversos escritos 

repudiando as atividades imperiais. O outro período aconteceu durante o Regime Militar 

brasileiro, que durou de 1964 a 1984. Embora tenha durado cerca de vinte anos, o ciclo 

alternativo da imprensa durante o regime foi mais incisivo nas décadas de 60 e 70. 

   

O radical de alternativa contém quatro dos significados essenciais dessa 
imprensa: o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção 
entre duas coisas reciprocamente excludentes; o de única saída para uma 
situação difícil e, finalmente, o do desejo das gerações dos anos de 1960 e 
1970, de protagonizar as transformações sociais que pregavam (KUCINSKI. 
2002: 13). 
 

 Pouco tempo após a efetivação da imprensa no Brasil, Dom João VI rumara a Portugal, 

abrindo o processo de independência, que ocorreu em 1822. Paralelo a isso houve um forte 

bloqueio às atividades daqueles que tentavam lançar alguma publicação. Essa situação tensa 

permaneceu até 1827, quando uma nova constituição garantiu a liberdade de imprensa. Embora 

fosse uma garantia aos direitos da escrita, a liberdade de imprensa era um conceito contestável, 

uma vez que deixava explícito um regramento ao que seria impresso.  
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Mesmo assim, o autoritarismo monárquico não conseguiu barrar algumas atitudes de 

escritores oposicionistas das províncias que já possuíam imprensa. Dentre as províncias 

brasileiras, Pernambuco foi uma das que teve a atividade pasquim mais incisiva. No início de 

1923, Cipriano Barata se tornou diretor da Gazeta Pernambucana, dando ao jornal um tom 

patriota e fazendo uma crítica ao governo vigente. Em abril do mesmo ano, Barata lançou 

Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, com um conteúdo ainda mais crítico. Em 

pouco tempo, o jornal se tornou um inimigo do governo, pois tentava ditar às demais províncias o 

que deveria ser feito. “Os batalhões do Rio de Janeiro, insubordinados, ignorantes, escravos sem 

amor à pátria, acometam e dissolvam o Congresso ou, ao menos, o suplantem de modo que ele, 

aterrado e sem liberdade, não se oponha a nada e tudo vá por água abaixo”, proclamava Barata 

que, em novembro fora preso e, no mês seguinte, enviado à fortaleza de Santa Cruz, no Rio de 

Janeiro. 

 Também em Pernambuco, o religioso Joaquim do Amor Divino Caneca lançou, ainda em 

1823, o folhetim Tifis Pernambucano. Frei Caneca, como ficara conhecido, usou a publicação de 

suporte para sua crítica ao imperialismo e à situação na qual o Brasil se encontrava, como deixou 

claro já no primeiro exemplar. “Uma nau destroçada pela fúria oceânica, ameaçando soçobro, 

carecendo da ajuda decidida e abnegada de todos os seus filhos”, afirmava Frei Caneca ao se 

referir ao Brasil. Segundo Nelson Werneck Sodré, a crítica do religioso tinha como alvo a Corte e 

o imperador Dom Pedro I, a quem se referia como um “príncipe jovem, rodeado de lisonjeiros 

sem caráter, inimigos encarniçados do Brasil”. 

 O jornal circulou até o dia cinco de agosto de 1824. Em 28 do mesmo mês, Frei Caneca 

foi detido em um combate contra a tropa imperial. Em fevereiro de 1925, o religioso, um dos 

mais aguerridos jornalistas do Brasil, foi enforcado após ter sido condenado à morte pela justiça 

brasileira. 

 Os pasquins se proliferaram pelo Brasil e ajudaram a contar parte da história política e da 

imprensa do país. Como o grande tema dos pasquins era a instabilidade política do período pós-

Independência, quando ocorreu a consolidação da monarquia brasileira, na metade do século 

XIX, a atividade panfletária perdeu força. Isso ocasionou o desaparecimento dos pasquins. 

 Com o término do período imperial, abolição da escravatura e proclamação da República 

Federativa o Brasil, o jornalismo alternativo ganhou voz com os imigrantes. Como a mão de obra 

escrava estava proibida em território nacional, o governo incentivou a vinda de estrangeiros para 



 23 

o Brasil. Nessas vindas, famílias inteiras viam na nova república a possibilidade de um novo 

futuro. Os imigrantes, na maioria dos casos oriundos da Itália e Alemanha, publicaram impressos 

de reivindicações para com a política trabalhista empregada no Brasil. Segundo a Doutora em 

Ciências da Comunicação, Maria Nazareth Ferreira, só na cidade de São Paulo, entre 1890 e 

1920, surgiram 149 jornais. Destes, 35% eram impressos em língua estrangeira, geralmente em 

italiano. Os jornais tinham um cunho sindicalista e possuíam, na maioria das vezes, quatro 

páginas em formato tablóide.  

 

Isso sem levar em conta o fato de que o operário imigrante era também o 
fundador dos jornais editados em português. Se essa liderança editava jornais 
para o trabalhador nacional ler e ainda necessitava editar outros no idioma dos 
trabalhadores estrangeiros, pode-se supor que o contingente de estrangeiros a 
ser informado e politizado era bastante significativo (FERREIRA, 1988: 15). 

  

Após o início da fase republicana brasileira, quase inexistem registros de mídias 

alternativas no país. Isso é explicado pela ascensão das grandes empresas jornalísticas no Brasil e 

pela própria escassez de ideais e de profissionais que pudessem efetivar uma produção paralela.  

 Durante a ditadura de Getúlio Vargas, as ações da imprensa eram supervisionadas por um 

departamento especializado, que vetava qualquer foco de manifestação contrária ao governo. Por 

isso, fica difícil afirmar se realmente houve uma prática, mesmo que pequena, de jornalismo 

alternativo. 

 Com a queda do Estado Novo e da censura, em 1944, o jornalista Millôr Fernandes criou, 

na conceituada revista O Cruzeiro, uma seção humorística chamada Pif-Paf. A publicação, que 

falava de assuntos diversos, desde política até variedades e moda, surgiu em 1928 e, em pouco 

tempo era a revista mais vendida do Brasil, chegando a alcançar a marca de 750 mil exemplares 

de uma única edição. Pif-Paf  tinha na charge seu alicerce. Com isso Millôr podia tecer sua crítica 

a políticos, acontecimentos e celebridades. Para o jornalista Paulo Francis, o humor feito pela 

seção foi de suma importância para toda a geração de cartunistas e jornalistas críticos ao golpe 

militar de 1964. Mesmo assim, o próprio Millôr, em entrevista à Revista Imprensa, em 1990, 

citado por Kucinski, admitiu que o seu trabalho em O Cruzeiro era ingênuo, uma vez que entrou 

para a revista com 14 anos de idade. A partir de 1950, Millor Fernandes enfrentou atritos 

financeiros com a revista e passou a publicar na Pif-Paf apenas como colaborador.  
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 A seção perdurou até 1963, quando o jornalista foi acusado pela direção de O Cruzeiro de 

abusar da boa fé da revista ao publicar um trabalho de sátira à Igreja Católica. Para o autor e 

jornalista Bernardo Kucinski, com a Pif-Paf, Millor Fernandes deu início ao que realmente ficou 

conhecido no Brasil como Imprensa Alternativa ou Imprensa Nanica. 

 No ano seguinte, pouco após o Golpe Militar de 31 de março, Pif-Paf voltava às bancas 

do Brasil, dessa vez como uma revista de humor, chefiada por Millôr, porém, com a participação 

de uma equipe que tinha colaboradores como o então jovem cartunista Ziraldo. A produção da 

revista foi possível através de um empréstimo conseguido junto a José Luís de Magalhães Lins, 

da Família Magalhães Pinto, proprietária do Banco Nacional. O banqueiro ficou conhecido por 

ter sido um investidor de outros veículos e por ter custeado outros jornais e revistas de cunho 

alternativo. 

 Quando lançada, em maio de 1964, a revista foi um sucesso, chegando aos 40 mil 

exemplares vendidos, tendo enorme repercussão no meio estudantil, político, jornalístico e 

intelectual do período, contribuindo assim para a tensão existente no período. 

 

 Apesar de voltada predominantemente à crítica de costumes e de ter sido 
preparada antes do golpe, Pif-Paf foi recebida como uma resposta ao golpe 
militar. Tornou-se rapidamente uma revista política, pois foi esse o uso que dela 
fizeram as circunstâncias e seus leitores (KUCINSKI, 2002: 48). 

 
 
 Isso torna legítimo o pressuposto de Paul Ricoeur, que no terceiro volume de Tempo e 

1arrativa, afirma que a ação de ler é, antes de tudo, uma atitude ativa e que uma obra só se 

constrói pela interação entre texto e leitor. Mesmo sem ter como objetivo inicial a polêmica 

política, Pif-Paf não teve como fugir do rótulo. A partir de então, a revista direcionou o foco para 

o contexto político pelo qual o Brasil estava vivendo. À medida que os exemplares iam 

circulando, a crítica se tornava mais forte e radical e fotomontagens de figurões do poder 

ganhavam as páginas de Pif-Paf. 

 A polêmica causada pela revista se tornou insustentável para o governo quando, na oitava 

edição, Millôr estampou uma montagem do presidente Castelo Branco comendo uma perna de 

Carlos Lacerda, além de colocar uma advertência aos militares no espaço da contracapa. 

 
Advertência: Quem avisa, amigo é: se o governo continuar deixando que certos 
jornalistas falem em eleições; se o governo continuar deixando que certos jornais 
façam restrições à sua política financeira; se o governo continuar deixando que 
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alguns políticos teimem em manter suas candidaturas; se o governo continuar 
deixando que algumas pessoas pensem por sua própria cabeça; e, sobretudo, se o 
governo continuar deixando que circule esta revista, com toda sua irreverência e 
crítica, dentro em breve estaremos caindo numa democracia (Revista Pif-Paf, 
ed.8). 

