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RESUMO

Este trabalho analisa o discurso humorístico nas oito edições da revista de humor  Pif Paf,
produzida pelo cartunista Millôr Fernandes no ano de 1964, como objetos que fizeram parte
de um discurso da época, assim como produziram e ainda produzem discursos sobre questões
envolvendo a Ditadura Militar, conceitos como o de democracia,  liberdade de expressão e
autoritarismo. A dissertação busca também salientar aspectos de uma cultura política, na qual
Millôr  e  os  demais  contribuintes  do  periódico  estavam inseridos,  que  se  relacionam não
somente  com  as  instituições  e  atitudes  da  Ditadura  Militar,  mas  também  com  questões
comportamentais e a diferenciação consciente da revista frente a imprensa hegemônica.

Palavras-chave: História; Imprensa Alternativa; Humor; Ditadura Militar; Revista Pif Paf. 



ABSTRACT

This work analyzes the humorous discourse in the eight editions of the humor magazine Pif
Paf - produced by the cartoonist Millôr Fernandes in the year 1964 - as objects which were
part of a discourse of the period as well as produced and still produces discourses on issues
involving the Military Dictatorship concepts such as democracy, freedom of expression and
authoritarianism. The dissertation also seeks to show aspects of a political culture in which
Millôr and the other contributors of the magazine were inserted which relate not only to the
institutions and attitudes of the Military Dictatorship but also to behavioral issues and the
conscious differentiation of the magazine against hegemonic press. 

Keywords: History; Alternative Press; Humor; Military dictatorship; Pif Paf. 
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Introdução

O encanto pela revista Pif Paf surgiu no primeiro contato com o periódico. Lembro-me de

folhear  os  exemplares  e  ficar  admirado  com a  forma  como aqueles  humoristas  retratavam um

período complexo e confuso da história brasileira através do humor e da ironia. Desde o período de

minha graduação, interessei-me por formas de fazer política que atingissem as pessoas através da

arte e do lúdico. Quando participava do movimento estudantil, procurava participar de atividades

que chamassem a atenção das pessoas para problemas reais da universidade, através de linguagens

menos ortodoxas, que não fossem invasivas, agressivas, e que procurassem dialogar com linguagens

mais receptivas, sendo o humor uma delas.

O interesse pela  Pif Paf  surgiu a partir desta perspectiva de atuação política, que não era

nada muito fundamentada, mas via no meio artístico possibilidades maiores de transformação da

realidade.  Foi  ao  observar  o  trabalho  de  Millôr  e  os  demais  na  revista,  que  me  encantei  pela

linguagem e forma como tratavam questões políticas e culturais de seu período através da ironia, do

humor e do sarcasmo,  utilizando-se de construções imagéticas para dialogar  com os leitores da

revista de forma ampla e criativa. A busca por formas de tratar a política, de modo a chamar a

atenção  de  um  público  maior  para  determinado  tema,  é  o  ponto  da  revista  que,  a  meu  ver,

permanece  atual,  pois  produziu conhecimento  artístico  capaz  de facilitar  uma leitura  crítica  do

mundo  e  uma  postura  reflexiva  de  nossas  próprias  ações  no  contexto  que  estava  inserida.

Abordagem pela qual os movimentos sociais, principalmente de juventude, continuam explorando

como  manifestações  artísticas  diversificadas  que  se  mesclam  em vídeos,  grafites  e  montagens

imagéticas.

No entanto, faltava-me o que trabalhar com a revista. Meu primeiro objetivo levantado era

compreender o discurso político veiculado na revista. Como abordara o golpe de 1964, o poder dos

militares e as disputas político-ideológicas. Com o desenvolvimento do projeto e do levantamento

bibliográfico sobre o tema, compreendi que havia muito mais no discurso da  Pif Paf do que as

questões políticas nas quais queria focar. 

A dissertação da jornalista Lygia Rocha (2011) salienta as características subversivas do

próprio ato jornalístico da revista Pif Paf, em como o periódico, ao produzir material de imprensa,

faz a crítica e a reflexão sobre os trabalhos de seu meio. Produção essa que leva o leitor a pensar

sobre outros produtos jornalísticos que consome.

Com esses dois aspectos centrais para a análise da fonte, esse trabalho se propõe a dissertar

sobre os aspectos internos da Pif Paf, que demonstram suas características habitualmente chamados

de subversivas, ou seja, aquilo que em suas páginas direcionava a crítica a setores no poder, como a
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imprensa hegemônica, os militares do golpe, mas também com relação à cultura política brasileira,

aspectos de nossa história de uma duração mais longa, que compreendem os valores de democracia

desenvolvidos a partir do final do séc. XIX.

Analisando o humor presente nas publicações, procurei entender os mecanismos que levam

a um dos objetivos fins do humor, o riso. Como afirmou Henri Bergson  (1983), o ato de rir por mais

que pareça  espontâneo,  tem a necessidade de um conhecimento  prévio,  pois  não é  possível  rir

daquilo que não se entende. Desta perspectiva, entende-se o riso como uma prática social e coletiva,

pois engendra símbolos e significados de um grupo social. Segundo Vladimir Propp, em sua obra a

Comicidade e o Riso (1992), o riso surge a partir da contradição entre forma e conteúdo, aparência e

essência, com essas contradições ligadas à descoberta de defeitos, de segredos e do que está fora do

considerado normal.

A análise do humor na história do tempo presente pode refletir sobre questões da moralidade

e do que se entende por norma dada sociedade, na medida em que o riso é reflexo da forma de

pensar de uma dada sociedade. As charges e as demais produções cômicas serão analisadas, não

como uma verdade sobre o momento político em que o Brasil se encontrava em 1964, mas como

uma representatividade de opinião deste tempo, como forma de reação aos acontecimentos e como

construtora de conhecimento para quem as consumia.

O  trabalho  produzido  no  PPGH  da  UDESC se  insere  na  linha  de  História  do  Tempo

Presente, na medida em que o mesmo pode servir para reflexão do papel do jornalismo alternativo,

do humor e da charge como contestação do status quo, da relação de opressor e oprimido e o papel

que estes podem ter na subversão da ordem estabelecida. Assim como pensar nas formas como essa

revista de 1964 repercutiu em tempos posteriores, chegando ao nosso tempo, provocando novos

trabalhos e estratégias de contestação, inseridos em uma cultura política.

Um dos aspectos que mais chamaram a atenção ao longo dos dois anos de mestrado foi a

produção imagética  do humor presente na revista.  Por isso,  houve dedicação considerável  para

compreender  teoria  e  metodologia  adequada  na  investigação  de  fontes  imagéticas.  No entanto,

percebendo a incapacidade de fazer um trabalho que utilizasse exclusivamente esse tipo de fonte a

fundo, que levasse a  pesquisa a  considerações  relevantes  ao meio  historiográfico,  optou-se por

mesclar o exame de imagens e texto como parte de um discurso coeso e orgânico, que a revista

produz em suas oito edições publicadas.

Outra demanda levantada na pesquisa trata do local de destaque que alguns autores dão à

revista  Pif Paf, como precursora do jornalismo alternativo satírico enquanto discurso opositor a

ditadura militar. Partindo desse ponto, a presente dissertação busca entender e explorar os aspectos

internos da revista que chamam a atenção destes autores, partindo de três eixos centrais: a produção

crítica com relação ao formato jornalístico; o discurso construído para e pela revista sobre o que

seria a política brasileira no ano de 1964; e a investigação dos discursos que atingiram as pessoas no
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poder, levando a revista a ser fechada com apenas 8 edições publicadas.

Através da análise de imagens e do discurso humorístico da revista, busca-se entender o

discurso subversivo interno do periódico, assim levando a refletir sobre esse local de destaque dado

a  Pif  Paf no  jornalismo alternativo  do período da  Ditadura  Militar.  Tendo isso como objetivo

central da dissertação, a mesma se divide em três capítulos, com objetivos específicos que dialogam

entre si. No capítulo 1, o foco se dá em como a Pif Paf se apresenta enquanto objeto jornalístico

diferenciado, pontuando seu caráter principal que é o humor. Ao folhear as páginas do periódico,

encontramos críticas diretas e indiretas à forma como atuava a imprensa de então no Brasil.  O

objetivo nesse capítulo se concentra no discurso da Pif Paf enquanto imprensa alternativa, para que

se compreenda o local de fala da mesma,  suas complexidades  e limitações.  Para isso,  busca-se

destrinchar o primeiro editorial, que se apresenta em caráter de manifesto, elencando princípios em

que a revista se sustenta, sem que para isso perca sua principal finalidade que é fazer o humor.

Partindo desse exame do editorial,  o  capítulo  dialogará  com outras  pesquisas  que  debateram o

conceito de jornalismo alternativo objetivando levantar como esse conceito se encaixa ou não no

objeto de pesquisa. Por último, debate-se o papel da publicação do fac-similar em 2005 e como é o

discurso produzido sobre a revista 40 anos depois, utilizando-se de metodologia adequada à História

do Tempo Presente.

No capítulo 2 a análise se concentra nas seções da revista que refletem sobre o próprio ato

jornalístico. Através de espaços comuns ao jornalismo tradicional, a  Pif Paf apresenta a crítica à

imprensa  utilizando  de  sua  própria  linguagem  de  forma  irônica  e  satírica.  Nesse  capítulo,  a

investigação se concentra na seção de cartas, que dialoga com supostos leitores sobre sua atividade

no  que  toca  os  temas  de  imprensa,  política  e  humor.  Referente  às  imagens,  busca-se  analisar

algumas  produções  publicitárias  que,  em formatos  humorísticos,  fazem das  propagandas  partes

orgânicas  das  publicações,  assim  como  repensam  seu  objetivo  fim  publicitário.  Finalizando  o

capítulo com a investigação de peças publicitárias falsas que trazem a crítica a outras publicações

de mesmo tipo, assim como ironizam aspectos da cultura política que marcam o ano de 1964, como

a perseguição à ameaça comunista que justificou o golpe militar naquele ano.

No último capítulo o trabalho se concentra nas imagens que causaram mais polêmica na

época, e levaram Millôr a decidir por fechar a publicação. Elencando e examinando as produções

humorísticas, que endereçavam a crítica a personalidades políticas em destaque naquele momento, o

capítulo  busca expor  as  passagens que teriam mexido com quem estava no poder.  Partindo do

princípio levantado pela própria revista de “meter o nariz onde não é chamada”, busca-se constatar

o que levou os órgãos da polícia da Guanabara a retirar de circulação algumas publicações da Pif

Paf, assim como prender um de seus colaboradores, mesmo que por curto período de tempo.

A Pif Paf, através de fotomontagens, criou concurso fictício que decidiria quem seria a nova

"Miss  Alvorada  de  1965".  A  brincadeira  remetia  à  disputa  por  quem  assumiria  o  cargo  da
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presidência no ano seguinte. Através da análise destas imagens e do contexto político no qual se

baseia, esse capítulo objetiva compreender como, em meio a tantos aspectos críticos expostos na

revista, foi essa coluna que justificou a tomada de atitudes de censura por parte das autoridades.

Para  isso,  liga-se tal  análise  com o local  de  fala  exposto  no capítulo  1  e  as  possibilidades  de

discurso construídas pela revista. Buscando entender o que teria mexido com o brio de quem estava

no poder, se amarrará a investigação deste concurso com outras seções da revista que citam direta

ou indiretamente personagens do poder político do período, para a compreensão mais ampla da

crítica  feita  pela  revista  a  esses  poderes,  levando  em  consideração  não  apenas  as  críticas

personificadas, mas também os valores que defendiam.
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1.  Pif Paf: Imprensa alternativa e satírica

Neste capítulo será apresentado o que é a revista. Opta-se por dividir a apresentação em

quatro momentos: primeiro a apresentação geral do objeto em si, suas especificações técnicas e de

produção; em um segundo momento, a apresentação do que é a revista por ela mesma, pois a Pif

Paf, em diversos momentos de suas oito edições, demonstra críticas ao jornalismo tradicional e se

diferencia  deste.  O objetivo é  analisar  como se dá esse discurso na página  de apresentação da

primeira publicação; no terceiro momento a apresentação se dará através da historiografia e demais

estudiosos que pensaram e analisaram a revista Pif Paf, assim como a imprensa alternativa e satírica

do período;  por  último  trabalhar-se-á  a  visão  de  como ela  foi  apresentada  40  anos  depois,  na

publicação de seu fac-similar e dessa forma trabalhar como a memória atual vê esta revista.

1.1 Apresentação geral

A  Pif  Paf teve  apenas  8  números  de  publicações,  todas  no  ano  de  1964.  A  primeira

publicação é datada de 21 de maio de 1964, sendo a proposta das publicações saírem a cada duas

semanas,  ou  “catorzenalmente”  como  a  própria  revista  preferiu  descrever.  No  entanto,  tal

periodicidade nem sempre foi possível,  tendo um corpo editorial  pequeno, o grupo teve alguns

atrasos em suas publicações.

A revista teve como diretor o cartunista e humorista Millôr Fernandes e a participação de

diversos nomes conhecidos do cartum e humor brasileiro: Jaguar, ou Sérgio Jaguaribe, iniciou sua

carreira  de  cartunista  na  revista  “Manchete”;  Claudius  Ceconi,  ilustrador  e  cartunista,  havia

trabalhado como auxiliar de paginador na revista “O Cruzeiro”, iniciou sua carreira no humor no

“Jornal do Brasil” onde fazia caricaturas; Reginaldo Fortuna, cartunista que colaborou com diversas

revistas  de  humor  da  imprensa  alternativa  no período da  Ditadura  Militar,  iniciou  sua carreira

publicando trabalhos em revistas infantis, e antes da Pif Paf trabalhou com Ziraldo na revista “O

Cruzeiro”,  na  seção de  humor  intitulada  “O Centavo”;  Sérgio  Porto,  de pseudônimo Stanislaw

Ponte Preta, foi jornalista, humorista e cronista, trabalhou em diversos jornais e rádios do Rio de

janeiro;  Ziraldo,  cartunista,  escritor  e  dramaturgo,  assim  como  Millôr  Fernandes,  já  tinha  um

público bastante cativo em 1964 devido seus trabalhos anteriores, como as publicações na revista

“O Cruzeiro” e a revista em quadrinhos “A turma do Pererê”, primeira do segmento toda colorida

que era produzida no Brasil, publicada entre 1960 e 1964. Todos, com exceção de Sérgio Porto, que

faleceu em 1968, fizeram parte do grupo que públicou a revista de humor “O Pasquim” a partir de

1969, nome sempre lembrado ao se falar em imprensa alternativa no Brasil.1

1 ENCICLOPÉDIA  Itaú  Cultural  de  Arte  e  Cultura Brasileiras.  São Paulo:  Itaú  Cultural,  2016.  Disponível  em:
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A revista Pif Paf foi projetada a partir da demissão de Millôr Fernandes da revista Cruzeiro,

na qual tinha uma coluna de humor com o mesmo nome, que estamparia as capas de seu periódico

no ano de 1964. Algumas das pessoas que viriam a serem contribuintes da mesma, como Claudius e

Jaguar, incentivaram Millôr a publicar uma revista própria de humor, nos moldes da sua coluna da

revista “Cruzeiro”, em que ele próprio poderia controlar o editorial. 