 

 Este texto foi um marco dentro da Imprensa Alternativa dos anos 60, pois serviu de 

estímulo e abriu portas para toda uma geração de jornalistas e humoristas da época. Porém, 

determinou a extinção da Pif-Paf, que teve a oitava edição apreendida pelos militares. Anos 

depois, Millôr admitiu que a apreensão dos exemplares foi crucial para o fechamento da revista, 

pois lhe causou um enorme prejuízo financeiro.     

 Por volta de 1965, os núcleos do Partido Comunista se organizaram e criaram jornais 

próprios. A temática era basicamente de oposição e resistência ao regime. Destes, tiveram 

destaque Reunião, Carta Econômica Brasileira e Folha da Manhã. Todos tiveram vida curta, em 

função da implantação do Ato Institucional 2, do governo federal, que tinha por objetivo conter 

os movimentos de contestação e a ação comunista, dentre outras medidas. 

 Nesse período, ocorreram os primeiros casos de tortura e prisões a jornalistas por 

publicações indevidas ao olhar do governo. Dos jornais da grande imprensa, o único que noticiou 

o autoritarismo por parte dos militares foi o Correio da Manhã, que, segundo Nelson Werneck 

Sodré, teve seus dias de glória em termos de conteúdo nos primeiros anos do regime. 

 
Nessa emergência, o Correio da Manhã teve sua fase gloriosa, tornando-se, em 
1964 e 1965, o baluarte das liberdades individuais, no protesto e na denúncia 
das torturas, das arbitrariedades que passaram a construir o quotidiano da vida 
brasileira (SODRÉ, 1999: 435). 

 

 Em contrapartida, o jornal sofreu represálias, pois as agências estrangeiras cortaram a 

publicidade, enfraquecendo a receita da empresa, forçando assim a uma mudança de postura e 

linha editorial. 

Com o aumento da repressão, jornais alternativos surgiram em todo o país, sempre na 

busca por uma via paralela de opinião, contrapondo os jornais tradicionais, que estavam 

amordaçados pela censura imposta pelo governo. Jornais como O Piquete pregavam os interesses 

revolucionários dos estudantes. De orientação esquerdista, baseada no apoio à guerrilha, Amanhã 

foi um dos jornais mais influentes da imprensa alternativa brasileira. Prova disso foi a criação da 

Frente Jornalística, em que jornalistas das mais diferentes linguagens e ideais se uniram para 
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poder manter uma publicação bem feita com circulação entre militantes e público em geral, 

alcançando uma circulação nacional. 

 Paralelo ao campo jornalístico, outras áreas passavam por mudanças num âmbito mundial. 

A briga pela liberdade feminina e o movimento hippie nos Estados Unidos motivaram toda uma 

geração que buscava a quebra de tabus. No Brasil, a soma de elementos da bossa nova e do rock, 

misturados ao contexto político, revelou ao país uma nova geração de compositores da Música 

Popular Brasileira. De acordo com o jornalista e músico Nelson Motta, no livro 1oites Tropicais 

nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram de uma grande relevância para 

o momento pelo qual o Brasil passava na segunda metade da década de 60. A mídia televisiva de 

canais como a Record e a então emergente Rede Globo, estava envolvida em movimentos como o 

da Jovem Guarda. Liderada pelo cantor Roberto Carlos, Jovem Guarda era um programa de 

televisão que apresentava artistas identificados com a camada do público jovem que não era 

envolvida politicamente. 

 Por outro lado, estava começando a articulação de outros artistas, como Mutantes e Tom 

Zé num outro movimento que se tornou famoso em todo o mundo, a Tropicália. Os tropicalistas 

eram uma versão brasileira dos hippies, com uma temática debochada e vanguardista e isso ia 

muito ao encontro das propostas do jornalismo alternativo do período.  

 Nessa época, surgiu um suplemento político e cultural do Jornal dos Sports que merece 

destaque. O Sol foi idealizado por um time de jornalistas e artistas do Rio de janeiro, como Ana 

Arruda, Ziraldo, Henfil e Dedé Gadelha, esposa de Caetano Veloso. O encarte ganhou vida 

própria, virando um jornal autônomo ainda em 1967 e tendo circulação até o ano seguinte. 

 

O Sol alcançou grande impacto no meio jornalístico, especialmente pela 
audácia de sua diagramação, ora concretista, ora psicodélica, pela sua linha 
editorial, de crítica ao janguismo pela esquerda. “Jango Traiu Vargas” foi uma 
das manchetes (KUCINSKI, 2002: 68). 
 

 A sintonia entre a MPB e o circuito alternativo de imprensa ficou famosa na citação feita 

por Caetano na canção Alegria, Alegria, um de seus maiores sucessos, em que cita o jornal que 

sua esposa trabalhava. “O Sol nas bancas de revista. Me enche de alegria e preguiça. Quem lê 

tanta notícia...”. 

 Com o aumento da linha dura dentro do governo federal, os jornalistas se viam cada dia 

mais encurralados, tendo poucas saídas na hora de publicar as notícias. As duas redações que 
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ainda tinham uma linha mais crítica dentro da grande imprensa eram as das revistas Veja e 

Realidade. Após publicarem reportagens denunciando torturas e abusos dos militares, 

profissionais de ambas foram demitidos. Essas equipes fundaram dois jornais fundamentais 

dentro do período alternativo da imprensa brasileira: Opinião e Bondinho.  

 Opinião serviu de modelo para outros periódicos por apresentar uma linha editorial 

moderna e bem feita, inspirada num semanário inglês chamado Guardian Weekly. Segundo 

Bernardo Kucinski, o resultado disso foi o respeito de diversas fatias da sociedade, sendo lido por 

um público que ia desde intelectuais até pessoas mais conservadoras, que o viam como um jornal 

sério, contrariando os pares alternativos. 

 Já o Bondinho tinha um apelo tropicalista, com ênfase na contracultura e na liberação 

sexual. As novas percepções abertas através de drogas como a maconha e o LSD também fizeram 

parte do conteúdo do jornal, principalmente na parte gráfica.  

 Também tiveram destaque na transição das décadas de 60 e 70 periódicos como Versus, 

Politika, Fato 1ovo, Flor do Mal e Crítica. Porém, nenhum outro jornal ou revista teve tanta 

representatividade e duração na Imprensa Alternativa do Brasil quanto O Pasquim. 

 

2.1 O PASQUIM: ÁPICE E DECADÊNCIA DA IMPRENSA ALTERNATIVA 

 

 Embora em 1969 a Imprensa Alternativa do Brasil estivesse consolidada, ela estava 

passando por uma fase de transição. A medida em que as grandes empresas jornalísticas se 

calavam, em função do medo da repressão, havia a necessidade da publicação de fatos 

relacionados ao autoritarismo do governo. O Ato Institucional número 5, que estabelecia a 

censura prévia aos veículos de comunicação, deixou a maioria dos jornalistas e publicitários 

acuados. Até mesmo o televisivo Jornal 1acional passou por retaliações. Segundo o livro que 

fala sobre os 35 anos do programa da TV Globo, muitas notícias foram vetadas, como a morte do 

líder revolucionário Carlos Lamarca, o derrame do então presidente Costa e Silva e a missa de 

sétimo dia do ex-presidente João Goulart.  

 O cinema brasileiro também passava por um período de transformação. Após os 

experimentalismos e a genialidade do Cinema Novo e a perseguição de nomes como Glauber 

Rocha, as temáticas de contestação e revolução na arte foram cedendo espaço para a chamada 
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pornochanchada. Essa nova tendência visava a entreter com temáticas tolas, tendo como 

elementos chave o sexo e o humor. 

 Nesse contexto, um time de jornalistas e cartunistas, alguns famosos, outros não, 

fundaram O Pasquim. O jornal, que tinha uma circulação semanal, colheu características de 

grande parte dos alternativos que haviam surgido após o golpe de 1964. Trazia em suas páginas 

conteúdo social e crítico, porém, faziam do humor uma ferramenta antes somente vista em Pif 

Paf, de Millôr Fernandes. Este, também integrante da equipe de O Pasquim, que ainda contava 

com os já conhecidos Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Carlos Prosperi, Jaguar e Paulo Francis, 

além dos recém descobertos Henfil e Ziraldo, que, embora ainda não fosse um nome popular, já 

havia participado de outros jornais alternativos.  

 De acordo com os próprios envolvidos em O Pasquim, não havia uma organização 

empresarial, nem uma redação propriamente dita, como nos jornais convencionais. Os jornalistas 

e cartunistas se auto-intitulavam como “patota”, em que as coisas eram decididas sem muitos 

compromissos. As ações eram feitas na base da amizade entre os colaboradores que, em comum, 

possuíam o desejo de contestar, com humor, as instituições brasileiras. 

 

A “patota” era uma forma específica e original de organização de pauta, não 
burocrática e extremamente criativa. Reuniam-se em bares e relacionavam-se 
como indivíduos iguais, discutindo cada edição de forma espontânea [...] Na 
patota dava-se um processo de realimentação de idéias e de informações que 
não era a mera soma de idiossincrasias, e também não precisava de hierarquia 
(KUCINSKI, 2002: 208). 
 

  

Os principais alvos d’O Pasquim eram a ditadura militar, a classe média moralista e a 

grande imprensa. Desde o primeiro exemplar, o jornal definiu um estilo que o acompanhou por 

cerca de quinze anos. O uso da linguagem coloquial, das grandes entrevistas, transcritas na 

íntegra, de artigos com conteúdo crítico elevado, além da utilização de um pseudônimo, comum a 

todos redatores do jornal, foram as grandes características de O Pasquim. As charges e o deboche 

eram marcas registradas dentro da linha editorial do semanário.  