O curto período de existência da revista se deve as complicações que Millôr teve com o

autoritarismo e censura do período da ditadura militar, que levaram a um pesado fardo financeiro ao

cartunista. Segundo ele, em entrevista publicada no livro Imprensa Alternativa e Literatura (1987),

O Pif Paf foi fechado por um conluio entre o governo federal e o governo estadual aqui, que
naquela época era o Carlos Lacerda, com o coronel Borges que dirigia a polícia dele, e
como ninguém estava  satisfeito  eu  num certo  momento  não tive  forças  para  lutar,  eles
começaram a apreender um número, depois devolveram o número, depois o oitavo número
eles apreenderam todo e eu não tinha mais dinheiro para fazer. Eu me lembro que estava
extenuado do ponto de vista físico, de trabalho que eu fazia, e com uma dívida que não sabia
como pagar, realmente não sabia como pagar. Mas no dia em que eu fechei tudo, decidi
fechar e fechei,  e resolvi os problemas todos e formulei a dívida,  me deu um tremendo
alívio. (FERNANDES, 1987. apud MEDEIROS, 2010: 54-55)

Cada  uma  das  oito  edições  tem  24  páginas,  onde  cada  página  tem  o  tamanho  de

34,5x25,5cm,  com conteúdo  variado  dentro  da  categoria  humor,  como  piadas,  fábulas,  sátiras,

charges, caricaturas, fotomontagens entre outros, distribuídos em suas páginas. A impressão gráfica

se dá na maior parte de suas páginas em preto e branco (provavelmente pelo custo oneroso para um

periódico de imprensa alternativa fazê-las todas em cores) com algumas páginas coloridas, dentre

elas a capa. 

O  formato  utilizado  pela  imprensa  conhecido  por  revista  tem um diferencial  de  outros

periódicos,  o que se distingue também na fruição do leitor/consumidor  com a revista.  Fácil  de

carregar,  guardar, colecionar,  não suja as mãos como nos jornais e o papel no qual é impresso

garante  qualidade  de  leitura  e  de  visualização  de  imagens  superior  ao  de  um  jornal.  Esta

superioridade gráfica das revistas está vinculada a um aspecto característico deste formato, que é o

extensivo  uso  de  imagens  sempre  presente  independente  da  proposta  temática  que  a  mesma

pretende abordar, seja publicando ilustrações ou fotografias. A durabilidade da revista enquanto

formato  frente  aos  jornais  é  maior,  não  só  pelo  tipo  de  papel  utilizado,  que  garante  maior

durabilidade, mas também pelo conteúdo que não se detêm a notícias que aconteceram naquele dia

ou semana. A revista não se sustenta apenas como um resumo do que já foi noticiado no período

entre  as  diferentes  edições  –  já  que  sua  periodicidade  também  se  diferencia  do  jornal:  sendo

semanal, quinzenal, mensal – se utilizando de material mais denso, lúdico, informativo, ilustrativo

e/ou científico se comparado ao de outras publicações.

A jornalista Marilia Scalzo (2004) destaca em seu livro “Jornalismo de revista” que esse

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3187/arte-conceitual>.  Acesso  em:  16  de  Set.  2016.  Verbetes  da
Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 
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formato de mídia impressa surgiu com o intuito da diversão, trazendo fotografias e ilustrações que

serviam para distrair os leitores. Teve também como um segundo objetivo, a procura em atingir

certo público que tinha demandas de leitura para além do jornal diário, público este que buscava

informações específicas, mas que não queria ou não podia se dedicar aos livros.

No caso do objeto de pesquisa, a revista tem como peça chave de sua comunicação o humor

satírico,  que  tem  entre  outras  funções  a  característica  de  traduzir  eventos  daquele  período,

personagens políticos e seus conflitos, retirando a aura de poder que encobria esses personagens e

fazendo pilhérias sobre suas ações, e seus traços fisionômicos firmados no retrato político. Trata-se,

portanto,  de  uma  subversão  da  linguagem  política  oficial,  uma  tentativa  de  dessacralizá-la,

convidando o leitor a revê-la de forma diferente daquela em que repousava a história oficial. Mais

especificamente a charge, e o humor visual contribuíram “para desmistificar e dessacralizar o poder,

mostrando líderes e chefes de Estado como seres humanos falíveis  e, eventualmente, ridículos.”

(MOTTA, 2006: pp. 18)

A ideia deste humor crítico é pensar, refletir sobre algo do cotidiano, não necessariamente

com uma carga ideológica intencional de seu autor, mas, ainda assim, propondo a reflexão sobre um

tema.

Os  "textos"  humoristicos,  embora,  evidentemente,  não  sejam  sempre  "referenciais",
guardam algum tipo de relação  (a ser  explicitada,  já  que humor não é Sociologia  nem
História")  com  os  diversos  tipos  de  acontecimento.  As  charges,  por  exemplo,  são
tipicamente relativas a fatos "do dia". (POSSENTI, 2010: 27)

O humor  da  Pif  Paf,  apesar  de um periódico  alternativo  de pequena duração,  teve  uma

tiragem  significativa  para  os  padrões  do  período.  A  primeira  edição  vendeu  cerca  de  40  mil

exemplares,  com grande circulação em três grandes capitais:  Rio de Janeiro,  São Paulo e Belo

Horizonte (KUCINSKI, 1991: pp. 28).

Embora tivesse uma diagramação variada de um número para outro, algumas seções da Pif

Paf se mantiveram em todos os 8 exemplares. Entre elas vale destacar: a) “As cartas do Pif Paf”:

publicação de cartas de supostos leitores que já surgiam na edição nº 1; b) “um ponto de vista

carioca”: página de apresentação da linha editorial da revista; c) “Em resumo”: texto assinado pelo

editor da revista, Millôr, que apresentava um glossário dos principais acontecimentos recentes à

data de publicação, sempre acompanhada de uma charge que variava a autoria; d) “Pif Paf analisa

uma piada”: coluna em que se analisava e contextualizava uma piada popular nas ruas do Rio de

Janeiro; e) “Cara e Coroa”: brincadeira em duas páginas que se utilizava de fotografias e frases de

efeito  para  falar  sobre  temas  variados  com pontos  de vistas  diferentes;  f)  “mundo cão”:  notas

informativas, às vezes factuais, às vezes fictícios; g) “O Pif-Paf”: que seguia os moldes da seção na

revista O Cruzeiro, onde Millôr publicava piadas, citações, cartuns, fábulas, etc. Também destacam-

se algumas seções que surgiram em número significativo: “Stripif/tease do Pif Paf” e “As grandes
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canções  brasileiras  ilustradas”  ambas  aparecem  em  4  edições,  porém  não  necessariamente  as

mesmas, e tem o formato semelhante à de uma fotonovela, quando uma seqüência de fotografias

conta uma história, no primeiro caso um strip-tease de uma mulher e no segundo a ilustração de

uma música popular.

De  modo  a  facilitar  e  identificar  melhor  os  temas  abordados  ao  longo  de  todas  as

publicações da Pif Paf, optou-se por dividir as páginas, colunas e seções nas seguintes categorias,

que identifica os temas e tipo de conteúdo ao qual a revista contempla: Política, momentos em que

o  foco  do  humor  são  figuras  e  instituições  políticas,  ou  ainda  algo  relacionado  a  atos

governamentais; Campo jornalístico, espaços em que o tema central é a própria escrita jornalística

ou  publicitária;  Sexo,  momentos  em que  o  destaque  está  na  sexualização  do  corpo  feminino;

Romance, seções que tratam do relacionamento entre casal cisgenêro, mas que não tem o foco na

sexualização do corpo feminino; Artístico-cultural, que engloba muita coisa, mas tem sempre em

destaque  um  referencial  em  alguma  forma  de  arte  e/ou  a  culturas  regionais;  Crônicas,  estão

separados nessa categoria textos e construções imagéticas que tratam do cotidiano e que não se

encaixam em nenhuma das categorias anteriores;  Religioso, momentos em que o foco do humor

está em passagens bíblicas, como o mito de Adão e Eva muito trabalhado por Millôr Fernandes.

Das  categorias  elencadas  acima,  essa  dissertação  terá  foco  maior  nas  duas  primeiras:

Política, desenvolvida no terceiro capítulo e  Campo jornalístico, ao qual o segundo capítulo se

remete. No entanto, discussões pertinentes as demais categorias perpassam as categorias abordadas

e terão espaço de análise e discussão ao longo da dissertação.

1.2 Apresentação por ela mesma

O discurso  presente  na  Pif  Paf não  é  compreendido  como  simples  contraposição  a  um

discurso dominante, mas como espaço para experimentação e construção de informação, imagem e

comunicação, que em grande parte é diferenciada de outros periódicos da época. Tal questão fica

evidente na forma como a revista se apresenta a seu público leitor, buscando demonstrar o que lhe

era singular, ao mesmo tempo em que seu trabalho demonstra críticas à imprensa tradicional.

Há  diversos  elementos  relevantes  para  compreensão  da  importância  dada,  no  campo

jornalístico, para uma revista de humor que teve apenas 8 edições publicadas, ao longo das suas 192

páginas.  Alguns  desses  aspectos  serão  aprofundados  no  segundo  capítulo.  Aqui  focar-se-á  no

editorial de apresentação do primeiro exemplar encontrada na página 3 com o título “um ponto de

vista carioca” (Fig.1).
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Esse editorial tem 3 elementos principais que se complementam na apresentação da revista,

sempre se utilizando do humor e ironia.  Logo abaixo do título encontra-se o corpo editorial  da

revista, apresentada com seus nomes e funções: Millôr Fernandes como diretor; o jornalista carioca

e artista plástico Yllen Kerr como diretor comercial;  e o artista plástico que nasceu na Áustria,

viveu a juventude na Argentina e tornou-se referência no seu trabalho com capas de revista no

Brasil, Eugênio Hirsch como diretor de arte.2 Junto da apresentação dos nomes dos integrantes do

corpo diretor temos suas fotos de frente e perfil, metáfora que faz analogia a uma ficha policial, em

que os criminosos têm suas fotos catalogadas nas mesmas posições. 

Tal analogia parece fazer referência ao seu espírito rebelde, de subversão da ordem inerente

à proposta  de humor que se verificará nas próximas linhas.  Ainda sobre as fotografias,  os três

encontram-se utilizando óculos de sol, que em conjunto com outros elementos da página reforça seu

título “um ponto de vista carioca”, referenciando a relação da cidade com as praias e o sol.

2 FERNANDES,  Amaury.  Eugênio  Hirsh:  Um  perfil  especial  entre  os  fundadores  do  Design  brasileiro.  In.:  
HORCADES, Carlos; THEES, Isabel (org.). Designe. Rio de Janeiro: Instituto de Artes Visuais – Escola de

Artes Visuais – UNIVERCIDADE, 2002. nº 4. p.5-9

Figura  1:  "um ponto de vista  carioca"  -  Editorial  nº1,
pág.3
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Em seguida, há o aviso “Os pontos de vista expressos nessa revista, por mais disparatados,

paradoxais, conflitivos ou estúpidos, são de absoluta responsabilidade da direção” (Pif Paf, 1964:

nº1. p.3). Tal frase, além de demonstrar uma posição da direção da revista, endereça uma crítica a

antiga  empregadora  de  Millôr  Fernandes,  a  revista  O Cruzeiro,  pelo  episódio  que  levou a  sua

demissão

Entre 1945 e 1963, Millôr trabalhou como colunista de humor na revista O Cruzeiro, muitas

vezes assinando com o pseudônimo Emmanuel Vão Gogô. Na edição de nº 52 de 5 de outubro de

1963 da  revista  O Cruzeiro,  Millôr  públicou  uma fábula  intitulada  “A Verdadeira  História  do

Paraíso”, sátira da história bíblica do Gênesis, entre as páginas 64 e 73, que recebeu críticas de

setores ligados à Igreja Católica, o que fez com que o periódico no qual havia sido colaborador por

quase 20 anos publicasse editorial acusando o cartunista de ter “abusado de sua boa fé” e “insultar

as convicções religiosas do povo brasileiro”, com a sátira que a própria revista havia encomendado

e autorizado sua publicação em 12 páginas.

O desagravo com a direção de O Cruzeiro aparece em diversos momentos das 8 edições da

Pif Paf .  Há no editorial  da sétima edição da  Pif Paf  um ataque direto ao diretor da revista  O

Cruzeiro, Leão Godim de Oliveira como desonesto:

Enquanto escrevo os generais estão jantando em casa de Leão Godim de Oliveira, diretor
da revista O Cruzeiro, de cuja honestidade a cidade fala, no máximo com descrição. É um
sinal de que a revolução tem fome de glória, sêde de prazer, gosta de revistas em quatro
corês, e, na hora da sobremesa, não se importa com bicho da goiaba. (Pif Paf, 1964: nº7.
p.3)

Millôr acusa a ligação de Leão Godim com os militares que atuaram no golpe de 1964, os

quais se autodenominavam revolucionários, e segue insinuando que a amizade do chefe editorial e

os oficiais  era oriunda de interesses publicitários para o governo militar,  visto que  O Cruzeiro,

como  uma  das  organizações  jornalísticas  mais  importantes  do  Brasil,  poderia  influenciar  na

narrativa sobre o ocorrido, saciando a “fome de glória” dos protagonistas do golpe.

Os outros dois elementos  principais do editorial,  citados anteriormente,  ocupam a maior

parte da página 3 da primeira publicação de  Pif Paf e são complementares um ao outro. Os 10

mandamentos e a charge (Fig. 1) funcionam como um manifesto da revista, e do que se compreende

por humor e seu papel crítico. Uma análise mais detalhada deste texto oferece pistas sobre o tópico

em questão.

Uma paródia  de “A Liberdade iluminando o mundo”,  mais  conhecido como Estátua  da

Liberdade,  ganha  destaque  no  editorial.  A  charge  de  Millôr  Fernandes  faz  parte  de  um texto

intitulado “como princípio”, que elenca 10 princípios que, em conjunto com a charge, deram novos

significados aquela publicação.

O primeiro deles já faz o apontamento para as contradições inerentes à democracia, seja a

brasileira  ou  a  estadunidense,  evidenciada  pela  paródia  da  Estátua  da  Liberdade:  “I/  Estamos
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convencidos de que o pior da nossa Democracia é que ela acaba sempre na mão dos democratas.”

A revista em diversos momentos de sua existência utiliza-se de analogias, metáforas e outros

formatos linguísticos através do humor, para questionar o conceito de democracia e suas diferentes

formas de utilização, como nas falas de adversários políticos que defendiam seus programas em

prol da democracia. Algo que não foi diferente com o golpe militar, visto que sua justificativa foi

dada pela democracia ameaçada pelos comunistas próximos ao poder. 

A charge  da página  3 também demonstra  esta  contradição  da  visão de  Democracia,  ao

inverter  significados  de  liberdade,  democracia,  república,  como  a  mudança  da  luz  da  estátua

original,  parodiada com uma lâmpada apagada no lugar da tocha que ilumina,  assim como está

segurando o Mein Kampf - obra de Adolf Hitler e símbolo do nazismo – no lugar da tábua com a

data da independência dos Estados Unidos da América.

O segundo princípio satiriza  o funcionamento da justiça:  “II/  Precisamos rever  todos os

princípios da Justiça Brasileira. Nossa Justiça anda tão complicada, tão cheia de burocracia, que

dentro em breve ninguém mais terá coragem de ser malfeitor.”

O historiador Renato Lemos (2004), ao pesquisar sobre o papel judiciário nos primeiros

anos  da  Ditadura  Militar,  demonstra  como  houve  uso  das  instituições  democráticas,  o  sistema

partidário, assim como os poderes legislativo e judiciário, para a implantação de novas formas de

domínio político, tendo a Justiça Militar papel significativo nessa empreitada. Era importante para o

novo governo, instituído após o golpe, se sustentar por meio da legalidade, mesmo que mutilada e

tutelada pelo poder militar. Lemos (2004: pp. 285) exemplifica através do caso em que o ministro

da Guerra, general Artur da Costa e Silva, pede ao poder judiciário, diante da demora na definição

do primeiro ato institucional, “qualquer documento” para que pudesse iniciar as punições contra os

sujeitos  que  levavam  perigo  a  segurança  nacional.  A  Justiça  Brasileira  passou  por  algumas

mudanças, nas quais a Justiça Militar teve importante papel na dinâmica do regime, inclusive de

disputa interna:

Foi, como se podia esperar de sua natureza institucional, um órgão central do aparato de
coerção  jurídica.  Jogou  um  papel  estratégico  na  condição  de  instrumento  auxiliar  no
esforço  de  legitimação  do  regime,  apresentando-se  como espaço  atenuador  de  práticas
policiais  e  jurídicas  tendentes  a  aprofundar  o  caráter  ditatorial  do  regime.  Por  fim,
constituiu uma arena de confronto entre correntes militares que disputaram a primazia nas
diversas conjunturas que o regime atravessou. (LEMOS, 2004: 285)

O  segundo  postulado  parece  fazer  referência  a  essas  mudanças  de  forma  irônica,  que

precisam ser revistas, apontando para um posterior momento em que seu poder seria tamanho que

não teria quem o contrariasse. 

Já  o  terceiro  enunciado  preocupa-se  em  demonstrar  a  visão  do  que  seus  autores

compreendem por humor: 

III/  Pretendemos meter o nariz exatamente onde não formos chamados. Humorismo não
tem nada a ver  e  não deve  absolutamente ser  confundido  com a sórdida  campanha do
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‘Sorria Sempre’. Essa campanha é anti-humorística por natureza, revela um conformismo
primário, incompatível com a alta dignidade do humorista. Quem sorri sempre ou é um
idiota total ou tem a dentadura mal ajustada.

A perspectiva de humor apresentada acima tem como característica inicial a rebeldia, “meter

o nariz onde não somos chamados”, papel que reconfigura o exercício do jornalismo crítico, mas

narrado não da forma tradicional, mas por meio de uma linguagem que subvertesse o próprio ofício.

Os redatores reconfiguram também a concepção de humor. O princípio do humor buscado por eles

não tinha como fim arrancar risos do leitor,  mas causar estranhamento,  incômodo e provocar a

reflexão sobre os episódios e personagens do cotidiano político e social  da época.  Demonstram

assim compreender o humor como algo político, com alvos, críticas, ironias e concepção de mundo.

Para o editorial é papel essencial do humor não se conformar com o preestabelecido, questionando,

ironizando e satirizando tudo que os incomoda, mesmo que não sejam bem recebidos. 

O quarto princípio segue uma linha semelhante ao anterior, porém está mais direcionada,

pois eles demonstram certo posicionamento político contrário ao que é conservador e tradicional,

ligadas a expressão “homens de bem”: “IV/ Nossa intenção básica é fazer com que os homens de

bem se arrependam.” 

Mais um apontamento de sua posição política do que subversão da ordem. A expressão

“homens de bem” foi e é utilizada por diversos movimentos conservadores na história, não só do

Brasil. Remete aquele cidadão que segue na linha, na ordem das coisas, que não questiona o status

quo, ou a partir da sua referência bíblica, não questiona a ordem divina. O termo está presente no

livro Eclesiástico  (ECLO) da escritura sagrada e faz referência aquele que teme a Deus e é fiel a

Ele: 

Os “homens de bem” são como luzes e o sinal de esperança de que Deus os colocou e os
coloca no mundo para que a vida não perca o encanto. Para isso, temer a Deus significa
respeitá-lo e acatá-lo no intuito de aprender a ser sábio. Com efeito, a fama do amigo e do
“homem de bem” é propagada entre as pessoas. (SILVA, 2015: ST1503)

A posição dos humoristas é a de questionar esses grupos autointitulados “homens de bem”

através do humor, da ironia e de seu pensamento crítico. Motta (2002) levantou em sua pesquisa

como o termo foi muitas vezes utilizado por grupos de movimentos anticomunistas no Brasil, que

em muitos casos estavam ligados a setores da Igreja Católica.

O quinto princípio:  “V/ Os comunistas  são contra o lucro.  Nós somos apenas contra  os

prejuízos”.  Há  uma  preocupação  em se  posicionar  como  diferente  de  grupos  comunistas  e  ao

pensamento de esquerda. As motivações para isso parecem ser múltiplas, mas se podem afirmar

pelo menos duas com precisão. Primeiro, que Millôr e os demais tinham discordância política com

grupos  de  esquerda  aos  quais  eram  constantemente  confundidos,  devido  à  sua  posição  de

questionamento da ordem, mas que o próprio nunca demonstrou qualquer afinidade. Cabe destacar

que os movimentos de esquerda não são homogêneos,  e entre eles existiam grupos diversos de
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ideologia leninista, maoista, trabalhista, social-democrata, entre outros. Segundo Motta (2002), em

1964 existiam movimentos de orientação marxista como o PCB (Partido Comunista Brasileiro), o

PCdoB (Partido comunista do Brasil), a POLOP (Política Operária), a AP (Ação Popular), as Ligas

Camponesas, assim como outros grupos menores, que tinham também suas dissidências internas,

podendo  seguir  citando  ainda  grupos  considerados  de  esquerda,  mas  que  não  necessariamente

tinham uma definição marxista de sua ação política, como é o caso de partidários do PTB ligados a

Leonel Brizola. 

Diferente  de  outros  periódicos  alternativos  que  surgiram no período,  a  Pif  Paf  não era

atrelada a nenhum grupo partidário ou movimento político, tais como o Folha da Semana do Rio de

Janeiro, ligado ao PCB, ou o jornal Amanhã, apoiado pelo movimento estudantil da Faculdade de

Filosofia da Universidade de São Paulo, que concentrava uma frente de partidos de esquerda com

organizações distintas como a AP, a POLOP e o PCdoB (Kucinski, 2001). A  segunda  motivação

está  ligada  ao  contexto  de  Guerra  Fria,  que  fazia  com que a  sociedade  fosse  polarizada  entre

esquerda e direita, defensores do capitalismo e comunistas, disputa que foi central no processo que

culminou no Golpe de 1964. Sendo assim, era comum naquele momento a rotulação de pessoas em

um desses grandes grupos genéricos, algo que de alguma forma eles gostariam de contornar.  O

historiador  Rodrigo  Patto  Sá  Motta  (2002:163)  destacou  em sua  pesquisa  sobre  o  movimento

anticomunista  no  Brasil,  como  era  comum  acusar  os  adversários  políticos  com  o  rótulo  de

comunista, com objetivo de macular sua imagem frente a um grande público que entendia o rótulo

como  sinônimo  do  mau,  de  autoritário,  de  corrupto  e  usurpador.  Em  períodos  de  caça  aos

comunistas, como o da década de 1960, acusar alguém de envolvimento com o Partido Comunista

era jogá-lo contra a opinião pública. Por isso, a preocupação em se desvencilhar dessa rotulação era

importante, mas também recorrente.

O sexto princípio faz referência à concepção existencialista de mundo, que influenciou os

autores da revista: “VI/ Jamais esqueceremos o fundamental: Da vida ninguém escapa.”

 O pensamento existencialista na revista  Pif Paf se demonstra constantemente através da

defesa de liberdade de ser, evitando assim o processo de reificação do ser humano. Ele se expressa

nesse  princípio  na  afirmação  que  o  sujeito  é  sua  existência.  Porém,  ao  voltar  em  princípios

anteriores, podemos perceber uma similaridade no pensamento do existencialismo francês, como na

anticampanha  do “sorria  sempre”  presente  no terceiro  princípio,  ou a  fuga  de posicionamentos

políticos ideológicos analisados no anterior.

Como bem analisou a jornalista Lygia Rocha (2011), o projeto de existencialismo humano

expresso na Pif Paf pode ser verificado no slogan do primeiro exemplar da revista, presente em sua

capa, reutilizado diversas vezes em suas páginas internas, “Cada número é exemplar, cada exemplar

é um número”. Segundo a autora:
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Há um jogo,  com as  palavras  ― exemplar  e  ― número,  que pode ser  interpretado  da
seguinte forma: cada edição da Pif-Paf (cada número) serve de exemplo, de modelo a ser
seguido, porém, cada exemplar (agora com o sentido de cada uma das edições da revista) é
um número, no sentido de uma cena de espetáculo teatral ou de dança. Ou seja, ao mesmo
tempo em que a revista concede a si mesma a qualidade respeitável de ser exemplo para as
outras  publicações,  ela  brinca  com  essa  constatação  indicando  a  possibilidade  de,  na
verdade,  tudo  ser  fingimento,  brincadeira,  ou  melhor,  que  ela  pode  interpretar  vários
personagens e, assim, repudiar o l´espirit de sérieux (O espírito de seriedade). (ROCHA,
2008: 47)

No sétimo  postulado  temos  outra  referência  à  disputa  do  espectro  político  no  contexto

brasileiro daquele ano: “VII/ Procuraremos mostrar que êste país não pode melhorar enquanto o

govêrno gastar todo o seu dinheiro na propaganda da rôsca e a oposição colocar todo seu esforço na

condenação do furo.”

O princípio  faz analogia  a  uma rosca  e  seu buraco com a disputa  de discursos  entre  o

governo de situação e seus oposicionistas. A analogia tem um tom irônico, já que apresenta o ato de

propaganda do governo sobre algo fútil ou de pouca relevância, como a rosca de um parafuso, ou a

rosca de polvilho. E expõe o discurso da oposição como vazio, ao se concentrar no furo. Não se

descobriu se o postulado faz alguma referência  direta  a algum caso,  ou se procurava criticar  a

prática de algum grupo específico. Entende-se aqui como uma crítica genérica a uma prática que se

pode compreender  como  recorrente  na  história,  sobre  discursos  superficiais  de  pouca  utilidade

objetiva.

No oitavo princípio, é retomada a questão de posicionamento político abordado em alguns

momentos anteriores:

VIII/ Esta revista será de esquerda nos números pares e de direita nos números ímpares. As
páginas  em côr  serão,  naturalmente,  reacionárias,  e  as  em prêto  e  branco  populistas  e
nacionalistas. Todos os comerciantes e industriais que não anunciarem serão olhados, com
suspeitas pois ‘quem não anuncia, se esconde’.

Seguindo  a  proposta  de  desalinhar-se  com as  ideologias  políticas  da  época,  o  editorial

propõe inverter os símbolos característicos dos alinhamentos políticos da época.  Demonstra que

seus alvos humorísticos não terão restrição dependendo da posição ideológica. O que importava era

questionar os discursos, questionar a lógica binária, desnaturalizar os símbolos.

Faz  menção  à  impressão  colorida  como  ‘naturalmente’  reacionária,  provavelmente  pela

divisão grande e  pequena mídia,  que por  uma questão financeira  a  primeira  tem recursos  para

produzir maior quantidade de material colorido e em grande parte esta compactuada ao status quo,

enquanto o preto e branco é a cor utilizada nos panfletos e jornais ligados a partidos políticos e

movimentos operários. 

A historiadora argentina Mara Burkart (2014), ao analisar o discurso imagético presente na

revista Pif Paf, apontou que a fuga de posicionamentos ideológicos tradicionais do espectro político

- esquerda e direita - existente por parte dos humoristas não representa um discurso antipolítico.
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Mas que Millôr e os demais apresentavam discurso do pensamento existencialista francês cuja ideia

central era a liberdade total da existência humana.

Pif-Paf hacía una crítica a la política desde la cultura pero sin intención de participar en el
campo  específicamente  político.  Pif-Paf  se  burlaba  de  la  democracia  brasileña  (no  la
concebía como democrática), de los políticos (incluyendo a los militares que habían entrado
en el  “juego” político)  y de sus partidos políticos.  Esta crítica,  que podría interpretarse
como antipolítica, era leída en clave política y contestataria en la coyuntura abierta por el
golpe  de  Estado.  Pif-Paf  se  oponía  a  la  dictadura  militar  tanto  como  rechazaba  las
propuestas  políticas  de  izquierda,  se  alejaba  de  los  extremos  reconociendo  la  desigual
correlación de fuerzas entre ambos.(BURKART, 2014: pp. 12)

Independente da posição política da revista, ela faz uma análise crítica da situação do país,

evidenciando a divisão ideológica muito presente no jornalismo e no cotidiano das pessoas naquele

momento no Brasil, mas também no mundo que passava pela Guerra Fria.