 

Numa acepção mais ampla, jornalisticamente, a charge é uma crítica 
humorística de um fato ou acontecimento específico, funcionando como uma 
reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo a ótica do 
desenhista. Tanto pode se apresentar somente através de imagens quanto 
combinando imagem e texto (título, diálogos). A validade humorística da 
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charge advém do real, da apreensão de facetas ou de instantes que traduzem o 
ritmo de vida da sociedade, que flagram as expressões hilariantes do cotidiano. 
Sua intenção é representar o real, criticando-o (PIERONI, 1998: 9). 
 

Ao contrário de seus pares, O Pasquim já nasceu grande em termos de vendagens. Logo 

nas primeiras edições o jornal teve vendas expressivas, chegando ao número de 100 mil 

exemplares na décima sétima edição, que estampava o exilado Caetano Veloso na capa. No ano 

seguinte, O Pasquim alcançou uma tiragem de 250 mil exemplares, algo inédito para um jornal 

de cunho alternativo no Brasil. Num comparativo com jornais da grande imprensa, O Pasquim 

estava entre os jornais mais vendidos do país. 

 A ascensão de uma publicação baseada no deboche às instituições e aos chamados de 

bons costumes, por parte das camadas hierárquicas da sociedade, causou desconforto em algumas 

empresas de comunicação, que viam em O Pasquim uma afronta à prática jornalística séria. Em 

novembro de 1969, o jornal O Globo publicou um editorial denunciando a existência de “uma 

esquerda pornográfica”, nociva devido à falta de controle social. Mesmo não tendo uma 

aprovação geral, O Pasquim mostrou, ao passar dos anos, que foi uma das mais influentes 

publicações que já circulou no Brasil. A prova da relevância do jornal é o destaque a ele dado em 

livros de entretenimento, como Almanaque Anos 70, de Ana Maria Bahiana, e 1oites Tropicais 

de Nelson Motta, além de ser abordado obras teóricas sobre a comunicação no Brasil. 

 

É possível especular que o impacto da linguagem de O Pasquim no resto da 
imprensa seja de dimensão semelhante, ou talvez até maior do que o da difusão 
do lead, pelo Diário Carioca, em 1950. O fato é que ambas as mudanças de 
texto em pouco tempo se disseminaram e passaram a construir padrão de 
linguagem jornalística (GENTILLI, 2004: 96).  
 
 

 Outro inimigo, esse mais severo, que O Pasquim enfrentou durante sua trajetória foi a 

imposição da censura prévia. Com esse sistema, toda e qualquer matéria que fosse publicada no 

jornal deveria passar por uma análise da Polícia Federal. Em entrevista à revista Super 

Interessante, em agosto de 2006, Ziraldo revelou algumas táticas que tinha com os colegas de 

jornal para burlar a censura e conseguir que o máximo de matérias possíveis fossem para a 

impressão. Segundo ele, era comum os jornalistas levarem uma censora com problemas de 

alcoolismo a um bar para que fosse feita a revisão de conteúdo.  
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 O Pasquim começou a ver seu império ruir à medida que a repressão aumentava. O marco 

inicial da decadência do jornal foi no final de 1970, quando a redação foi invadida e todos os 

jornalistas foram presos, com exceção de Tarso de Castro, que conseguiu se esconder em uma 

sala paralela ao prédio em que funcionava o jornal e fazer algumas edições de maneira 

clandestina. 

 

O Pasquim não terminaria por causa dessas prisões, mas sofreu um baque 
profundo, especialmente pelos efeitos de longo prazo nas relações pessoais, na 
vontade de alguns de abandonar o Brasil e de não continuar jogando aquele 
jogo. As tiragens também caíram drasticamente, devido à censura de muitas das 
melhores matérias e charges, e à recusa de muitos jornaleiros em exibir e 
vender o jornal (KUCINSKI, 2002: 218). 

  

Dois meses após a prisão dos jornalistas, as vendas de O Pasquim caíram de 180 mil para 

60 mil exemplares, o que acabou afastando também os contratos de publicidade.  

 Paralelo ao humor estampado em O Pasquim, outros jornais com caráter mais sério, 

porém, igualmente oposicionistas, criaram páginas relevantes dentro do contexto alternativo da 

imprensa brasileira.  

 Criado em 1972, o Opinião foi um jornal que bateu de frente com a postura linha-dura 

que o regime estava impondo. Durante alguns anos, a publicação, que tinha como homem de 

frente o jornalista Raimundo Pereira, contestou as práticas desenvolvidas pelos governantes, 

principalmente o presidente Emílio Garrastazú Médici. Destacava-se pela elegância do projeto 

gráfico e pela riqueza de conteúdos, que também importava matérias de jornais conceituados em 

todo o mundo como Le Monde, da França. 

 

Opinião nasceu como se já tivesse cem anos de tradição. Combinava a afeição 
clássica com uma linha editorial crítica [...] Opinião funcionou como canal de 
comunicação entre intelectuais e jornalistas perseguidos pelo regime e seu 
público. Principalmente os perseguidores e pensadores expurgados das 
universidades, aos quais Opinião devolveu o direito de falar (KUCINSKI, 
2002: 315). 
 

       O jornal, que é considerado até hoje uma “pedra nos sapatos” dos militares que estavam 

no poder tamanha era a qualidade da crítica realizada, fechou em abril de 1977, após diversas 

brigas entre editores e equipe. O Opinião, que tinha circulação semanal, chegou até o número 

237. 
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 Com o fim da censura prévia, em 1975, o que poderia ser a salvação dos jornais 

alternativos, acabou sendo determinante para o final do ciclo. O início do processo de abertura 

política dado no final da década fomentou um pouco da imprensa sindical, mas mesmo assim não 

levou até as bancas o ímpeto dos primeiros dez anos de imprensa alternativa. Após a anistia de 

alguns presos políticos, dentre eles, jornalistas que foram ferrenhos nas críticas ao governo, 

muitas publicações enfraqueceram. Os próprios leitores começaram a ter acesso novamente a 

denúncias e críticas políticas nos grandes jornais, onde estavam trabalhando boa parte dos 

revolucionários que constituíram o ápice da imprensa nanica no Brasil. 

 O Pasquim, que até hoje é considerado o representante máximo desse período, sucumbiu 

nos anos 80, tendo vendagens inexpressivas e atingindo cada vez menos público. Da equipe 

original, só sobraram Ziraldo e Jaguar que, após uma briga por ideologias políticas, em 1982, 

determinaram o fim de um dos jornais de maior repercussão na história da imprensa brasileira. 

Mesmo falido, respondendo a mais de trinta ações trabalhistas, O Pasquim só saiu das bancas em 

1988, quando circulava em edições semi-amadoras, sem critérios de periodicidade, com 

vendagem inferior a três mil exemplares, quase cem vezes menos do que quando viveu seu 

momento mais glorioso. 

 

2.2 IMPRENSA ALTERNATIVA NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 Embora não tão ativa e contestadora como a imprensa carioca, a prática jornalística de 

cunho alternativo no Rio Grande do Sul teve papel importante na formação intelectual de muitos 

gaúchos. Em uma pesquisa realizada pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Aline do Amaral Garcia Strelow, foram levantados dados sobre dezoito publicações 

alternativas lançadas no Estado durante os vinte anos de Ditadura Militar. 

 Deste número, a grande maioria teve engajamento político, questionando as práticas 

desenvolvidas pelo governo da época, indo da contestação do “milagre brasileiro”, que foi um 

período de rápido crescimento econômico do país e um dos maiores trunfos do Poder Executivo, 

até as denúncias de tortura, como ocorreu em alguns jornais do final da década de 70. 

 No período pós-golpe militar, por volta de 1967, dois jornais se destacavam na grande 

imprensa do Rio Grande do Sul, o Correio do Povo e o então emergente Zero Hora, que crescia 
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em vendas paralelo ao número de investimentos feitos pela Rede Brasil Sul, a RBS, em seu 

conteúdo.  

 Nos três primeiros anos do regime, não há notícias de jornalismo alternativo no Estado. O 

pioneiro na prática foi Exemplar, criado em 1967 pelo Clube do Professor Gaúcho. Inicialmente 

institucional, Exemplar, aos poucos, foi mudando seu foco, deixando de noticiar apenas as ações 

da agremiação e ganhando características próximas ao jornalismo alternativo que circulava no 

centro do Brasil, passando a ter uma temática de contracultura. 

 

Ao longo do ano de 1968 foram aparecendo as primeiras matérias que, mais 
tarde, caracterizaram o discurso do jornal. Essas matérias voltavam-se, 
prioritariamente, para a crítica social, como por exemplo, as violências contra 
os índios, os contos e denúncias de discriminação racial, a miséria e a fome da 
população brasileira e do mundo. Também tratavam das organizações e dos 
movimentos estudantis. Denunciando as mazelas do regime, as mazelas sociais, 
Exemplar foi construindo um discurso alternativo que se contrapunha ao 
discurso do Estado Autoritário (ROSA, 2002: 63). 

   

Após perder o apoio financeiro do Clube do Professor Gaúcho, Exemplar passou a 

circular em bancas. Mesmo conseguindo um bom número de vendas, o jornal não resistiu e 

deixou de existir em 1973. 

No mesmo ano de 1967, o movimento anarquista lançou O Protesto. O jornal trazia 

notícias sobre eventos anárquicos, além de textos e pensamentos que promoviam o modo 

libertário de viver. 

 Um marco dentro da imprensa alternativa do Rio Grande do Sul foi a fundação do 

Coojornal, em 1975. A publicação era mantida pela Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre 

Ltda., que fora criada um ano antes e, teoricamente, era a voz oficial dos profissionais de 

imprensa da época. A entidade serviu de modelo por ser a primeira cooperativa de profissionais 

da imprensa em todo o Brasil. 

 

O sonho do jornal dos jornalistas parecia ganhar contornos de realidade. Suas 
páginas traziam críticas abertas ao governo e à censura. Anistia e eleições 
diretas eram algumas das bandeiras levantadas pelo jornal (STRELOW, 2003: 
5). 
 

Como era feito de jornalistas para jornalistas, o Coojornal trazia reflexões a respeito da 

prática profissional e do cotidiano. Isso passava credibilidade para o público ao ler um jornal que, 
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teoricamente, não possuía vínculos com grupos empresariais e políticos. Um dos primeiros temas 

polêmicos a ser levantado pelo então folhetim foi a morte do jornalista Vladmir Herzog, em 

1975. A Cooperativa gaúcha se aliou ao Sindicato de Jornalistas de São Paulo na busca por 

explicações para o caso. Segundo a historiadora Susel da Rosa, a conduta do governo militar era 

criticada e denunciada pelo Coojornal.  

 
Nas páginas do Coojornal encontramos denúncias sistemáticas e abertas de 
censura à imprensa, críticas aos equívocos da equipe econômica, aos efeitos 
devastadores do “milagre econômico”, defesa da anistia, de eleições diretas, 
publicações de documentos inéditos sobre a Guerrilha do Araguaia, e de listas 
de cassados durante os anos de vigência do regime militar. Também 
encontramos um humor político, implacável, feroz, e, muitas vezes, amargo. As 
críticas sistemáticas a alguns órgãos da grande imprensa, tão coniventes com a 
situação política vivenciada no país naquele momento, como o Sistema Globo 
de Telecomunicações e sua “afiliada”, a RBS, também faziam parte dos 
assuntos mais veiculados no periódico (ROSA, 2002: 127). 
 

 Susel também lembra que a crítica traçada pelo jornal era equilibrada, sem ligações 

partidárias que pudessem deixar seu conteúdo comprometido, o que era justamente combatido 

por grande parte da imprensa alternativa.  

Não demorou muito para o jornal enfrentar problemas com a censura. Em 1977, o 

Coojornal noticiou que, desde o início do Regime Militar, a cada dia um parlamentar era cassado 

pelo governo. A Polícia Federal interveio no caso e acusou o jornal de ter caráter comunista e de 

ser de esquerda. Também tentou convencer os anunciantes que não valia a pena investir num 

jornal de oposição. “O resultado foi imediato, na edição seguinte, a maioria dos anunciantes 

suspendeu seus anúncios, rompendo contratos de longos anos” (ROSA, p.152). 

Embora o Brasil passasse por um período de abertura política, em 1979, algumas 

reportagens e entrevistas com Brizola e Luis Carlos Prestes geraram desconfiança dos órgãos 

repressores vinculados ao governo. Pouco após isso, o Coojornal entrou num período de crise, 

agravada por uma série de disputas internas, na redação do jornal e na cooperativa. Uma parte 

dos associados acusava o editor Elmar Bones de centralizar toda a linha editorial do jornal, o que 

contradizia a fama do Coojornal de um veículo feito de jornalistas para jornalistas.  

Em 1980, uma reportagem que teve como base um relatório interno do Exército sobre a 

guerrilha no Brasil foi publicada. O documento fora comprado pelos jornalistas junto a militares 

oposicionistas ao presidente Figueiredo. A veiculação de trechos do relatório gerou ira no 

Exército que, por sua vez, tomou medidas drásticas contra o jornal e a cooperativa. Esse episódio 
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ainda resultou nas prisões dos jornalistas Rafael Guimarães, Rosvita Saueressug e Elmar Bones, 

além de Osmar Trindade, presidente da cooperativa. 

 
A resposta da repressão foi um golpe profundo no Coojornal e na Coojornal, já 
enfraquecida pelas disputas internas. Os jornalistas foram processados pela 
divulgação dos documentos secretos e por prevaricação. Além do processo, que 
resultou em prisões de jornalistas, a repressão novamente partiu para a pressão 
sobre os anunciantes, e, desta vez, bombas foram jogadas em bancas que 
vendiam o jornal (ROSA, 2002: 161). 
 

Mesmo após uma serie de tentativas para reerguer o jornal, o Coojornal teve suas 

atividades encerradas em 1983. Era o fim da linha para uma das publicações alternativas mais 

relevantes que o Rio Grande do Sul já possuíra. Ainda mais se for levado em conta a longevidade 

do veículo, que foi uma oposição ao regime militar durante o período de oito anos, fato raro para 

uma mídia alternativa em meio à repressão.  

 Em contraponto à seriedade proposta pelos jornais alternativos de cunho político e 

ideológico, em 1971 surgiu um semanário com a proposta de fazer do humor o antídoto à 

realidade da população de Porto Alegre. A este, deu-se o nome de Pato Macho.    

 Idealizado por jornalistas e intelectuais da capital gaúcha como Carlos Ferlauto, Luis 

Fernando Veríssimo e Cói Lopes de Almeida, o Pato ainda contou com a colaboração de Ruy 

Carlos Ostermann, Moacyr Scliar, Carlos Nobre, Assis Hoffmann e José Antônio Pinheiro 

Machado, que mais tarde, tornou-se editor-chefe do jornal. 

 A maior inspiração dos protagonistas do Pato Macho foi o alternativo carioca O Pasquim. 

Prova disso eram as brincadeiras feitas pelos jornalistas, que admitiam que o Pato era uma 

imitação cara de O Pasquim, pois era vendido pelo mesmo preço. Se for analisado o contexto 

histórico, fazer circular um jornal que tinha a tônica no deboche, no ano de 1971, na terra do 

então presidente Médici, o mais cruel dos governantes militares, era como “brincar na toca dos 

leões”.  

 

Sem o direito de livre expressão, restava, aos jornalistas do Pato Macho, o 
artifício cômico. A contestação escancarada, proibida por lei, era substituída 
pelas meias palavras, mascarada pelo humor. Pressionada a renunciar de sua 
liberdade, a equipe do periódico buscava chegar a seu leitor através do riso 
(STRELOW, 2003: 3). 
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 Talvez pelo fato de ser uma versão gaúcha de O Pasquim, o Pato Macho foi um sucesso 

de vendas nos primeiros exemplares, chegando a superar todos os demais jornais de circulação 

semanal que existiam em Porto Alegre. Com o sucesso aliado ao conteúdo debochado com que 

tratava das personalidades da capital, o Pato Macho despertou a curiosidade dos órgãos 

repressores. Como era comum naquela época, a censura prévia começou a atuar no Pato também.  

 Tendo na anedota aos costumes e aos famosos a sua marca registrada, o Pato Macho 

incomodou uma considerável parcela da sociedade do Rio Grande do Sul que, aliada aos 

censores, não deixava partes do jornal serem publicadas. Isso motivou aos clientes para que 

tirassem seus anúncios do jornal, parando de investir no Pato.  

 O jornal era feito de maneira artesanal, sem uma sede. As reuniões de pauta eram 

realizadas no bar Encouraçado Butikim, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. Em meio a 

essa desorganização, à queda constante no número de vendas, anúncios e aos cortes feitos pela 

censura, a “Patota”, apelido dado ao time que formava o Pato Macho, completou quinze edições 

e fechou as portas de uma redação que nunca existiu fisicamente. 
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3 O PATO MACHO 

 

Apesar de ter surgido em 1971, o Pato Macho teve uma concepção bem mais antiga. O 

arquiteto Carlos Ferlauto já pensava em criar uma publicação alternativa em Porto Alegre desde 

1965, porém, só conseguiu colocar a idéia em prática seis anos depois, quando encontrou no 

jornalista e escritor Luis Fernando Veríssimo um parceiro. A empreitada consistia em fazer um 

jornal que provocasse a sociedade e aristocracia de Porto Alegre. A essas pessoas, foi dado o 

apelido de provincianos. A província seria o próprio estado do Rio Grande do Sul.  

 Como o ano de 1971 estava em um período de repressão por parte do governo e criação 

reprimida por parte de jornalistas e artistas, havia uma certa empatia em pessoas que tinham as 

mesmas causas e que liam as mesmas coisas. Na capa do primeiro exemplar do Pato Macho 

(ANEXO A), isso fica claro no trecho que afirma: “sabemos exatamente como é o nosso público. 

Conhecemos a sua linguagem, a informação que eles gostam de ter, seus hábitos de vida e 

consumo” (PATO MACHO, ed. 1: 1). Com esta informação, fica clara a intenção dos produtores 

do jornal em identificar um público-alvo. Essa é uma premissa na hora de criar um texto, um 

jornal ou até um grupo de comunicação. 

 No mesmo texto, há uma referência ao O Pasquim, em que os jornalistas do Pato Macho 

dedicam a primeira edição ao jornal produzido por Ziraldo e sua turma. Luis Fernando Veríssimo 

ainda hoje admite que a inspiração para a criação do Pato foi O Pasquim. Segundo ele, como o 

jornal carioca tinha uma circulação nacional e a maior vendagem de uma publicação alternativa 

na década de 70, deveria ter um grande número de leitores também em Porto Alegre. Usando 

como base a declaração do próprio Veríssimo de que o Pato Macho sabia a quem atingir e que 

era uma cópia de O Pasquim, é possível afirmar que o jornal criado na capital gaúcha surgiu para 

suprir a necessidade de um nicho de pessoas que gostariam de ter uma publicação nos moldes 

d’O Pasquim no Rio Grande do Sul. 
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 Logo na segunda página da primeira edição está o Simandol (ANEXO B). Criado por 

Cláudio Ferlauto, o Simandol era uma brincadeira nos moldes de jogo de tabuleiro, em que o 

cidadão que chegasse ao fim, passando por todas as fases, estaria apto a deixar a província, neste 

caso, Porto Alegre. No meio do jogo, aparecem, de maneira implícita, porém de fácil 

identificação, nomes de pessoas e locais da capital. A partir daí já fica perceptível o tom de ironia 

do jornal. Cói Lopes de Almeida, no segundo exemplar do Pato, definiu o Simandol como “fogo 

que brinca com as pessoas”. Feito em forma de charge, o Simandol apresentava mensagens 

disfarçadas, como uma frase “dita” por uma nota musical: “aqui é o fim do mundo”. 