O penúltimo princípio é uma brincadeira com ditados populares que têm seu significado

invertido  pelos  humoristas,  o  que  serve  de  exemplo  ao  pensamento  existencialista  contrário  a

padrões, principalmente de Millôr, de fazer sempre a crítica e ter como alvo de sua ironia o que é

tradicional e consolidado. 

IX/ Devemos rever tudo pois estamos seguros de que mais vale um pássaro voando do que
dois na mão, cão que ladra só não morde enquanto ladra, e, se o hábito não faz o monge,
contudo fá-lo parecer de longe. Por isso a cavalo dado deve-se olhar os dentes com atenção
redobrada.

A forma de fazer humor através da ironia é destacada aqui na inversão de sentidos. O humor

presente  na  Pif  Paf  utiliza-se  de  recursos  narrativos  como  a  ironia,  a  sátira  e  paradoxos  para

questionar visões conservadoras de mundo. Eles se apresentam como loucos, que estão ali  para

bagunçar a ordem. Na mesma página, que está sendo analisada, encontra-se uma citação de Bernard

Shaw, com o título “Pensamentão” que diz, “Todo homem de bom senso aceita o mundo como ele

é. Só os loucos tentam reformar o mundo. Portanto, todo progresso depende dos loucos.” A frase

não aparece no texto de forma ingênua e aleatória. Em uma página em que se pretende apresentar a

revista e seus princípios, a citação de Shaw torna-se mais um exemplo da visão de humor satírico e

irônico como ferramenta para questionar a ordem, apontando que algo precisa ser transformado.

Millôr e os demais colaboradores da revista demonstram no editorial seu papel como artistas

engajados, mesmo que em outros princípios façam questão de não se posicionar à esquerda ou à

direita do espectro político, sua concepção de humor mostra que o entendem como parte de um

pensamento crítico e reflexivo da sociedade, que tem também o papel de não se conformar com as

situações vividas. O historiador Marcos Napolitano destaca 

[...] ao discutirmos “arte engajada”, estaremos tangenciando categorias correlatas como o
papel do intelectual e do “artista-intelectual” (ou seja, aquele que produz uma reflexão
sobre a sua poética),  bem como a relação  entre  linguagem artística e  valores  políticos.
(NAPOLITANO, 2011: 26)

Essa ideia de artista-intelectual exposto por Napolitano (2011) é concebida na compreensão
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de que esses artistas e sua produção não estão voltados apenas para o enriquecimento de uma vida

interior, mas também propondo intervenções no mundo que os cercam. Analisa-se o material da Pif

Paf como proponente de intervenções na política brasileira, na sua forma de fazer jornalismo, nas

proposições de mudanças nos costumes e práticas culturais.

As obras  devem ser  percebidas  como um feixe de contradições  dotadas de um sentido
político e ideológico que nem sempre é redutível às intenções dos seus criadores ou aos
discursos críticos que ajudam a construir suas camadas de sentido ao longo da história. Por
outro, as percepções estéticas (manifestos e programas estéticos) e apropriações (fortuna
crítica e aspectos de consumo cultural), plasmam-se nas obras, adensando outras camadas
de  sentido  à  sua  historicidade  específica,  que  não  podem  ser  desconsiderados  pelo
pesquisador, sobretudo se ele for da área de história.(NAPOLITANO, 2011: 54)

O décimo e último princípio é destacado por ser escrito em caixa alta. “X/ TODO HOMEM

TEM  O  SAGRADO  DIREITO  DE  TORCER  PELO  VASCO  NA  ARQUIBANCADA  DO

FLAMENGO” 

O ponto de vista carioca se demonstra com mais força nesse princípio, assim como o direito

à contradição,  à subversão da ordem, na ideia  de “loucos” que querem transformar o mundo e

questionar o senso comum. Afinal, no “país do futebol” é considerado louco quem defende que um

torcedor tem o direito de vibrar pelo seu time em meio a torcedores rivais.

A charge que faz alusão à estátua da liberdade faz parte organicamente do aqui chamado

manifesto de princípios da  Pif Paf, na qual recebeu grande atenção desde o início da pesquisa,

devido à sua reprodução em outras edições, mas também como exemplar central quando a revista é

citada em livros didáticos como referência ao tema da Ditadura Militar no Brasil, caso do “Projeto

Araribá” da Editora Moderna e “História: Sociedade e Cidadania” de autoria de Alfredo Boulos

Júnior da editora FTD e materiais jornalísticos que noticiaram a publicação de seu fac-similar. Em

função de seu destaque no editorial,  assim como sua recorrência  no tempo presente,  vale  uma

análise mais pormenorizada de seus traços e características. 

O chargista Gilberto Maringoni (1996) compreende que a charge política funciona em um

periódico como uma espécie de editorial gráfico que revela aspectos materiais de um determinado

contexto.

A charge – palavra que vem do francês carga, de “carga de cavalaria” - não permite muitas
acrobacias de estilo e conteúdo. A charge ou é contra ou é a favor. É porrada ou não. Essa
unidimensionalidade da charge – e por extensão da caricatura – levou Paulo Francis, no
tempo em que era jornalista, em 1964, a afirmar que ela se constituía numa forma menor da
expressão de humor. Verdade ou não, o país conheceu momentos memoráveis da charge
política, onde por vezes ela atingiu o status de grande meio de expressão. (MARINGONI,
1996: 86)

A charge em questão, de autoria de Millôr Fernandes, não apresenta traços preocupados com

o considerado belo, o simétrico, a representação perfeita. O autor utiliza de um estilo caricaturesco,

onde mesmo nos personagens não identificáveis há o exagero sobre alguns elementos retratados

como um grande nariz ou um queixo saliente.
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Scott McCloud (1995) em seu livro “Desvendando os Quadrinhos” identifica o cartum como

uma produção imagética que tem na simplificação o poder de amplificação. Ao tratar de temas

políticos os autores da Pif Paf exageram para chamar atenção de uma questão específica, vão direto

ao  ponto,  trabalham  com  imagens  e  simbologias  de  fácil  entendimento  a  seu  público

contemporâneo, que tem o objetivo de ser de simples interpretação pelo seu consumidor. Diferente

de  um  artigo  jornalístico,  que  tecnicamente  necessita  demonstrar  suas  fontes  para  relatar  sua

conclusão, a charge tem o poder de fazer a conclusão, ou segundo o McCloud (1995: 62) induzir o

consumidor à conclusão, sem necessitar prová-las a partir de fontes, pois a interpretação é aberta ao

receptor. Deve-se pontuar, no entanto que a interpretação de uma imagem, ou conjunto de imagens,

por mais simples que possa ser, pode variar conforme contexto, tempo e carga experiencial dos

interlocutores.

A estátua da liberdade (um símbolo da democracia na cultura ocidental) carrega um símbolo

antagônico  a  ela,  o  livro  Mein  Kampf  de  Adolf  Hitler,  no  qual  o  líder  da  Alemanha  nazista

expressou suas ideias antissemitas, racialistas e toda ideologia fascista adotada posteriormente pelo

governo alemão do Terceiro Reich. Na outra mão, onde na estátua da liberdade haveria uma tocha

acesa, símbolo de luz, da razão como pensavam os iluministas do século XVIII (pensamento em

que a estátua da liberdade foi inspirada), está uma lâmpada, objeto mais moderno que tem o mesmo

objetivo de iluminar. Porém Millôr a desenha toda negra, apagada, contrariando a sua função de

iluminar.  Os  demais  elementos  do  cartum não são  menos  relevantes,  o  cachorro  ao  urinar  no

monumento demonstra a falta de respeito ao mesmo e sua simbologia aos preceitos democráticos.

Enquanto o policial agredindo o homem negro reafirma a contradição de aspectos não democráticos

em um estado dito democrático já proposto pela estátua.

A  estátua  da  liberdade  se  apresenta  de  costas  para  o  ocorrido  no  fundo,  como  se  não

enxergasse o mesmo, a democracia contraditória com sua lâmpada que não ilumina e o símbolo

fascista dos escritos de Adolf Hitler em suas mãos faz referência a diversos discursos do contexto

de sua produção. Entre eles a situação estadunidense, local onde se encontra a estátua original, em

que a segregação racial era uma questão nacional, onde movimentos sociais negros lutavam por

igualdade  de  direitos,  mas  que  em diversos  momentos  foram respondidos  com violência  pelo

aparato estatal, como retratado ao fundo da charge.

Como  bem  analisou  Burkart  (2014:  pp.  10)  a  charge  mescla  referências  históricas

contemporâneas a ela, da França e Estados Unidos com o contexto político brasileiro, utilizando-se

de referências simbólicas para retratar o material, o momento histórico que os receptores da charge

observariam  em  sua  fruição.  Assim,  Millôr  fazia  reflexões  filosóficas  sobre  a  democracia  e

liberdade de forma a construir um discurso crítico sobre a atualidade brasileira. 

A charge apresenta ainda outros elementos que demonstram o pensamento existencialista, já

apontado anteriormente na produção humorística da revista. O cão que urina na base da estátua
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representa também o desrespeito ao que é tradicional, visto que a base da estátua é desenhada com

arabescos, não encontradas na original, que ali podem representar o antigo, o tradicional, visto que a

prática de colocar tais ornamentos é recorrente em prédios públicos, como fóruns de direito e casas

parlamentares, que tem em sua arquitetura influência neoclássica.

O humor  exposto,  como  a  própria  revista  destaca,  não  se  limita  à  campanha  do sorria

sempre, e se propõe a meter o nariz onde não é chamada. Em outras palavras, compromete-se a

mexer com certos tabus da sociedade, a ter como alvo de seu riso os poderes, ou como a frase,

citada por Antônio Prata no documentário “O Riso dos Outros” (ARANTES, 2012), a “passar a

mão na bunda do guarda”. O riso tem caráter coletivo, se opõe a cultura dita oficial e apresenta uma

inversão de papéis onde o leitor ri daqueles que ocupam posições superiores na hierarquia social, ri

dos políticos, dos militares e da igreja. É a partir desta concepção de humor que se compreende a

revista como um ato político e engajado, de reflexão sobre a arte apresentada pelos autores e a vida

política vivido naquele determinado contexto.

1.3 Apresentação pela historiografia e áreas afins

Como vimos o chefe editorial da  Pif Paf fez questão de diferenciar a revista dos demais

periódicos de sua época. Toda a argumentação acima foi feita no sentido de explorar o sentido de

humor veiculado pela própria revista. Cabe agora pensar, a partir de categorias teóricas, como a Pif

Paf tem sido analisada por pesquisadores dedicados ao estudo da imprensa no Brasil. A partir do

levantamento  bibliográfico  sobre  periódicos  alternativos  no  início  do  regime  militar  no  Brasil,

observou-se  que,  na  grande  maioria  dos  casos,  os  autores  utilizam  o  conceito  de  imprensa

alternativa usado por Bernardo Kucinski (1991) ao trabalhar com jornais e revistas de oposição ao

regime militar. Entre artigos e dissertações, podem-se citar alguns que serão usados ao longo desta

dissertação, que utilizam a obra de Kucinski como base referencial.  É o caso da dissertação da

jornalista Lygia Maria da Silva Rocha (2012) e de um artigo apresentado em congresso de Thais

Pacheco Pereira (2016), ambos sobre a revista Pif Paf. Observou-se ainda o mesmo referencial nas

dissertações em Comunicação de Osvaldo da Silva Costa (2012) e de Daniel Oliveira Figueiredo

(2012);  assim como diversos  artigos  publicados  nos  anais  do  Eneimagem3 tratando  de  revistas

satíricas do período. No decorrer da análise outros exemplos serão articulados.

Kucinski  (1991)  apresenta  quatro  significados  do  que  significa  imprensa  alternativa:

primeiro, como algo que não está ligado a políticas dominantes; segundo, como uma opção entre

duas coisas reciprocamente excludentes;  terceiro,  como única saída para uma situação difícil;  e

quarto, mais citado entre as obras levantadas sobre o tema, como desejo das gerações dos anos 1960

3 Encontro Nacional de Estudos em Imagem – UEL.
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e 1970 de protagonizar as transformações sociais que pregavam.

O  objetivo  neste  subcapítulo  é  abrir  a  discussão  sobre  o  que  é  imprensa  alternativa,

buscando outros autores, dentro e fora do Brasil, para compreender a construção do discurso da

constituição  desse tipo  de imprensa,  onde se afirma  grande protagonismo no enfrentamento  ao

discurso dominante. Tal compreensão se torna relevante para o entendimento do papel da Pif Paf,

enquanto parte do jornalismo alternativo de humor no período da Ditadura Militar.

Existe um amplo debate na comunicação social mais recente, no qual a obra de Kucinski não

dá conta, sobre o que seriam mídias alternativas, focando principalmente o uso da internet para

fazer  a  difusão  de  um  jornalismo  contra-hegemônico,  no  sentido  gramsciano  de  situação  de

exclusão e busca de transformação (GOES, 2006). Tal debate refere-se a outro suporte jornalístico

que não existia em 1964, porém traz discussões fecundas para compreendermos o que é entendido

como alternativo no campo jornalístico e assim confrontar a bibliografia utilizada pelo Kucinski.

A maior dificuldade de delimitar o conceito de mídia alternativa pelos mais diversos autores

está na amplitude e uso generalizado do seu significado, já que incorporam diferentes definições em

termos de organização de notícias, operação de conteúdo produzido e formas de difusão, circulação

e integração com a sociedade (RENDEIRO, 2003)

O comunicador social mexicano Enrique E. Sanchez Ruiz demonstra, em suas pesquisas,

como  há  décadas  essa  concentração  dos  meios  de  comunicação  vem se  perpetuando  em nível

global. Seu trabalho parte de um documento publicado pela UNESCO – O relatório de MacBride:

Um mundo e muitas vozes – que já diagnosticava na década de 1980 a concentração dos grandes

meios  de comunicação e as  desigualdades  sociais  e  tecnológicas,  acentuadas  pela  globalização,

através de três aspectos centrais: uma enorme concentração internacional e nacional da capacidade

de produzir, circular e consumir produtos comunicativos; existência de uma série de disparidades

mundiais, regionais e nacionais; e a transnacionalização acelerada do setor midiático (RUIZ, 2005).

O  documento  da  UNESCO  apontava  várias  medidas  a  serem  adotadas  para  superar  a

desigualdade  diagnosticada  nos  meios  de  comunicação  globais.  Entre  elas  estavam,  em  um

horizonte  ideal  para  democratizar  a  comunicação:  o  desenvolvimento  econômico  dos  povos

garantindo a  disponibilidade  de tecnologias  necessárias  para o funcionamento  das  organizações

midiáticas;  o  desenvolvimento  político  com  vistas  a  superar  o  autoritarismo  e  criar  estruturas

democráticas de poder; e o desenvolvimento educativo para que a população tenha a possibilidade

de consumir os produtos midiáticos de forma autônoma, compreendê-los e aplicá-los em suas vidas.

Para alcançar tal horizonte, o documento aponta algumas medidas mais pontuais que auxiliariam

nessa trajetória como fortalecer o direito de resposta, estímulo à participação coletiva na gestão

midiática e o fomento da comunicação alternativa (MELLO, 2005).

Dentre  as  sugestões  feitas  pelo  relatório  de  MacBride,  o  desenvolvimento  de  uma

comunicação  alternativa  teria  sido o mais  eficaz  segundo o jornalista  José  Marques  Melo.  Tal
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constatação é referenciada nas análises de crescimento de meios midiáticos alternativos às grandes

corporações, principalmente através da internet e outras tecnologias da comunicação relacionados a

ela, o que reduziu os custos e facilitou a distribuição e propagação de material (ATTON, 2001).

Para entender  o que seria  uma mídia  alternativa  contra-hegemônica,  faz-se necessário  a

compreensão do que é hegemônico.  O relatório de MacBride e os trabalhos elencados até aqui

demonstram  a  concentração  midiática,  que  é  hegemônica,  conceito  desenvolvido  pelo  filósofo

marxista Antônio Gramsci, o qual pressupõe a conquista do consenso. Para Gramsci, a hegemonia é

obtida e consolidada em confrontos que incluem questões intrínsecas à estrutura econômica e à

organização política, que envolvem também o embate no plano ético cultural, através da expressão

de saberes, de práticas, modos de representação e modelos de autoridade que buscam se legitimar.

Sendo  assim,  no  entendimento  do  filósofo,  a  hegemonia  não  é  unidimensional,  ou  seja,  uma

imposição  que  vem  diretamente  do  mais  forte  ao  mais  fraco,  mas  uma  relação  dialética  na

sociedade,  que envolve o consentimento  social  a  um universo de convicções,  normas morais  e

regras de conduta (GRAMSCI, 2002: 65).

Essa  hegemonia  não  significa  assimilação  pacífica  por  parte  do  receptor  do  ideário

dominante  nos  canais  midiáticos.  É  importante  destacar  que  existem  respostas,  interações  e

assimilações  diferenciadas  por  parte  do  público  consumidor,  em  função  de  diferentes  capitais

econômicos,  culturais,  escolares,  familiares,  entre  outros.  Isso torna  a  produção midiática  mais

dinâmica, que busca de diversos meios dialogar e seduzir seus consumidores das mais diferentes

formas, absorvendo pautas de demanda de seu público-alvo.

Mídias  contra-hegemônicas,  na concepção de Gramsci,  utilizam de diferentes  formas  de

expressão para se contrapor ao poderio midiático dominante, com objetivo a alcançar um público

diverso.  Gramsci  situa as ações contra-hegemônicas  como ferramentas  de criação de uma nova

forma  ético-política,  que  para  ele  deve  ser  embasada  na  denúncia  e  proposta  de  reverter  as

condições  de  marginalização  e  exclusão  a  grandes  estratos  sociais  impostas  pela  sociedade

capitalista.  Dessa  forma,  sua  compreensão  de contra-hegemonia  passa pela  concepção  dialética

materialista da história e do embate na luta de classes, que leva a um processo de construção de

novo contexto.

A historiadora Maria Aparecida de Aquino (1999) apontou semelhanças no surgimento da

imprensa alternativa no Brasil e EUA, visto a grande influência estadunidense no campo jornalístico

desde a década de 1950, com a adoção do formato padrão pelos grandes órgãos de imprensa no

Brasil. A expressão imprensa alternativa surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos,

onde se criaram em todos os meios de comunicação uma série de veículos independentes,
numa tentativa de desvencilhar-se de compromissos comerciais e políticos com o poder
estabelecido. Considera os alternativos como a vanguarda do jornalismo, não amarrada a
conchavos,  compromissos e  Tordesilhas  mercadológicas.  Seu  desejo  é  o  de  informar  e
procurar a verdade, sem fazer disso um negócio. (AQUINO, 1999: 121)
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A  Pif  Paf  é  influenciada  por  essa  perspectiva,  na  medida  em  que  procura  estabelecer

publicações  livres  de  conchavos  e  os  vulgarmente  chamados  “rabos  presos”,  que  seriam  a

dependência com grupos, geralmente financeiros, que fornecem capital para existência da mesma,

em troca  da  publicação  de  discursos  conciliatórios  aos  seus,  que  defendam ou  positivem seus

interesses frente ao público leitor.

Pesquisador que também ajuda no debate de compreensão do que é a imprensa alternativa é

o  britânico  Chris  Atton  (2001),  com  vasta  pesquisa  sobre  jornalismo  alternativo  no  mundo

contemporâneo. Sua concepção do mesmo não se restringe ao alternativo como posição política de

resistência, mas um conjunto de práticas sócio-culturais que redesenharam as fronteiras da cultura

midiática e seu poder.

Para  o  britânico,  a  mídia  alternativa  (quando  ele  fala  de  mídia  não  inclui  apenas  o

jornalismo,  mas  diversas  formas  de  expressão  como  música,  grafite,  filmes,  etc.)  se  destaca

principalmente pela forma como se expressa, pela linguagem em que seu conteúdo é divulgado.

Através de uma tipologia diferenciada, ela se estabelece como alternativa pela propagação de novos

valores sociais, políticos e econômicos; pelo formato gráfico e o uso de novas linguagens visuais;

pela inovação e adaptação de reprodução gráfica; pelo uso distributivo como redes de distribuição

clandestina,  uso de anticopyright4;  pelas  relações  sociais  internas  e externas  ao meio midiático,

como  no caso  de  leitores-escritores,  organizações  coletivas;  e  pelos  processos  de  comunicação

transformadora com relações horizontais e redes (ATTON, 2001: pp. 24) Assim, sua compreensão

do que é mídia alternativa, está mais fundamentada em como se dá a organização em dado contexto

socio-cultural do que com os temas de interesse sobre os quais produzem. Esse modelo de mídia

alternativa contempla também o público, para Atton (2001: pp. 21) o alternativo denota audiências

ativas  para  criar  leituras  de  oposição  aos  produtos  de  mídia  tradicional,  como  também  para

‘audiências mobilizadas’ na construção midiática através de relações horizontais, escritores-leitores

e estruturas organizacionais democráticas.

Conforme a perspectiva de Atton (2001), a revista  Pif Paf  pode ser compreendida como

alternativa pela forma diferenciada como se expressa, no uso do humor, da sátira, da ironia, nas

charges  e  demais  construções  humorísticas  que  criam  valores  políticos,  econômicos  e  sociais

distintos daqueles encontrados na mídia hegemônica como, por exemplo,  o discurso entorno do

comportamento  sexual.  Percebe-se  também,  no  uso  de  novas  linguagens  na  sua  produção

humorística,  e a mescla dessas com outras mais tradicionais,  como é o caso das fotomontagens

criadas para o concurso fictício de miss alvorada. Ou ainda, na adaptação de espaços destinados

para os anunciantes como mais um espaço de humor e crítica.

Encontra-se em Atton (2001) aspectos diferentes do que é alternativo à concepção embasada

4 Anticopyright é referente a movimentos e posturas críticas e de enfrentamento à legislação de copyright, definido
como qualquer direito exclusivo sobre venda, publicação, reprodução e distribuição de produtos artistico-culturais.
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em Gramsci, o que leva a buscar informações sobre a Revista Pif Paf através de questionamentos

sobre sua forma de produção, sua organização editorial, como produto gráfico e sua relação com

seu público leitor. Nessa perspectiva, a dissertação da jornalista Lygia Maria Silva Rocha (2012)

contribui e nos traz alguns apontamentos na pesquisa com a fonte. A  Pif Paf foi uma revista de

humor e crítica com relação a questões políticas e costumes de sua época como temos visto, mas

também, segundo a autora, a mesma critica à própria atividade jornalística, quebrando com certas

regras do campo. Estas não se restringiam a escrita jornalística, mas também na presença de falsos

anúncios, como no “Anúncio contra à televisão” em que o mesmo fala sobre os benefícios de não se

ter um aparelho televisivo: “Sem televisão você poderá de nôvo conversar tranqüilo. Sem televisão

sua casa será de nôvo um verdadeiro lar.” (PIF PAF, 1964: nº7. p.17)

Rocha  identifica  a  revista  Pif  Paf como  independente  a  partir  da  compreensão  de  dois

modelos  no  campo  jornalístico.  O  primeiro  ideológico  ou  intelectual,  no  qual  a  Pif  Paf se

encaixaria, que define o jornalismo como um serviço público, e o segundo como modelo econômico

onde a notícia é tratada como produto comercial. A independência da Pif Paf está para ela no campo

econômico,  onde sua linha  editorial  não está  atrelada  a exigências  do capital  de publicação de

anúncios, o que reflete em maior autonomia de seu conteúdo.

 Rocha aponta como o tradicional é constituído no campo jornalístico a partir de conceitos

de análise de Bourdieu:

A partir da reflexão proposta por Bourdieu (1990, 2001, 2007, 2010), considera-se que as
conceituações sobre a atividade jornalística são datadas e mudam de acordo com a época e
o lugar; e, mesmo havendo coincidência de tempo e espaço, há variações de práticas e de
teorias dentro de um mesmo campo. Ainda que ocorram variações, há práticas e reflexões
que se tornam dominantes e que, ao longo do tempo, se transformam em uma tradição
naturalizada. (ROCHA, 2012: 14)

Perante esta análise do jornalismo brasileiro da década de 1960 a autora levanta a hipótese

de que a revista Pif Paf quebra com parte desta “tradição naturalizada”, sem deixar de compreender

que este periódico, apesar de quebrar com certas regras, se insere no campo jornalístico de seu

tempo, assim como contribuiu para reformulação de práticas estabelecidas.

O conceito  e  compreensão  do  que  é  o  jornalismo  alternativo  não  é  algo  estático  e  de

significado  único.  Seus  exemplares  possuem  peculiaridades  e  formas  diferenciadas  e  não

homogêneas. Por isso a importância de se buscar referenciar tantos autores para compreender este

campo. O conceito de jornalismo alternativo do jornalista Bernardo Kucinski (1991) utilizado por

significativa  bibliografia  levantada  sobre o tema,  que entende este  campo como uma opção ao

discurso dominante, e formas tradicionais de fazer notícia, como circulação e difusão, nem sempre

condiz com a prática e discurso desses periódicos. Por muitas vezes uma revista enquadrada como

alternativa,  em diversos aspectos,  reproduz discursos conservadores idênticos  aos vinculados na

imprensa tradicional.

No entanto, são os aspectos que as encaixam como alternativas aos meios tradicionais, que
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as  destacam  como  produtores  de  bens  simbólicos,  de  discursos  e  representações  culturais  de

enfrentamento ao que é dominante, que as transformaram em periódicos de referência no campo

jornalístico. Assim, após esse levantamento conceitual, nesta dissertação ao determinar a revista Pif

Paf como imprensa alternativa, se faz através de duas questões centrais: primeiro, a observação de

produção de discursos que se contrapõem as práticas do jornalismo hegemônico, seja através das

críticas a seus formatos e práticas, seja na inversão da ordem convencional na diagramação de uma

página; segundo, pelo campo econômico, ao não atrelar suas publicações as demandas de agências

publicitárias, se rendendo a uma lógica capitalista de produção de material conforme o que vai atrair

mais os anúncios às páginas do periódico.

A  partir  da  concepção  de  humor  apresentado  em  subcapítulo  anterior,  que  denota  um

trabalho  intelectual  engajado,  compreende-se  também a  Pif  Paf como  exemplar  do  jornalismo

alternativo,  na medida  em que apresenta,  como Laércio  Goes (2006) ressaltou,  um trabalho de

difusão de jornalismo contra-hegemônico,  ou seja, de crítica e oposição ao discurso consensual

dentro do meio jornalístico. O uso de diferentes formas de expressão para construir esse discurso

opositor ao jornalismo tradicional, à política conservadora e autoritária, também é entendido como

característica  da  Pif  Paf como  imprensa  alternativa,  visto  que,  assim  como  na  concepção

gramsciana  de  jornalismo contra-hegemônico,  buscam se  diferenciar  e  se  contrapor  ao  poderio

midiático dominante.

1.4 Apresentação  40 anos depois

Kucinski (1991) faz uma diferenciação tipológica do que considera a imprensa alternativa

no Brasil no período da Ditadura Militar, dividida no que ele chamou de linhagens: Existencial,

Política e Satírica.

Na linhagem existencial  estariam os periódicos engajados politicamente,  porém sectários

com relação  aos  grupos  de  esquerda  mais  tradicionais,  os  quais  esta  linhagem entendia  como

doutrinária. Interessante observar que há nesse período uma descrença na política e autoritarismo

político, que alcança também os grupos não hegemônicos. Tal pensamento vêm de alguns fatores

relacionados  ao período como os movimentos  de contracultura  e a defesa total  de liberdade;  o

próprio golpe militar que levou a uma descrença no sujeito político; o pensamento existencialista de

Sartre  e  do  movimento  universitário  da  década  de  1960  na  França.  Exemplos  de  imprensa

alternativa os quais o autor encaixa nesta linhagem estão Bondinho de 1970 e O Grilo de 1971. Já a

linhagem política  são  os  periódicos  ligados  aos  partidos  clandestinos  como  o  PCB.  Principais

nomes destacados por Kucinski são Amanhã de 1967 e Opinião de 1972.

A última linhagem, que é a que mais este trabalho se interessa em analisar, é a satírica. Tal

grupo utilizou do humor para construir o discurso alternativo principalmente no campo da moral e
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dos  costumes.  Influenciados  pelos  movimentos  de  contracultura,  de  defesa  da  liberdade  de

expressão e contra o autoritarismo. Essa linhagem é majoritariamente carioca, apesar de ter existido

imprensa satírica em outras partes do Brasil. Kucinski compreende que no Rio de Janeiro houve

especificidades relevantes À comunicação social e que apontam a esse grupo um protagonismo no

campo jornalístico. Entre os periódicos deste grupo encontram-se  Pif Paf de 1964,  Carapuça de

1968, Pasquim de 1969, Flor do Mal de 1970, Já de 1971, Enfim de 1979 e Fradim do cartunista

Henfil. 