 

Como jogar o Simandol: 
A – Tome um dado. Destes numerados de um a seis. (Não deve ser dos de 
pôquer). 
B – Não esqueça: isso não é o jogo do osso. 
C – Capture seis amigos, ou amigas, de preferência, desiludidos; todos com a 
idéia fixa de se fixar num centro mais avançado. Enfim, todos doidos para 
deixar a província. 
D – Jogue um de cada vez, em turnos de seis horas intercaladas por intervalos 
de 15 minutos. (O intervalo poderá ser aproveitado para ouvir a Continental ou 
beber um uísque nacional no Butikin). 
E – Avance, ou volte, conforme estiver perscrito. 
F – Seja criativo. Jogue sem brigas, estamos falando de um jogo sério (PATO 
MACHO, ed. 1: 2). 

  

 Tendo como base que a proposta do Pato Macho era realmente usar do deboche como 

ferramenta para tecer a crítica ao modo de vida dos ditos “provincianos”, as regras do Simandol 

deixam claras algumas opiniões da equipe do jornal. No trecho em que é afirmado “Não esqueça: 

isso não é jogo do osso”, há uma sátira ao jogo, que é bastante identificado com a cultura do Rio 

Grande do Sul. Logo, um entretenimento provinciano, de acordo com o entendimento do Pato 

Macho. Na terceira regra (letra C), fica explícita a insatisfação dos jornalistas com relação a Porto 

Alegre. É recomendado aos leitores, desiludidos por estarem naquele contexto, buscar um lugar 

“mais avançado” do que a província. Na quarta regra (letra D), há um apelo comercial de 

propaganda. A Rádio Continental era um dos principais anunciantes do Pato Macho. Já a 

expressão “Butikin”, é uma referência ao bar Encouraçado Butikin, um dos redutos da equipe do 

Pato Macho. Na terceira edição do Pato, Coi Lopes divulgou os primeiros resultados do 

Simandol (ANEXO C). 
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Uma semana depois de lançado o jogo Simandol, os efeitos começaram a se 
fazer sentir. Embarcou para Nova Iorque, de onde nunca mais pretende voltar, 
Marilene Tombini. Ela levou máquina fotográfica para mandar retratinhos de lá 
que serão publicados pelo Pato Macho (PATO MACHO, ed.3: 8). 
 
 

 A música é um elemento que norteia todas as edições do Pato Macho. Sempre que 

possível havia uma pequena inserção artística e musical em meio aos textos. No ano de 1971, a 

música brasileira passava por uma fase crítica com relação à censura. Caetano Veloso e Gilberto 

Gil estavam exilados em Londres. Chico Buarque era alvo constante dos militares por expressar 

idéias contrárias ao regime nas letras de suas canções. Em um texto do radialista e DJ Antonio 

Carlos Contursi, também conhecido como Bierboy, há uma crítica à situação imposta pela 

censura à música brasileira. Bierboy afirma que “a música que mais fez sucesso no ano passado 

foi a marchinha do Miguel Gustavo, Pra Frente Brasil”. A canção citada foi o hino da seleção 

brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1970. Com a conquista do torneio por parte do Brasil, 

a canção ficou ainda mais popular, uma vez que foi usada de propaganda do governo Médici. Pra 

Frente Brasil foi um marco do ufanismo brasileiro, que vivia a glória do tri-campeonato no 

futebol e o milagre econômico no campo político, se tornando quase um slogan do país naquele 

período.  

Em termos de charge, em meio a esse texto, há a figura de um cidadão fumando um 

cigarro e com um pensamento escrito grass. Em inglês, a expressão significa “erva”, o que dá a 

entender que existe aí uma analogia com a maconha. Se comparada às demais charges presentes 

em Pato Macho, não há como identificar o verdadeiro sentido da figura do cidadão fumando. 

Também não há notícias de consumos ilícitos por parte dos jornalistas. Já em jornais como O 

Pasquim, houve uma série de experimentalismos em função das drogas, conforme relata o 

jornalista Bernardo Kucinski 

 Na página de expediente da primeira edição do Pato Macho há, além da lista dos nomes 

dos envolvidos no jornal, o desenho de um mascote afirmando: “Olha aí o Pato Macho, marcando 

uma nova idade. Crítico, chibante, novo. Linda flor para a cidade” (ANEXO D). Mais uma vez, 

fica nítida a auto-afirmação de que o Pato era algo inédito e necessário dentro da imprensa e do 

modo de pensar de uma parcela da população da capital do Rio Grande do Sul.      

 Assim como O Pasquim, o Pato Macho tinha no humor um de seus referenciais. Ao invés 

de lamentar a situação do país, que passava por um dos momentos mais complicados de sua 
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história no que diz respeito à liberdade de imprensa, a “patota” fazia dos atos do autoritarismo a 

matéria-prima da criatividade do jornal.  

Das diversas histórias em quadrinhos existentes no Pato, uma que merece destaque é a 

série “Irmãos Bobagem”, que no próprio título já faz deboche da tele novela “Irmãos Coragem”, 

que foi um sucesso na TV Globo durante os anos de 1970 e 1971. Na seqüência do título existe 

uma legenda com a seguinte frase: “qualquer semelhança com pessoas vivas, principalmente 

vivas, é muita coincidência mesmo”. Como a história trata de dois irmãos políticos, ambos 

corruptos, que brigam pelo poder na cidade em que moram, fica visível a analogia da situação 

com alguém “especialmente vivo” da sociedade local. Porém, não há como precisar de quem se 

trata. A história, assim como numa novela, acaba deixando desdobramentos para a próxima 

edição. Nesse caso, a história em quadrinhos termina da seguinte maneira: “continua no próximo 

número, se houver um próximo número” (ANEXO E). Analisando a situação, percebe-se que este 

último dizer remete a duas situações: uma é a incerteza do êxito nas vendas do Pato Macho, a 

outra é a ação da censura, que poderia proibir a circulação do jornal. 

Como o Pato Macho tinha dentro de seus propósitos fazer uma crítica à alta sociedade de 

Porto Alegre, a coluna social do periódico se diferencia do molde que os jornais usam 

habitualmente. Para desempenhar a função de colunista, foi escalado Tatata Pimentel, que, ao 

invés de usar fotos, legendas e reverências a personagens de destaque como acontece hoje em dia, 

traçou perfis debochados através de textos que analisavam a moda e a postura das pessoas em 

algumas festas da capital. O trecho a seguir sintetiza a coluna de Tatata Pimentel. 

 

Viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher com nuvens nos pés, doze estrelas 
na cabeça, vestida de glória e de luz (assinado Mary Steigleder muito paitê e 
missanga), era Bárbara Je t’aime, acompanhada de uma besta de doze chifres, 
com pés de urso e boca de leão, mão de micuim, umbigo de pato de calcanhar 
de Achilles era... (não digo) (PATO MACHO, ed.1: 9). 
 
 

A crítica do colunista não se restringia apenas aos personagens das festas porto-

alegrenses. Pequenos comentários atingiam os mais diversos setores, como a própria imprensa. 

No primeiro exemplar do Pato Macho, o jornal Diário de 1otícias foi alvo da sátira de Tatata. “O 

Diário de Notícias recebeu máquinas off-set, mas como não souberam montar o set, continua 

sendo um jornal completamente off”. No mesmo espaço, há um deboche com relação à grande 

imprensa da capital, situando o Pato, mais uma vez, como algo diferente. “Pato Macho 
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underground? Under é o Diário de Notícias, upperground é o Correio do Povo. Somos o meio 

ground. Meia boca, entendido?” 

 Logo após a coluna social, havia um apêndice do Simandol, que listava alguns nomes de 

pessoas nascidas no Rio Grande do Sul que abandonaram a “província”. Como exemplo, os 

autores citavam Elis Regina, que, segundo eles, era uma cantora que tinha vergonha de ser 

natural do Rio Grande, em função dos boleros que interpretava na rádio Gaúcha ainda em 1959. 

Dentro do humor do Pato, sobrava até para profissionais do próprio jornal. Ao citarem Clarissa 

Veríssimo, referiam-se como “a filha que inspirou o primeiro livro de Erico Veríssimo, um cara 

que só ficou famoso depois do sucesso de seu outro filho, Luis Fernando”. Quem conhece um 

mínimo da literatura brasileira sabe que Érico Veríssimo foi e é um dos mais respeitados autores 

do país.   

 Desde o nome até a linha editorial, o Pato Macho quase sempre manteve uma postura 

machista. Isso, de uma certa maneira é uma contradição, já que, sendo um jornal de vanguarda, 

que criticava as atitudes provincianas, o Pato Macho deveria ser totalmente desprovido de 

preconceitos. Na mesma lista de pessoas do Simandol, há a menção ao ex-jogador do 

Internacional, Chinezinho que, segundo o jornal, “saiu daqui com fama de bicha. Tá dando na 

Itália”. Ao se referirem ao ator Cláudio Marzo, afirmam que, “apesar de ter nascido em Pelotas, 

não é”, numa alusão ao homossexualismo. 

 Numa análise mais ampla e realista, o Simandol pode ser visto como um reflexo de 

frustração de alguns dos protagonistas do Pato Macho que, pelo que se percebe, adorariam fazer 

a rota de quem deixa a capital gaúcha em busca de novos nortes. Isso fica claro em um texto de 

Renato D’Arrigo, em que o autor admite que tem desejo de sair de Porto Alegre, embora já 

tivesse morado até na Europa. “Voltei em busca da cara-metade, casei e fico nesta confraria 

patomachense esperando colher os louros” (PATO MACHO, ed. 1: 13). 