Os protagonistas da imprensa alternativa dos anos 1970 constituíam, assim, uma subcultura
que se distinguia do grosso dos jornalistas e intelectuais pela disposição contestatória, pela
sua propensão ao ativismo, pela sua intransigência intelectual e, em certa medida moral,
pela afinidade com os motivos ideológicos que moviam os ativistas políticos. (KUCINSKI,
1991: 18)

Segundo Kucinski (1991) a revista  Pif Paf se encaixa na terceira linhagem, sendo Millôr

Fernandes e seus colaboradores, principalmente Ziraldo e Jaguar, considerados seus protagonistas,

principalmente no que toca ao cartum crítico ao regime e que depois daria base para o jornal mais

lembrado, quando se fala em imprensa alternativa, o Pasquim. 

A terceira linhagem é carioca e teve Ziraldo como personagem central, sempre presente,
desde  'Cartum'  do  Jornal  dos  Sports,  'O  Centavo'  e  'Manequinho',  'O  Sol'  e  PODER
JOVEM.  Além  de  Ziraldo,  Jaguar,  Millôr  e  Henfil  lideraram  outros  humoristas  e
cartunistas, lançando alguns dos mais importantes veículos alternativos dos anos de 1970,
entre os quais o primeiro alternativo, PIF-PAF (1964),  e o mais duradouro de todos, O
PASQUIM (1969). (KUCINSKI, 1991: 21)

Tal discurso de protagonismo desse humor político contra a ditadura militar se estende à

bibliografia levantada sobre o assunto e se afirma, inclusive,  na fala dos próprios cartunistas da

revista.  Na  apresentação  da  revista  na  publicação  de  seu  fac-similar  em  2005  tal  discurso  é

observável:

O Pif Paf que Millôr lançava 'agora direto do produtor ao consumidor', sem a intermediação
de  'O  Cruzeiro',  até  hoje  não  foi  citado  por  nenhum  dos  historiadores,  sociólogos  e
memoriadores que mal ou bem quase sempre muito mal, se tem ocupado das verdades e
outras  tantas inverdades sobre os anos de domínio militar.  Calar é um dos vícios mais
praticados pela história, ainda mais a que criou o grito do Ipiranga. Pois bem, o Pif Paf em
revista foi a primeira iniciativa editorial de resistência ao arbítrio policialesco. Não nasceu
nem viveu para fazer militância política, muito menos partidária, mas só por ser uma revista
de humor já era uma afirmação de liberdade.(CARUSO, 2005: 7)

A fala do jornalista carioca Jânio de Freitas é carregada do discurso de protagonismo dos

sujeitos que compuseram a produção da Pif Paf, enquanto todo campo jornalístico alternativo dos

anos de ditadura. Sua observação sobre a falta de atenção das Ciências Humanas e Sociais para a

relevância da revista até então revela, em conjunto com o levantamento bibliográfico feito sobre o

tema,  elemento  digno  de  análise:  os  trabalhos  acadêmicos  encontrados  sobre  o  periódico  são

posteriores à publicação de seu fac-similar em 20055, utilizado como fonte nos casos observados, e

portanto tal publicação tem influência direta nesta produção acadêmica, assim como no discurso

5 BURKART, 2014; FIGUEIREDO, 2012; MEDEIROS, 2010; PEREIRA, 2006; QUEIROZ, 2008; ROCHA, 2012.
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produzido sobre a revista.

 O fac-similar “Pif-Paf – Quarenta anos depois” foi publicado no ano de 2005 pela Editora

Argumento, projeto organizado por Eliana Caruzo, com a introdução de textos sobre o periódico por

Jânio de Freitas e os colaboradores do periódico em 1964: Ziraldo, Claudius e o próprio Millôr.

Freitas é jornalista de Niterói e já trabalhou como desenhista e diagramador, hoje colunista político

da  Folha de São Paulo,  trabalhou na revista  O Cruzeiro junto de Millôr  Fernandes,  durante o

período da ditadura foi diretor-geral do periódico carioca Última Hora, jornal que no dia 1º de abril

de 1964 denunciava o golpe e defendia o presidente João Goulart (DANTAS, 2014). O jornalista de

Niterói foi amigo de Millôr Fernandes, em sua coluna na Folha de São Paulo encontram-se alguns

depoimentos seus sobre Millôr, antes e depois da sua morte em 2012. Essa proximidade com o

diretor de Pif Paf, e possivelmente o reconhecimento pelo trabalho jornalístico durante a Ditadura

Militar, fez com que fosse convidado para escrever na revista de apresentação do fac-símile. 

A publicação reúne as 8 edições da fac-símile da revista e é intitulada  Pif Paf: Quarenta

anos depois, com um compilado de textos de apresentação da revista escrito pelos autores citados

anteriormente. No texto de Millôr, ele relata como foi o processo de criação da revista de humor e

como a mesma chegou ao seu fim. Em uma narrativa informal, o cartunista escreve sobre como

ficou desempregado em 1963, após ter trabalhado 28 anos na revista O Cruzeiro. A repercussão de

sua versão humorística da história de Adão e Eva levou o editorial da revista a escrever um pedido

de desculpas pela publicação de seu colaborador, colocando a responsabilidade pela mesma toda em

Millôr.

E subitamente eu era acusado de ter colocado na revista, sem que ninguém visse, é claro, 12
páginas em 4 cores de uma matéria especial  comprada seis meses antes,  A Verdadeira
História Do Paraíso. Uma história inocente (é  verdade,  confesso,  que pra mim tudo é
inocente), apenas minha visão da história da carochinha consagrada pela hagiografia cristã.
E quem quiser que conte outra.(FERNANDES, 2005: 9)

Os conflitos com seus empregadores devido às discordâncias com o que poderia ou não

publicar é uma constante na carreira do cartunista. Foi pelo editor-chefe ter censurado a sua coluna

no Jornal do Brasil que fez com que ele cortasse seu vínculo empregatício com o mesmo em 1992.

Já a sua primeira participação na revista  Veja  encerrou em 1982 quando a mesma exigiu que ele

tirasse seu apoio público a Leonel Brizola, na época candidato a governador do Rio. Em 2005, ele

havia retornado a Veja.

A própria revista Pif Paf, surgiu após um desses conflitos, concebida a partir de um encontro

da  imprensa  brasileira  em  apoio  ao  cartunista,  contra  o  editorial  de  O  Cruzeiro  que  levou  à

demissão de Millôr. Ele lembra desse momento com orgulho:

O ambiente jornalístico - a meu favor - estava quente. A revista O Cruzeiro tinha sido tão
odiosa, e tão tosca, na sua agressão, que reuniu toda a imprensa contra ela. E olhem que O
Cruzeiro era a organização jornalística mais importante da época.

Numa grande churrascaria  de Ipanema, Bar Vinte, todos os órgãos da mídia (ainda não
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tinha esse nome) me ofereceram um jantar de "desagravo".(FERNANDES, 2005: 10)

O  que  segue  com  a  listagem  dos  nomes  que  compareceram  ao  evento  segundo  ele.

Interessante observar que mais da metade do texto de apresentação da revista Pif Paf é dedicado a

contar esta história de seu embate com sua antiga empregadora. Sendo a Pif Paf a forma que teria

encontrado  de  publicar  seu  trabalho  em  conjunto  de  seus  colaboradores,  que  ele  segue

apresentando. Quando quase no fim de sua narrativa ele termina de apresentar todas as pessoas que

fizeram o periódico existir, ele apresenta o desfecho,

E é aqui que, felizmente, entra o coronel Borges, chefe da polícia da Guanabara - e manda
apreender e fechar nossa publicação. Eu não tinha com que lutar. Estava esgotado em todos
os sentidos. Em determinado domingo dei tudo por encerrado, falei com três pessoas mais
ligadas a mim, e vim, já tarde da noite, aqui pro meu estúdio, na Praça General Osório.
Terminara  a  aventura,  eu  estava  cheio  de  dívidas.  Porém  (não  contem  isso  aos  que
nomeiam os heróis), até bastante aliviado. Quase bati palmas pros militares.(FERNANDES,
2005: 12)

Tanto no texto, quanto em entrevistas concedidas6, Millôr apresenta pouco interesse em falar

sobre seu trabalho na Pif Paf como protagonista da luta contra o autoritarismo e a ditadura militar.

O  humorista  se  posicionou  sempre  contrário  à  heroicização  de  personagens  e  glorificação  de

momentos da história. Isso era tema de sátira de seus trabalhos, como pode ser observado na própria

Pif Paf, seja com figuras militares ou com os personagens bíblicos. Ele parece se aproximar muito

mais da concepção de anti-herói, que detém falhas, erros e que busca evidenciar essas falhas tanto

em  si,  quanto  nos  alvos  de  seu  humor. Seu  discurso  sobre  a  revista  destoa  da  perspectiva

apresentada por Freitas, na medida que busca salientar seus problemas, como a questão financeira e

dificuldades de distribuição, enquanto Freitas fala do protagonismo na luta contra a ditadura.

O projeto encabeçado por Eliana Caruso na publicação do fac-similar em 2005, mesmo que

não coadune com a crítica de heroicização do pensamento de Millôr,  entra em uma disputa de

memória sobre o golpe de 1964, através da busca de uma memória pública 40 anos depois do

ocorrido. Segundo Motta (2013: 61) isso faz parte de “uma verdadeira  invasão da Memória no

espaço  público,  acompanhada  de  febre  comemorativa  e  da  afirmação  de  vários  grupos  que

reclamam o reconhecimento de suas representações e verdades.” A rememoração da Pif Paf torna-

se um ato de reatualização de princípios a um coletivo, passando a constituir parte do patrimônio

cultural  das oposições durante a ditadura militar.  Patrimônio este, que no tempo presente,  faz a

ligação  da  sociedade  contemporânea  com  aquilo  que  não  quer  se  esquecer,  seja  memórias

traumáticas, seja benéficas a dada sociedade, que busca através do patrimônio, do tombamento, do

6 Entrevistas concedidas por Millôr Fernandes levantadas durante a pesquisa, que demonstram o aspecto citado:
FERNANDES, Millôr. Lições de um ignorante. São Paulo: Trip. Entrevista concedida à Iára Crepaldi. Maio de 
2005.
__________________. Millôr Fernandes para o Estadão O Estado de S. Paulo. Entrevista concedida à Laura 
Greenhalgh e Sérgio Augusto. 14 de agosto de 2005.
__________________.O mundo está muito melhor. Revista Fórum. Entrevista concedida à Renato Rovai. 2005.
__________________. Quero posar nu. Revista Época. Editora Globo. Entrevista concedida à Luís Antônio 
Giron. 2003.
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memorial, dentre outros artefatos com a finalidade de rememorar como a Pif Paf, a representação

daquele passado.

[..] os eventos do nosso passado recente, que retornam na difícil fronteira entre a “justa
memória” e a verdade histórica, demandam respostas imediatas por parte dos historiadores
e  da  sociedade  em  geral,  que  chegaram  na  forma  de  imperativos  legais,  morais  e
historiográficos:  abrir  os arquivos,  reconhecer  as  culpas,  reparar  os  crimes,  defender  as
vítimas,  refutar  as  imposturas,  recusar  o  esquecimento,  respeitar  a  memória,  escrever  a
história... O presente, qualquer que seja ele, se impõe à reflexão para os historiadores se não
pela dimensão ética que o impregna, ao menos pela importância epistemológica que ele
assim delimita. (NICOLAZZI, 2010: 257)

Também em rememoração aos 40 anos do golpe militar  ocorreram em 2004 seminários

organizados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, que reuniam intervenções, apresentação

de pesquisas e trabalhos com a temática. Segundo os organizadores do livro “O Golpe e a ditadura

militar:  40  anos  depois  (1964-2004)”,  que  reúne  alguns  dos  trabalhos  apresentados  nesses

seminários, o ano de 2004 tem um distanciamento importante do ocorrido para que novas reflexões

pudessem ser feitas sobre esse passado traumático.

Em 1984 e  1994,  quando bateram os sinos  de 20  e  dos 30  anos  do regime  militar,  a
sociedade, embora já tendo retomado as liberdades democráticas, não pareceu ainda muito
propensa a debater o tema, como se estivesse mais inclinada a esquecer do que a recordar
com espírito crítico um passado, que, visivelmente, mais incomodava do que interessava,
ou satisfazia, a imensa maioria.

Em  2004,  quarenta  anos  depois,  pode-se  constatar  que  o  cerco  do  esquecimento
enfraqueceu-se. Multiplicaram-se as reportagens e os dossiês, os seminários e os encontros,
como em 1998, quando se comemorara,  no sentido epistemológico da palavra  (lembrar
juntos),  os  30  anos  do  Ato  Institucional  n.  5,  baixado  em dezembro  de  1998.  (REIS;
RIDENTI; MOTTA, 2004: 9)

A publicação do fac-similar repercute também na academia, tornando-se de um objeto de

pesquisa até então pouco trabalhado, para item de importante destaque na história do jornalismo

alternativo no período da ditadura militar, como a referência inspiradora para  O Pasquim,  como

visto no item anterior do capítulo.

Da mesma forma livros didáticos mais recentes incluíram a  Pif Paf e suas charges como

referência ao tema da Ditadura Militar no Brasil, caso do “Projeto Araribá” da Editora Moderna e

“História: Sociedade e Cidadania”, de autoria de Alfredo Boulos Júnior da editora FTD. 

A memória coletiva envolve relação entre repetição e rememoração. Os novos usos da Pif

Paf surgindo repetidas vezes em diferentes lugares não só constitui a rememoração de tal produto,

mas também a revisão dela e de seu tempo. Visto que não se lembra como ela foi no passado, mas

de acordo com as forças sociais do presente que agem sobre esta memória (FERREIRA, 2002).

O  levantamento  historiográfico  feito  para  esta  pesquisa,  em grande  medida  tende  a  se

encaixar nesse grupo, que busca defender uma memória para o jornalismo alternativo durante a

ditadura militar de resistência, sendo a Pif Paf um dos protagonistas. O cuidado que se deve ter no

intento, na análise da mesma, é pensar que esta foi criada para ser um espaço mais livre, sem uma

formatação  imposta  pelo  setor  patronal,  para  os  cartunistas  publicarem  suas  produções
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humorísticas. Dentro deste espaço, que tem o objetivo do humor e por ter esse caráter de maior

liberdade, encontram-se diversas críticas ao campo jornalístico como já se observou, as questões

culturais  e  também  a  setores  políticos.  Essas  publicações,  críticas  à  ditadura  militar  recém-

instaurada, foram absorvidas de diferentes formas por quem as recebeu, conforme os interesses dos

mesmos, servindo inclusive de suporte e inspiração para formas de resistência a ditadura militar.

A própria revista se apresentou enquanto engajada politicamente ao afirmar que vai “meter o

nariz onde não é chamada”. Fizeram isso demonstrando sua concepção de humor, que busca refletir

criticamente sobre aspectos da sociedade em que vivem, sem se conformar com isto. A vontade de

intervir no mundo através do seu humor fica explícita no editorial examinado nesse capítulo, pois já

contém crítica a certos discursos hegemônicos dentro do jornalismo tradicional. Como observado, é

essa  procura  pela  diferenciação  do  jornalismo  tradicional  que  se  apresenta  como  principal

característica da Pif Paf, que a enquadra como alternativa.

Nessa  dissertação  a  ideia  não  é  monumentalizar  a  Pif  Paf  como  ícone  heroico,  mas

apresentá-la como parte do processo de resistência. Fazer assim, como ela, que tirou os militares de

seu local de poder através do humor para mostrá-los como sujeitos passíveis de falhas e possíveis

derrotas,  apresentar  a  Pif  Paf como  um  periódico  que  tinha  também  seus  problemas,  suas

contradições e que nem tudo em seu conteúdo tinha o objetivo central de luta política. Mas que, no

entanto, ajudou a construir discursos contra a repressão, o autoritarismo e a hegemonia midiática.
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2. Anúncios, falsos anúncios e supostas cartas

Procurando evidenciar e analisar melhor os aspectos da Pif Paf que convergem ao discurso

de  jornalismo  alternativo  à  mídia  tradicional  no  Brasil,  tanto  no  aspecto  produtivo,  quanto  na

formulação de um discurso crítico ao status quo, nesse capítulo analisar-se-á a seção de cartas e os

anúncios da revista como parte orgânica a ela, que tem a função de corroborar e reforçar o discurso

explicitado no editorial  da publicação de número um, analisado em capítulo anterior.  Páginas e

seções de periódicos que costumam ser compreendidos (ou afirmados) como partes de discursos

exteriores a eles, na Pif Paf se demonstram de forma tão orgânica que não há quebras na leitura da

mesma. Mesclando conteúdos produzidos pelos humoristas, leitores e anunciantes, a revista mantém

linguagem  conexa  e  contínua  nas  diferentes  seções,  utilizando-se  sempre  de  discurso

humorístico/satírico, seja em imagem ou texto, independente do objetivo dedicado em cada espaço

da revista, produzindo assim sentidos semelhantes nestes espaços.

A  abordagem do  discurso  humorístico,  presente  nas  seções  da  revista  analisadas  nesse

capítulo,  é  compreendido  como  fenômeno  de  produção  de  sentido  próprio,  que  compreende

linguagem discursiva inerente ao humor, como a ironia, a metáfora, a paródia e a carnavalização,

que são figuras de linguagem alimentadas pela estrutura política, cultural e social do contexto de

sua  criação.  Esse  discurso  é  pensado  de  forma  reflexiva,  cruzando  com  outras  informações

coletadas daquele momento histórico, para entendimento de sua produção de sentido a partir do que

é enunciado. Autoras que se dedicaram a pensar o uso do humor em mídias alternativas durante o

período  ditatorial  no  Brasil,  Maria  da  Conceição  Pires  (2010;  2014)  e  Mara  Burkart  (2014),

apontaram que o discurso humorístico produzido neste período era caracterizado pela defesa contra

o regime opressor e a busca pela libertação da situação imposta. O humor, segundo elas, tinha como

objetivo provocar seu leitor para que esse saísse da letargia imposta pelo regime. Compreender em

que aspectos a Pif Paf, como a primeira revista alternativa do período da ditadura militar, constrói

discursos críticos ao regime e seus defensores, passa pela análise destas sessões, buscando também

evidenciar suas contradições.

A força do humor de Millôr e demais colaboradores da revista está no uso da ironia, não só

pelo seu caráter de subversão da ordem estabelecida, mas por colocar em evidência as contradições

do discurso daqueles a quem direcionavam suas críticas, fazendo oposição à política imposta pelos

setores no poder naquele período. Os principais alvos de críticas e humor por parte de Millôr e seus

colaboradores na  Pif Paf  foram: o governo militar  do presidente Castelo Branco; o governo do

estado da Guanabara, do então governador Carlos Lacerda, figura que é alvo de críticas não só pela

sua posição política de governador do estado federativo em que a produção da revista se encontrava,

mas  também por  ter  sido um jornalista,  sendo essa  dupla  identidade  contraditória  em diversos

momentos, e que levaram a diversas peças humorísticas pela Pif Paf; o terceiro principal alvo foi a
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imprensa tradicional, na qual o alvo é materializado na revista O Cruzeiro, antiga empregadora de

Millôr Fernandes, em que nasceu a seção anônima à Pif Paf. 

A ironia, enquanto figura de linguagem empregada no humor satírico, tem a função também

de autorreflexão. Na medida em que ela é um recurso para questionar visões de mundo vigentes, ela

propicia que se repense dogmas encrustados na mentalidade de um dado grupo, desde que esses

estejam abertos a pensar sobre e aptos a compreender a ironia presente em certo humor. Maria da

Conceição Pires (2014: 473-474) ao analisar o trabalho de Henfil na Revista Fradim, observou que

esta  capacidade  de  reflexão  do  discurso  humorístico  proporcionou  efeito  de  distanciamento  e

desfamiliarização com a realidade vivida,  o que tornou possível para que esse humor saísse do

senso comum e adquirisse um caráter político. Na mesma medida, a autorreflexão acompanhava a

dessacralização do medo, o que o tornava um ato subversivo, de enfrentamento.

Outro aspecto que se deve levar em conta é a presença do que Umberto Eco (2003) chamou

de ironia intertextual  que,  resumindo de forma simples,  remete ao tipo de ironia compreendida

apenas por parte de seus observadores, pessoas que tem o estalo e que absorvem aquela piscadela

do autor, que deixou dentro do texto (ou imagem) algo a mais que só seria compreendido por quem

tivesse vivido certa experiência, ou tivesse conhecimento de certo texto ou discurso. Enfim, uma

ironia direcionada a leitura de certo público.

A análise desse capítulo abordará a seção de cartas, anúncios e anúncios inventados como

partes integrantes de um discurso orgânico da revista, que objetiva criticar e refletir sobre práticas

jornalísticas  predominantes  no  jornalismo  hegemônico  brasileiro,  assim  como  se  utilizam  de

espaços  alternativos,  nos  quais  na  imprensa  tradicional  funcionava  como áreas  para  dar  voz  a

discursos externos a imprensa, como a publicidade e seu público leitor, para reafirmar o discurso

crítico  e  humorístico  da revista.  Para isso,  se  visará compreender  a ironia  intertextual  e outras

figuras de linguagem presentes nesse discurso para refletir sobre seu caráter crítico e produtor de

novos sentidos.

2.1 A seção de cartas

A seção de cartas na Pif Paf funciona como espaço de editorial, visto que apresenta recortes

propostos pela edição da revista, sobre o que ela quer debater e refletir em aspectos presentes na

própria  publicação,  ou em publicações  anteriores.  É uma seção que propõe a  reflexão sobre  o

próprio ato jornalístico, de produção e publicação de material informativo.

Tais aspectos estão presentes logo na primeira experiência de folhear a revista. Ao abrir a

edição de inauguração, já se encontra a seção de leitura de cartas enviadas à edição. O leitor pode

ter uma reação de questionamento ao se deparar com uma coluna de cartas logo no primeiro número

de um periódico. Quem enviaria cartas para uma edição que até então não existia? Na coluna é
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possível ler cartas ficcionais,  onde é evidente o objetivo de crítica a suposta prática comum na

imprensa brasileira de inventar cartas, como na carta publicada de suposta autoria de “João Telles –

São Paulo”:

Sr. Redator: 
Apreciei imensíssimo tôda a sua revista. Mas o que achei mais bem bolado mesmo foi o
senhor publicar a secção com Cartas do Leitor já no primeiro número. O fino. Isso significa
uma sátira à secção das outras revistas que, evidentemente, forjam inúmeras cartas para
apoiar seus próprios pontos de vista. (PIF PAF, 1964: nº1. p.2)

A linguagem utilizada  pelo suposto leitor  de São Paulo,  apresenta  girías  e maneirismos

típicos de pessoas da cidade do Rio de Janeiro, é o caso das expressões “bem bolado”, “O fino” e o

uso de superlativo como na palavra “imensíssimo”. É possível que isso tenha sido feito de forma

proposital, apresentando detalhes que indicariam ao leitor que aquela carta era inventada.

A chamada da coluna já traz o tom irônico da mesma “INÉDITO! Entusiasmados com a

alta qualidade moral de  Pif-Paf, os leitores nem esperaram a saída do primeiro número de nossa

revista e já começaram a nos escrever sôbre êle.” Os casos relatados nas cartas são simbólicos de

como Millôr e os demais concebiam seu projeto de forma autônoma. Por exemplo, em resposta a

um suposto leitor de 95 anos de idade, que elogia o humor da Pif Paf como o que de melhor ele viu

em sua longa vida, a redação agradece e busca explicitar que isso se deve à liberdade de humor

destas páginas com relação a sua antecessora, a coluna de mesmo nome da revista O Cruzeiro:

Mas agora,  agora o sr. vai ver que o PIF-PAF é uma revista realmente do mais seguro
objetivo e perfeito conteúdo. Vamos fazer um humor inteiramente limpo, sólido, divertido,
juvenil,  integro,  apartidário,  para  ser  lido  por  todos.  Vamos  fazer,  agora,  um  humor
realmente isento de qualquer pornografia – isto é, sem estar envolvido nas páginas de 'O
Cruzeiro'. (PIF PAF, 1964: nº1. p.2)

Millôr refere-se ao periódico em que públicou a seção O pif-paf de 1945 a 1963 de forma

irônica, ao dizer que seu humor estará isento de pornografia. Ele refere-se à liberdade de produção

que tem nas páginas de sua própria revista,  sem que se precise passar pelo crivo de um corpo

editorial,  como  era  na  revista  O Cruzeiro.  Outro  aspecto,  no  qual  Millôr  parece  se  remeter  a

pornografia se dá através da situação dramática de sua demissão.  Após a má repercussão, entre

grupos católicos,  de  desenhos do chargista  sobre o que  ele  chamou “A verdadeira  história do

paraíso”,  a direção de  O Cruzeiro públicou uma retratação culpabilizando inteiramente  o autor

pelos desenhos, o que foi seguido de sua demissão. Como o próprio contou na publicação do fac-

similar em 2005:

Na primeira página da revista, ocupada de cima a baixo, um editorial da mais alta direção
do semanário fazia uma crítica, acho que literária, do meu trabalho: “...matéria insultuosa às
convicções religiosas do povo brasileiro", “...prometemos aos nossos leitores, agravados de
forma tão brutal... que isso não mais se repetirá", “...confiamos na honestidade intelectual
de nosso colaborador. Confiamos e erramos.". “Esta revista sempre deu a seus leitores, com
autenticidade, seu testemunho de cristianismo. É perante Deus que nos penitenciamos”. 7

7 FERNANDES, Millôr. O Pif Paf: Quarenta Anos Depois. In.: CARUSO, Eliana (Organizadora Z´AS). PIF PAF 
Quarenta Anos Depois: coleção fac-similar das 8 edições da Revista PIF PAF de Millôr Fernandes. Rio de 
Janeiro: Argumento, 2005. p.9
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A seção de  cartas  dos  leitores  continua  por  todas  as  edições  da  Pif  Paf.  Se  na  revista

inaugural era evidente que as cartas eram forjadas, nas demais edições não é possível determinar.

De qualquer forma, sendo elas ficcionais ou não, existe a escolha por parte da edição sobre quais

textos  publicar,  sendo que  as  cartas  sempre  seguem com uma resposta  da revista  logo abaixo,

pontuando seu posicionamento sobre aquele tema, dando certo destaque a algumas falas as quais se

almejava colocar em relevo. As cartas publicadas têm sempre em seu texto algo de humor, uma

questão irônica, um sarcasmo, uma piada, mantendo o foco da revista em seu objetivo. Como, na

maioria dos casos, as cartas dos leitores se referem a edições anteriores da revista, a seção é um

espaço interessante  para  se  observar  a  concepção  que  o  corpo editorial  tem sobre  seu  próprio

trabalho.

Na publicação número 6, a primeira carta é de um leitor de Belo Horizonte anônimo, que

demonstra  sua  satisfação  e  surpresa  quando  percebeu  que  a  revista  Pif  Paf não  se  findou  no

primeiro número,  fazendo referência  à falta de liberdade de imprensa.  Já a segunda carta  é um

elogio ao seu humor: “Sr, Lendo sua revista encontrei, realmente, a resposta para a minha pergunta

sobre se jornalismo era só isso que andava por aí: onde é que está o humor e a inteligência do

Brasil? Agora já sei.” A revista responde: “Então não diga a ninguém senão êles compram essa

outra publicação” (PIF PAF, 1964: nº6. p.2).

A  crítica  à  forma  de  se  fazer  jornalismo  está  presente  em  todas  as  seções  de  cartas

publicadas nos oito exemplares de  Pif Paf, e muitas delas são direcionadas à revista  O Cruzeiro,

como a mencionada acima. É o caso, por exemplo, da segunda carta publicada na quinta edição com

remetente de Aulio Souza de Belo Horizonte:

Senhor afinal, chegou aqui em B. Horizonte, que de horizonte tem muito mais de belo nada,
o terceiro número de Pif, com um baita atraso. E não resisti em me congratular com todos e
enviar a pergunta que até hoje ninguém pode responder: por que o expurgo do seu diretor
daquela maneira tão infame (infame é o máximo que os senhores podem publicar, não?) da
revista (é revista?) O Cruzeiro? Foi por causa do paraíso mesmo ou aquilo lá dentro é um
inferno, como muitos dizem? (PIF PAF, 1964: nº5. p.2)

A resposta é curta e direta: “Aulio, aquilo é dirigido pelo Grande Capetão.” Seguido de uma

ilustração onde o Diabo estilizado com chifres, pés de cabra, rabo de animal e um tridente na mão

expulsa um homem do local,  referenciando a saída de Millôr da revista  O Cruzeiro.  A carta  é

interessante, pois primeiro faz menção à chegada da revista  Pif Paf à cidade de Belo Horizonte,

mesmo com atraso. Não havia até essa edição nenhuma carta com remetente de lá, o que remete à

possibilidade de crescimento da distribuição da revista para além do eixo Rio-São Paulo, de onde

era endereçada a maioria das cartas, ou como a própria carta cita, era uma questão de logística de

distribuição, que fez com que a Pif Paf demorasse mais para chegar em outros estados.