 Carlos Nobre admite, em um relato, que morar no Rio o fez querer voltar ao Rio Grande 

do Sul. “Enfim... Enchi o saco da Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mis e me mandei. 

Sentimental ou uma besta? Eis a questão”. Veríssimo também dá um relato de experiências 

vividas durante quatro anos no Rio de Janeiro, admitindo sentir saudades das manhãs com cheiro 

de maresia. Cláudio Ferlauto dá um conselho cheio de ironia: “Boa viagem queridos passageiros 

da burrice, da alienação, da falta de imaginação, abandonem o navio como as baleias balançavam 

na Praça da Alfândega” (PATO MACHO, ed. 1: 13). 



 41 

 O espaço destinado ao leitor existia em uma página de serviços, como dicas de eventos, 

shows e gastronomia. Na primeira edição do Pato Macho surgiu o “fotoemprego”, em que os 

candidatos a uma vaga de trabalho deveriam enviar fotos de tamanho 3x4, junto com as 

pretensões salariais e os dados pessoais. Porém, não há um endereço para onde esse material 

devesse ser enviado. O Pato Macho, como já ressaltado, sequer possuía uma redação própria.  

 Na mesma página, havia uma série de recados e pequenos comentários sobre personagens 

locais, como avisos e congratulações para recém-casados. Mesmo em meio à página de serviços e 

avisos, o Pato Macho usava do humor irônico como matéria-prima. “Aviso: a quem interessar 

possa, declaramos que a partir do dia 18 de abril, o industrial Nilo Caetano Lo Pumo não fará 

mais parte do nosso ciclo de relações. Motivo: completará naquela data 30 anos, a idade que não 

inspira confiança” (PATO MACHO, ed.1: 14 ).  

Em outros casos, o jornal voltava a se auto-afirmar como uma novidade, moderna e 

vanguardista. “BAR: Caio, vê se convence o coroa do Yellow’s e abre logo uma boca digna da 

cidade que já tem uma rádio como a Continental e um jornal como o Pato Macho”, (PATO 

MACHO, ed.1: 14). Neste último trecho, duas observações foram constatadas. A primeira diz 

respeito ao espírito revolucionário de quebra de paradigmas, característico da transição entre os 

anos 60 e 70 em todo o mundo. Ao dizer que a cidade já tem um jornal como o Pato Macho, os 

jornalistas estão afirmando uma evolução no modo de pensar da “província”, modo com que 

chamavam Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul, de um modo geral.  

Outra constatação diz respeito ao lado comercial do jornal. Como a Rádio Continental era 

um dos primeiros anunciantes do Pato, era natural com que aparecesse o nome da rádio de 

maneira exaltada ao decorrer dos textos, além dos próprios anúncios. Mesmo assim, a rádio já era 

parceira do Pato mesmo antes do jornal existir, pois divulgou e fez uma publicidade prévia a 

respeito da publicação que estava por ser lançada. Isso também ajudou a definir o estilo de leitor 

do Pato Macho: pessoas jovens, que freqüentassem o Encouraçado Butikin, lessem O Pasquim 

(antes de surgir o Pato) e ouvissem a Rádio Continental.   

Na contracapa do Pato Macho, existia um espaço chamado Patada em que era usada uma 

foto de algum impacto que pudesse chamar a atenção do leitor que fosse à banca. Na primeira 

edição, foi usada uma fotografia feita por Luiz Carlos Felizardo, de uma garota com a camisa 

desabotoada, sem sutiã, com parte dos seios à mostra (ANEXO F). A foto continha a seguinte 
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legenda: “Kátia Bidigaray, 20 anos. Encontrável no Bond’Eu e no Butikin. Uma das mais 

desejáveis da provinciália” (PATO MACHO, ed. 1: 16 ). 

 

3.1 O PATO MACHO E A CENSURA 

 
 
Após o lançamento do primeiro exemplar, o Pato Macho precisou ser submetido à 

censura. O fato não é uma surpresa, já que 1971 foi um ano de extrema repressão por parte do 

governo do então presidente Emílio Garrastazu Médici. No editorial da segunda edição do jornal, 

já foi comentado um fato ocorrido por parte de um anunciante que, ao descobrir o conteúdo 

polemico do periódico, suspendeu a publicidade. Com alguns rumores que havia, prévios ao 

lançamento do jornal, figurões da sociedade de Porto Alegre se mobilizaram contra o Pato, numa 

tentativa de intimidar os jornalistas. Mesmo se retratando com os ofendidos, o jornal manteve a 

mesma linha nas edições anteriores. 

  
E se alguma figura dos nossos melhores ambientes se sentiu ofendida por 
alguma brincadeira pedimos à figura que examine seu coração, relembre a 
tradição de folgados tolerância (sic) (e de tolerantes) do nosso jovial povo, e 
nos conceda um divertido perdão. E se continuar ofendido, azar, porque nós não 
mudaremos (PATO MACHO, ed.2: 5). 
 
 

 Aberto o processo de censura contra o Pato Macho, na quinta edição, o jornal se 

manifestou de maneira metafórica, com um texto chamado “Caça ao Pato”, fazendo uma alusão 

ao fato de o semanário estar sendo submetido à censura. 

 
 

Minha gente, estamos completamente alucinados com o desenrolar dos 
acontecimentos. Não é que dia 01 de maio foi aberta a temporada de caça? Tem 
gente confundindo marreca com Pato. Espera aí minha gente. Quem quiser 
caçar marreca, que o faça sem constrangimento. Agora pensar que só porque 
abriu a temporada já podem caçar o Pato. Esta não. Atualmente está difícil 
caçar um pato, quanto mais um Pato Macho. Eu disse calma. PS: Por via das 
dúvidas o Cói foi fazer uma temporada carioca. Mudança de ares (PATO 
MACHO, ed. 5: 19). 
 

 
 No trecho acima, escrito por Tatata Pimentel, sob o codinome de Odete Galvão, fica 

evidente o desgosto da equipe do Pato Macho em ter que submeter o jornal ao olhar dos 
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censores. Mesmo assim, os jornalistas mantiveram a linha debochada que o jornal estava criando. 

Mas o trecho que mais chama a atenção é o que noticia a ida de Cói Lopes, um dos comandantes 

do Pato Macho, para o Rio de Janeiro. Cói também se caracterizava por ser um dos mais críticos 

à situação vivida em Porto Alegre e no Brasil. Prova disso é que Cói Lopes é o autor do 

Simandol.  

 O verdadeiro motivo que levou o Pato Macho à censura não poderia ser mais provinciano 

(de acordo com o que os jornalistas entendiam por provinciano). Em um dos primeiros Simandol, 

Cói Lopes citou o nome de Aline Faraco, que era esposa do médico Dr. Faraco, um renomado 

cardiologista que, naquele período, também era reitor da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Ambos formavam um casal da alta sociedade porto-alegrense, assim como tantos outros, não 

fosse o fato de o Dr. Faraco ser o médico do presidente Médici. O azar da equipe do Pato foi 

mexer com a “socialite” errada. Ofendida por ter seu nome estampado nas páginas de um jornal 

que entrava em desacordo com a moral e os bons costumes pré-estipulados, Aline Faraco 

denunciou o Pato Macho na Polícia Federal. Como era esposa de uma pessoa influente em nível 

nacional, teve seu pedido acatado. 

Estabelecida a censura no jornal, a estratégia dos protagonistas do Pato Macho para 

persuadir o censor era parecida com a do Pasquim, que usava até bebidas alcoólicas para que as 

matérias fossem aprovadas. As reuniões com o censor aconteciam, na maioria das vezes, no já 

citado Encouraçado Butikim, reduto dos jornalistas e colaboradores do Pato Macho. De acordo 

com entrevistas dadas à pesquisadora Susel Rosa, a relação com o censor era cordial e o veto ao 

que era publicado se restringia basicamente ao nome da senhora Aline Faraco. 

O jornal, sempre que possível, respondia de alguma maneira. No quinto exemplar do 

Pato, Luís Fernando Veríssimo avisou que, enquanto editor, só iria citar e criticar figuras como 

Stalin, Hitler e Nero. Os três nomes foram de alguns dos mais tiranos ditadores que a humanidade 

conheceu. Como o Brasil vivia um período ditatorial, fica perceptível o deboche de Veríssimo, 

que faz uma alusão, embora implícita, ao ditador Emílio Garrastazu Médici. Mesmo tendo uma 

linha satírica, o Pato Macho nem sempre foi bem humorado ao tratar da censura que vinha 

sofrendo. Na sexta edição do jornal, ocorre um desabafo sério. “O jornal deixou definitivamente 

de gozar com certas pessoas devido a pressões econômicas, de parte dos anunciantes e políticas, 

de um etc. Sacrificamos tudo pelo nosso ideal, que é sobreviver a qualquer custo” (PATO 

MACHO, ed. 6: 2). 
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Observando o pequeno trecho citado, fica evidenciado que o ideal de viver e sobreviver 

em meio à ditadura era maior do que a aparente rebeldia, uma característica da juventude do 

início dos anos 70. Como boa parte dos jornalistas tinha família e filhos, seria uma leviandade 

tentar fazer, através de um jornal de pequeno porte, uma arma de brinquedo contra uma 

instituição chamada Exército Brasileiro, o então detentor do poder.    

Mesmo em meio aos problemas com a censura, o Pato teve trechos de brilhante ironia 

com relação ao período ditatorial pelo qual passavam. Na edição de número nove, o jornalista 

Carlos Nobre enumera vinte razões para o leitor amar o Pato Macho. Dentre elas, duas se 

destacam. A primeira afirma que os jornalistas são “incultos, pois cultura, muitas vezes dá a 

maior cana” (PATO MACHO, ed. 9: 23). Neste trecho, Nobre satiriza o fato de a classe artística e 

intelectual da época estar passando por inúmeros problemas com a polícia. Um dos grandes alvos 

dessa perseguição foi o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, que, assim como 

Gilberto Gil e Caetano Veloso, precisou ir embora do Brasil, tamanha a repressão que sofria.   

O outro deboche de Carlos Nobre está na frase: “Nosso jornal é anti-subversivo. A prova 

é que já estamos de olho em quem não anuncia em nossas páginas, pois quem não anuncia se 

esconde. Isso é altamente suspeito” (PATO MACHO, ed. 9: 23). Neste trecho, o jornalista brinca 

com a paranóia que se instalou no Brasil durante o início da década de 70, acerca da busca aos 

subversivos que, segundo o governo, queriam confrontar a ordem vigente no país. À medida que 

o cinturão da censura foi apertando, o Pato Macho passou a ser visto como uma publicação 

alternativa, muitas vezes sendo confundido com a imprensa de esquerda. Assim, boa parte dos 

clientes deixou de publicar seus anúncios no jornal. Isso fez a receita financeira do Pato cair de 

maneira drástica. Carlos Nobre soube brincar com a situação, dizendo que o jornal não era 

subversivo, e sim, uma vítima dos anunciantes que se escondiam. 

O Pato Macho sempre teve um lado esportivo, inclinado ao futebol e, em especial, à dupla 

Gre-Nal. Mesmo em textos com uma temática teoricamente branda no que se refere à 

contestação, os jornalistas conseguiam dar o seu recado, mesmo que maneira sutil, com relação à 

censura. Num trecho que falava sobre a motivação dos atletas, Ruy Carlos Ostermann escreveu 

que, na imprensa, a motivação pode gerar algumas impossibilidades. Ostermann conclui o texto 

com a frase: “Sou claro ou permaneço obscuro?”. As impossibilidades decorrentes da motivação 

dos jornalistas se referem ao conteúdo censurado de coisas que não podiam ser publicadas. Esses 

conteúdos eram criados a partir de o fato de os profissionais da imprensa não poderem expressar 
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o pensamento de maneira livre. Isso os motivava a denunciar, ou tentar, as ações repressoras. Aí 

reside a crítica de Ostermann, que, de tão sutil, o levou a perguntar ao leitor se havia sido claro 

no trecho final. 

 Assim se caracterizou o Pato Macho ao decorrer de suas quinze edições: criticando, 

expressando o que pensava, porém, de maneira não muito óbvia, como acontecia nos alternativos 

de orientação esquerdista que faziam uma panfletagem incisiva, com base no questionamento. O 

Pato era um jornal com público-alvo pré-estabelecido e que deveria ser entendido por esta 

camada. Dessa maneira, ficava fácil se fazer compreender em relação ao leitor. Apesar de ter sido 

submetido à censura e de ter que deixar de citar certas pessoas, como Aline Faraco, o Pato 

Macho continuou expressando sua opinião até quando pôde.    

 

3.2 TÉRMINO DO PATO MACHO 

 
 
 Ao decorrer de quinze exemplares, circulados semanalmente em Porto Alegre, o periódico 

Pato Macho ganhou destaque no cenário da imprensa alternativa do Brasil. Se comparado ao 

Coojornal, por exemplo, que durou quase uma década, o Pato Macho teve uma história muito 

breve. Mesmo assim, foi responsável por alguns constrangimentos de pessoas vinculadas a elite 

da sociedade da capital gaúcha. 

 O jornal também tinha como característica buscar as peculiaridades do povo gaúcho e usá-

las como suporte para os deboches. Desde o primeiro exemplar do Pato Macho, houve uma 

crítica constante ao provinciano que, segundo o jornal, é aquele que “leva tudo às últimas 

conseqüências, tentando derrubar novidades em defesa dos seus mitos” (Pato Macho ed. 1: 1). 

Ainda complementavam afirmando que, até o lançamento do jornal, viviam na Província à 

sombra das organizações tradicionais. A grafia de “Província” com letra maiúscula é uma alusão 

a um nome próprio, como Porto Alegre ou Rio Grande do Sul. 

 Na última edição do Pato Macho, estava estampado na capa um dos personagens mais 

folclóricos e ligados às tradições do Rio Grande do Sul, o cantor Teixerinha (ANEXO G).  

 Na primeira página, fica perceptível um descuido, aparentemente proposital, do Pato 

Macho com a diagramação. Apesar de o desleixo com a parte gráfica ser uma característica das 

publicações alternativas, o Pato seguiu uma linha sóbria no primeiro exemplar, usando o modelo 

clássico, que consistia em logomarca do jornal, uma foto grande e uma manchete de capa, 
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seguida por um texto de apresentação da nova publicação. No segundo exemplar, ao invés de 

uma foto para a manchete, apareceu uma tira em quadrinhos, porém, com uma caixa de texto bem 

distribuída e organizada. Daí por diante, desenhos, montagens, fontes sem um estilo determinado 

e escritos feitos à mão eram os cartões de visita do Pato Macho nas bancas em que o jornal era 

vendido (ANEXO H). De uma certa maneira, esse aparente desleixo visual segmentava o público 

leitor. Dificilmente uma pessoa tradicional, com hábitos de leitura bem definidos, se sentiria 

motivada a comprar um jornal com uma parte gráfica tão fora dos padrões. Em contrapartida, o 

público mais aberto sentiria curiosidade em ao menos folhear o Pato Macho.  

 As expressões escritas à mão eram, na maioria, sugestivas. Numa delas está escrito: “uma 

Porto Alegre que nem Porto Alegre conhece”. Isso deixa evidente a falta de compromisso da 

equipe do Pato, enquanto mídia, com a sociedade porto-alegrense. A capital do Rio Grande do 

Sul era retratada de maneira unilateral pela grande imprensa, segundo os jornalistas do Pato. 

Como não se sentiam parte integrante dessa alta sociedade, queriam mostrar o que efetivamente 

fazia parte de suas vidas, como a boemia do Encouraçado Butikim, o som que tocava na Rádio 

Continental e a maneira bem humorada com a qual tentavam se abstrair daquela época de 

repressão. 

 Embora os jornalistas do Pato Macho não tenham dito que a edição de número quinze 

seria a última do jornal a ser publicada, houve alguns indícios. Logo na segunda página, no 

editorial, há um lembrete de que, a partir daquele exemplar, estava todo mundo demitido. Porém, 

no mesmo texto, o editor admite que, cada dia mais, o número de colaboradores do jornal 

aumenta, deixando o expediente muito grande. Seguindo uma linha de raciocínio de que para 

escrever em um jornal como o Pato Macho a pessoa deveria ter um mínimo de discernimento 

intelectual, fica claro que crescia o número de pessoas esclarecidas que tinha contato com o 

jornal e queria fazer parte dele.  

Nessa época, o jornal havia mudado de editor-chefe. Quem assumiu a função foi o 

colaborador José Antônio Pinheiro Machado. Não há registro de algum desentendimento que 

tenha motivado Luis Fernando Veríssimo a deixar o cargo, já que este permaneceu como 

integrante do conselho de redação do Pato. Na última edição, o número de colaboradores 

ultrapassava trinta, dentre eles, o escritor Josué Guimarães e o jornalista Carlos Nobre.  

Na entrevista com Teixeirinha, há um misto de deboche, que fica perceptível no fato de 

que a mesma foi transcrita tal como o artista falou, pois conta com alguns erros de concordância 
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verbal, como “os olhos que ficava pequeno”. Vale lembrar que entrevistas longas e transcritas na 

íntegra, sem edição, eram uma característica de O Pasquim. Os jornalistas também não deixam de 

demonstrar admiração pela figura quase mitológica do cantor que, durante a carreira, foi o maior 

vendedor de discos da história do Brasil, superando a marca de cem milhões de cópias. A prova 

da admiração é que a entrevista com Teixeirinha, além de ser capa, ocupou as três páginas 

seguintes do jornal. 

Como era um jornal sugestivamente machista, o Pato Macho ironizava a questão dos 

homossexuais com bom humor. Foi o que demonstrou Luis Fernando Veríssimo na história em 

quadrinhos chamada A Super Bicha, uma espécie de super-herói gay que lutava pelos direitos dos 

homossexuais que, de acordo com a HQ, queriam dominar o mundo.  

Ao decorrer das edições, o Pato Macho rompeu as amarras da suposta província onde os 

jornalistas viviam e começou a manter contato com pessoas de diversos locais do mundo. No 

exemplar de número quinze, o colaborador Jefferson Barros fez uma descrição de como era viver 

nos Estados Unidos naquela época. Segundo Barros, não havia liberdade de imprensa, nem uma 

democracia plena na América. Embora, na aparência, o texto se refira ao país ianque, não é 

descartável a possibilidade de que o colaborador também estivesse fazendo uma menção ao 

Brasil, que também faz parte da América, mesmo que do Sul. 

Em 1971, o país ainda vivia a euforia de ser tri-campeão mundial de futebol na Copa do 

Mundo do México, realizada no ano anterior. O certame esportivo elevou Pelé ao status de 

melhor jogador de todos os tempos. Como o futebol era uma constante no Pato Macho, o jornal 

resolveu tecer uma crítica a Pelé, que havia completado trinta anos de idade.  

Com um sugestivo título de “Não confie em ninguém com mais de 30 anos”, a reportagem 

mostra, em pequenos trechos, o quanto Pelé esteve distante das camadas humildes da população 

enquanto foi uma estrela do futebol. Não podemos esquecer que o jogador foi o símbolo de uma 

equipe que foi usada como cartão de visitas do Brasil pelo governo militar. Pelé, para os 

governantes, era um vencedor que saiu de família humilde e conquistou fama e prestígio mundial. 

Isso deveria servir de exemplo ao povo que, se acreditasse no Brasil, poderia almejar algo 

parecido. 

Na última edição do Pato Macho não existia mais o Simandol e toda a crítica que o 

acompanhava. O deboche às instituições e sociedade, que era característica marcante dos 

primeiros exemplares do jornal, fica bem mais tímido na edição derradeira do semanário. Apesar 



 48 

de os jornalistas e colaboradores se demonstrarem desgostosos com a cidade em que viviam, 

todos eram exímios conhecedores do que realmente tinha e acontecia em Porto Alegre. Somados 

todos os conhecimentos acerca da capital, o Pato publicou um caderno chamado Serviço, que 

mostrava as dicas do jornal para o seu público, desde onde comer um cachorro-quente, até onde 

achar um banheiro público freqüentável. Também há dicas de livrarias, bares, lojas de discos, etc. 

O caderno, que continha um humor sarcástico, porém, sem criar atrito com ninguém, 

ainda trazia um guia de como conquistar mulheres em Porto Alegre, escrito por Cói Lopes, que, 

ironicamente, estava vivendo no Rio de Janeiro.  

Embora o Pato Macho fosse uma válvula de escape para que jornalistas da grande 

imprensa pudessem escrever de maneira mais livre, o semanário ainda tinha um excelente 

trabalho jornalístico. Prova disso é o furo dado pelo jornal ao descobrir que o jogador 

Claudiomiro, do Internacional, queria um aumento de salário para renovar o contrato com o 

clube. O Pato Macho passou os valores com exclusividade.  

Investigação parecida ocorreu na edição número onze, em que foi feita uma reportagem a 

respeito do uso de dopping no futebol. Foram ouvidos especialistas no assunto, que não foi 

tratado com o costumeiro humor do jornal. Na edição número treze, o colaborador Rogério 

Mendelski investigou o desvio de verbas na Universidade de Caxias do Sul. Com o título de “A 

Grande Picaretagem Universitária”, o tema virou uma reportagem digna de ser destaque em 

qualquer jornal diário, tanto pela qualidade textual quanto pelo trabalho de apuração feita por 

Mendelski. 

A coluna social de Tatata Pimentel circulou nas quinze edições do jornal, embora nas 

últimas tenha perdido o tom sarcástico de seus comentários, passando a descrever com precisão 

os fatos ocorridos nas festas da capital. Mesmo assim, o vocabulário do colunista seguiu com 

uma linha única, cheia de verbetes em inglês e pinceladas intelectuais. 

Em termos culturais, o Pato Macho sempre manteve uma produção textual de alto nível, 

principalmente no que se refere à musica e ao cinema. Na edição número cinco, Luís Fernando 

Veríssimo traz um panorama geral da música pop da época, com uma reportagem falando de 

Rolling Stones, The Beatles, Miles Davis, Traffic, entre outros artistas, que integravam as 

paradas de sucesso do início da década de 70. O grupo porto-alegrense Liverpool também foi 

lembrado com freqüência ao decorrer das edições do Pato Macho. 
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Na edição número quinze, o colaborador José Onofre faz um brilhante texto comparativo 

entre os cineastas Jean Luc-Godard e Elio Petri, mostrando toda a relevância de ambos para a 

sétima arte e falando da importância que tem o cinema na vida das pessoas. Esse tipo de conteúdo 

afirmava a equipe do Pato Macho como um grupo de profissionais que estava seguindo as 

tendências e vanguardas da cultura. Mesmo assim, o jornal não tem como característica principal 

as manifestações artísticas. Prova disso é que um conteúdo constante em suas páginas é o futebol. 

O décimo quinto exemplar também mostrava que a situação financeira do Pato era o 

maior problema. Se no início o jornal tinha uma vendagem expressiva, sendo o semanário mais 

procurado da capital, aos poucos a situação se reverteu. Após a submissão à censura, o Pato 

Macho perdeu anunciantes e alguns leitores. Segundo os jornalistas, uma parcela dos gaúchos não 

gostou de se ver nas páginas como caricatos, tendo seus costumes evidenciados e debochados.  

A queda nas vendagens ficou evidenciada em um texto da seção Transas, em que é citado 

o Diário de 1otícias, jornal que estava em franca decadência. “O Diário de Notícias é o único 

jornal que vende menos que o Pato em Porto Alegre” (PATO MACHO, ed.15: 21).  

O espaço Patada, que mostrava alguma foto expressiva e sem necessidade do uso de 

legendas na contracapa do jornal, também permaneceu até a última edição. Na foto final, Pelé, 

vestindo a camisa 10 da seleção, está caindo com o rosto no chão. A imagem sugere que a queda 

também pode ser no lado profissional. De certa maneira, o Pato Macho foi feliz na escolha da 

foto, uma vez que hoje, se for analisada a carreira do astro do futebol, depois de 1970, Pelé usou 

mais do prestígio da fama do que o seu talento com a bola para conseguir o que queria. Enquanto 

futebolista, o jogador não teve grandes êxitos após a copa de 1970, sendo alvo de críticas e 

acusações que afirmavam que sua carreira havia acabado. (ANEXO I) 

Ao falar da passagem meteórica do Pato Macho na imprensa do Rio Grande do Sul, Luis 

Fernando Veríssimo afirmou com orgulho: “Duramos pouco, mas incomodamos muito. Fizemos 

bastante barulho e chacoalhamos as estruturas da sociedade de Porto Alegre”. 

Isso sintetiza o efeito que o jornal causou na Província que, apesar de ter fama de ser um 

local de gente intelectualizada, não conseguiu se divertir por mais de quinze semanas quando se 

viu estampada nas páginas do Pato Macho, um jornal que tentou deixar os anos 70 um pouco 

menos sérios do que as divisas militares dos governantes, buscando levar as pessoas ao riso, 

tarefa difícil em uma época de tanta repressão.  
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CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

Quando foi definida a escolha do Pato Macho como objeto de pesquisa, foi sentida uma 

dupla responsabilidade. A primeira foi o fato de muito pouco estudo ter sido feito com o jornal. 

Isso fez que, por vezes, nos sentíssemos tateando no escuro. A segunda diz respeito às trajetórias 

dos protagonistas do Pato. Durante as quinze edições do jornal, alguns dos mais expressivos 

nomes da imprensa e da literatura do Rio Grande do Sul contribuíram para a existência do Pato 

Macho. A gama de integrantes da equipe do jornal contou com profissionais como Luís Fernando 

Veríssimo, Luis Carlos Ostermann, Moacyr Scliar, Tatata Pimentel, Rogério Mendelski, José 

Antônio Pinheiro Machado, entre outros. 

Ao decorrer do processo de elaboração do presente estudo, foi inevitável refletir sobre 

algumas questões, principalmente as que tangem a liberdade de imprensa e o comprometimento 

da mídia com quem lhe convém. Traçando um histórico do jornalismo brasileiro, é possível 

concluir que a imprensa do país já nasceu censurada, no início do século XIX, quando Hipólito 

da Costa precisou fazer circular o Correio Braziliense em Londres, evitando assim maiores 

represálias. Apesar da discussão sobre a autonomia dos veículos de comunicação e a intervenção 

do Estado na imprensa, não podemos desconsiderar as manipulações que uma parcela da mídia 

exerce em prol de benefícios próprios. 

Como o interesse da grande imprensa durante a repressão dos anos 70 era sobreviver 

enquanto empresas, houve a necessidade de publicações paralelas. Com um foco 

descomprometido, a imprensa alternativa preencheu essa lacuna. Pegando carona nessa 

tendência, o Pato Macho exerceu um papel atípico dentro do jornalismo gaúcho. Ao invés de 

bater de frente com a ditadura em questões políticas, como boa parte dos alternativos fez, o Pato 

usou do humor para tecer sua crítica. Não foi pretensioso a ponto de tentar redefinir um modo de 

fazer jornalismo. Apenas tentou entreter, divertindo leitores e colaboradores. Talvez esse fator 

tenha sido o diferencial do Pato Macho com relação aos seus pares. 
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 A crítica ao regime não precisava estampar as páginas do jornal com frases do tipo 

“Abaixo à ditadura”. O deboche ao modo provinciano com que se vivia em Porto Alegre no 

início dos anos 70 já era uma forma de denunciar a repressão. A ditadura brasileira não se 

restringiu apenas à censura dos artistas e dos meios de comunicação, pois atingiu o modo de vida 

da sociedade brasileira, que na sua maioria, se adequou ao que propôs o governo da época. 

Mesmo tendo no humor a sua marca registrada, o Pato Macho fez brilhantes reportagens 

de investigação. Isso mostra que, quando necessário, o jornal podia se equivaler a publicações 

como Zero Hora e Correio do Povo, por exemplo.  

A decepção durante a produção deste estudo ocorreu quando houve um desinteresse da 

colaboração de alguns personagens do Pato Macho que, quando procurados para darem 

depoimentos, fizeram pouco caso da relevância do jornal. Porém, essa frustração foi compensada 

com o apoio de Luís Fernando Veríssimo, um ícone da literatura brasileira que, em meio a sua 

timidez, teve papel fundamental dentro da concepção da monografia. 

O jornalismo propicia a seus profissionais a construção diária de documentos, sejam estes 

textos ou imagens. A partir disso criamos a biografia de onde vivemos. Não interessa se diz 

respeito a uma guerra mundial ou ao singelo ato isolado de uma pessoa. O que está em questão é 

a construção da história a partir dos fatos. Esse foi o principal objetivo deste estudo, contar 

novamente a história de uma página importante dentro de uma enciclopédia chamada imprensa. 
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ANEXO A: Capa da primeira edição do Pato Macho. 

ANEXO B: Jogo Simandol. 
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ANEXO D: Auto-afirmação do Pato Macho. 
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ANEXO  A: 
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ANEXO B: 
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ANEXO C: 
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ANEXO F: 
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ANEXO G: 
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ANEXO H: 
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ANEXO I: 

 

 

 

 
 