Para deixar explícito o perfil dos leitores que supostamente escreviam para a revista, torna-
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se relevante o levantamento quantitativo, no que se refere aos estados de origem das cartas. Como

seria de se imaginar, o maior número das cartas são endereçadas do atual estado do Rio de Janeiro,

no total catorze; seguido dos estados de São Paulo e Minas Gerais, com cinco cartas cada; depois

Rio Grande do Sul com duas;  Paraná,  Pernambuco,  Mato Grosso e  Piauí  tem uma carta  cada;

Existem ainda duas cartas sem identificação do remetente. No que confere o sexo dos leitores que

escreveram para a revista, vinte e seis são do sexo masculino e apenas quatro do feminino, sendo

que duas cartas não têm identificação.

A seleção da carta de Aulio Souza demonstra como mesmo após algumas publicações de sua

nova revista, Millôr não havia superado totalmente a forma como saíra de sua antiga empregadora.

Cabe salientar que isto não é só uma questão simples de rixa, a Pif Paf é também um ato político

crítico ao que ocorreu com a publicação do editorial culpabilizando Millôr por suas publicações nas

páginas de O Cruzeiro. A revista é um manifesto de sua compreensão do que é o humor, de como

Millôr compreende que deve agir um corpo editorial, sendo de total responsabilidade deste o que se

publica e o que se escolhe publicar. Rememorar ao longo de suas páginas a sua saída de O Cruzeiro

é também reafirmar como compreendem conceitos como imprensa, humor e liberdade de expressão

para seus leitores, se colocando como diferente do exemplo exposto. Não restringindo o espaço para

isso apenas ao editorial da revista, como o que foi analisado em capítulo anterior intitulado “por

princípio:”.

Millôr procurava denunciar a prática de manipulação da grande imprensa, principalmente de

sua  antiga  empregadora,  O  Cruzeiro,  demonstrando  assim  como  no  caso  da  retratação  que  o

culpabilizava pela publicação da paródia da história do paraíso tratava-se de uma inversão de fatos,

que objetivou construir uma versão que desrresponsabilizava o editorial da revista O Cruzeiro pelo

publicado,  fazendo  as  pazes  com  um  público  considerado  importante  por  este.  A  prática  de

manipulação da imprensa é criticada e ironizada constantemente pela Pif Paf, seja na publicação de

cartas falsas, na construção de falsos anúncios ou mesmo na crítica direta a grande imprensa, que

analisasse nesse capítulo. Fazer essa crítica por meio de cartas inventadas é um recurso astucioso,

afinal, se sua demissão ocorreu por meio da posição de leitores que escreveram para a revista, nada

mais justo que devolver “com a mesma moeda”, ou seja, multiplicando os posicionamentos dos

leitores  para mostrar  que nem todos compartilhavam da mesma opinião.  A voz do narrador do

editorial vinha reafirmar o que os leitores questionavam: aquilo era um inferno? Sim, era governado

pelo capeta em pessoa! Em último caso também se duplicava as fofocas de bastidores das redações,

sendo as cartas uma estratégia de propagá-las, atribuindo sua autoria aos próprios leitores.

Outro elemento presente nas cartas é a relação da imprensa com a manipulação dos fatos.

Neste caso, as cartas da Pif Paf oferece uma oportunidade ímpar de debater o assunto, simulando

correspondências de leitores por meio da manipulação das informações presentes nas cartas, como
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por exemplo, a carta mencionada acima de João Telles, que ironiza a prática de manipulação das

seções de cartas de outras revistas; a seção How to Read a Newspaper da oitava edição, que procura

desvendar o verdadeiro sentido por detrás de manchetes jornalísticas; ou ainda na interação com

alguns leitores, como nessa resposta a uma carta anônima que criticara a publicação:

Caro anônimo, estamos publicando sua carta, agradecidos. E como exemplo. É tal o tipo de
‘cartas ao leitor’ que se publica geralmente no Brasil que uma pessoa como você, que se
indignou com a sensabedoria de nossa publicação, teme assinála. Por quê? Vamos revidar?
Agredir  de volta? Fique tranquilo. Acreditamos profunda e solidariamente no direito de
opinião.  Escreva  e  desanque  o  que  bem entender.  Nós  publicaremos.  Apenas  temos  o
direito de dizer isto a uma pessoa que faz o seu tracadilho final: não parece sequer a altura
de ler o Gibi. Aleás, é isso que estamos tentando com esta revista – evitar que ela seja lida
pelos antigos leitores  do Emilio Menezes,  Paula Ney,  Calixto e Raul Pederneiras.  (PIF
PAF, 1964: nº3. p.2)

A resposta faz crítica indireta à seleção de cartas de outras publicações, que só publicariam

cartas que fazem elogios, questão que a Pif Paf havia trabalhado na primeira publicação de forma

irônica, com inúmeras cartas fazendo elogios a ela antes mesmo de sua existência. A resposta cita

ainda jornalistas que trabalharam em redações na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX,

que  teriam tido  público  cativo  com o  qual  a  Pif  Paf não  teria  afinidade.  Mas,  sem a  análise

adequada do trabalho desses profissionais, não é possível acertar com precisão o motivo que levou a

citá-los.

O sociólogo e jornalista Perseu Abramo escreveu em 1988 um artigo intitulado “Significado

Político da Manipulação da Grande Imprensa”, onde explicita padrões e técnicas jornalísticas de

manipulação  de  informações.  Abramo  afirma  que  a  manipulação  é  uma  das  principais

características do jornalismo no Brasil, fazendo com que suas matérias não reflitam a realidade e

construam uma narrativa ficcional dos fatos ocorridos. Segundo ele, a grande imprensa faz menção

a fatos reais de forma indireta, dando a noção de realidade, mas a distorce, deixando o público a

mercê de sua construção ficcional, salvo os casos em que este público é testemunha, protagonista ou

agente  direto.  A  grande  maioria  segundo  Abramo  capta  as  informações  e  transforma  em

conhecimento a versão distorcida dos fatos narrados:

Daí que cada leitor tem, para si, uma imagem da realidade que na sua quase totalidade não
é real. É diferente e até antagonicamente oposta à realidade. A maior parte dos indivíduos,
portanto,  move-se num mundo que não existe,  e  que foi  artificialmente criado para ele
justamente a fim de que ele se mova nesse mundo irreal. 

A  manipulação  das  informações  se  transforma,  assim,  em  manipulação  da  realidade.
(Abramo, 2016: p.38-39)

O autor destaca quatro padrões de manipulação encontrados na grande imprensa brasileira:

padrão de ocultação, quando o veículo de imprensa opta por esconder fatos, em sua totalidade ou

parcialmente,  justificando  ser  matéria  “não  jornalística”;  padrão  de  fragmentação,  quando  a

informação é veiculada de forma desconectada de contexto, de seus antecedentes e consequentes, a

matéria  assim é  particularizada,  desligando  conexões  reais  desta  com outros  fatos;  padrão  de
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inversão, quando as partes de um fato jornalístico são reordenados, onde há a troca de lugares e sua

relevância,  versões  sobre o ocorrido  são  apresentadas  como mais  importantes  ao  ocorrido;  por

último o  padrão da indução, que é o resultado da manipulação que leva o público-alvo a ver o

ocorrido a partir de como querem que conheçam o fato jornalístico publicado. (Abramo, 2016: 40-

49)

Não se afirma aqui que Millôr e os demais  tinham conhecimento  pleno das práticas  de

manipulação,  e  de  que  estes  as  criticavam  de  forma  sistematizada  e  organizada,  mas  que

compreendiam como parte dos problemas da grande imprensa existente, práticas conflitantes com a

defesa de imprensa  livre que defendiam.  Cabe salientar  também que a maior  parte  das críticas

encontradas sobre a manipulação de imprensa são momentos em que a revista utiliza de mesmas

ferramentas, porém de forma irônica. Como já destacado anteriormente, a ironia só é possível de ser

compreendida quando esta utilizasse de alvos conhecidos e compreendidos pelo público. Umberto

Eco (2003) chamou isso de ironia intertextual, algo que está escondido no texto (entende-se que a

imagem  também  é  lida  como  texto),  e  que  é  compreendida  pelos  leitores  que  tem  certo

conhecimento de fatos, práticas e/ou atividades. Tal aspecto da ironia é seletivo, e visa um público-

alvo específico. Porém, isso não exclui que o uso dessa ferramenta humorística produza a reflexão e

questionamentos  sobre  as  práticas  apontadas,  apresentando  informações  que  levem ao  leitor  a

aprender sobre aquilo que se ironiza. Exemplo evidente disso é a primeira seção de cartas da Pif

Paf,  que  expõe  a  prática  de  produção  de  cartas  ficcionais  por  parte  da  imprensa,  de  modo  a

condicionar a visão que seu público tem sobre a própria publicação, levando os leitores da Pif Paf a

questionar, a partir de então, a veracidade de outras publicações que venham a ler.

Retomando o tema de “A verdadeira história do paraíso” e os eventos que se desenrolaram

a partir  desta,  encontra-se  na  seção  de  cartas  em publicações  posteriores  outras  referências  ao

ocorrido. Na sétima publicação, um leitor do Rio de Janeiro fala sobre o caráter herético do humor

de  Millôr,  enquanto  na  oitava  o  suposto  leitor  Guiomar  Marques  de  Belo  Horizonte  trabalha

ironicamente  com  a  expressão  “se  Deus  quiser”,  ao  afirmar  que  a  revista  tem  de  continuar

circulando:

Sr. Não preciso lhe dizer do meu entusiasmo pelo Pif. Vocês não podem imaginar o número
de leitores em Belo Horizonte. Se se atrasa um dia corre-se o risco de não encontrar mais.
Mas já é uma alegria saber que existe e,  se Deus quiser,  continuará circulando. Aquêle
mesmo Deus que não pôde ser satirizado na sua “Deus e a criação do mundo”. Coitado
dêle, tão indefeso. Ah, sacerdotizas do Cruzeiro. (PIF PAF, 1964: nº8. p.2)

Pesquisas apontaram que as críticas a personagens e cenas cristãs estão entre os principais

alvos dos censores no período da ditadura militar. A historiadora Lúcia Oliveira (2001: 61) destacou

que o projeto nacional defendido na doutrina da Escola Superior de Guerra, instituição central na

ideologia  defendida  pelos  militares  que  tomaram  o  poder  em  1964,  tinha  seus  valores
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fundamentados em uma linhagem cristã conservadora, em que os pilares da sociedade estavam na

religião, na moral, na família, na pátria e propriedade. Isso reverberou durante a ditadura militar

com força, principalmente no combate às oposições ligadas a ideologias comunistas, tidos como os

principais opositores aos valores elencados acima.

O historiador Juliano Doberstein (2007) demonstra,  em sua dissertação de mestrado, que

havia sim, por parte da sociedade civil, apoio com relação à censura quando justificada por valores

cristãos, como a moral, os bons costumes e a família. O discurso criado em torno dessa censura era

o de uma pretensa coesão na sociedade, como se estes valores cristãos fossem universais e de que

tudo que se opunha a eles devesse ser combatido (2007: 154). Deslegitimando quaisquer ideias e

posições divergentes a estes valores tidos como universais, o que ficou mais explícito a partir de

1970 com a criação do decreto-lei 1077/70, que trazia à tona a censura no que afetasse a moralidade

e os bons costumes cristãos.

Ao evidenciar novamente o tema da demissão de Millôr, fica nítida a intenção dos editores

da revista de não deixar-se esquecer o ocorrido, mas também de retomar um tema extremamente

controverso: o que se poderia ou não publicar e quais os limites da crítica às religiões. Insistir nesse

caso vai além da rixa pessoal, mantém aceso o debate sobre a critica a doutrina cristã ser um tabu na

sociedade brasileira, fazendo-o por meio do incentivo de supostos leitores curiosos/fofoqueiros. 

A revista O Cruzeiro já havia sido uma das maiores publicações da imprensa brasileira nos

anos 50,  com tiragens  que chegaram a 750 mil  exemplares.  Mesmo na década de 1960, tendo

diminuído consideravelmente  o número de exemplares  vendidos  e  sua abrangência,  ainda tinha

espaço cativo entre a chamada grande imprensa (ACCIOLY NETO, 1998). Expor suas contradições

foi  objetivo,  por  parte  principalmente  de  Millôr,  criando  assim  discurso  contrahegemônico  no

jornalismo brasileiro. Ao fazê-lo, a  Pif-Paf expunha as contradições de toda a mídia, portanto, ia

além da crítica pessoal. Valia-se de um caso particular, que gerou muitos burburinhos à época e

potencializava o debate. 

Na sétima edição Millôr escreve editorial na sessão “Um ponto de vista carioca” onde critica

diretamente o diretor da revista O Cruzeiro,  Leão Gondim e suas relações íntimas com a ditadura

militar:

Enquanto escrevo os generais estão jantando em casa de Leão Gondim de Oliveira, diretor
da revista O Cruzeiro, de cuja honestidade a cidade fala, no máximo, com discrição. É um
sinal de que a revolução tem fome de glória, sêde de prazer, gosta de revistas em quatro
côres, e, na hora da sobremesa, não se importa com o bicho da goiaba. (PIF PAF, 1964:
nº7. p.3)
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A referência  aos militares  gostarem de revistas de quatro cores se faz para evidenciar  a

história da própria revista O Cruzeiro, que foi a primeira publicação brasileira a utilizar impressoras

em rotogravuras em quatro cores, que agilizara o processo produtivo da revista em 1929, quando

adquiriram tais  impressoras.  Já  a  expressão  bicho  da  goiaba  fazia  referência  ao  próprio  Leão

Gondim, que seria o verme escondido no fruto doce, que seriam as publicações que glorificavam os

feitos dos generais.

Como destaca Rodrigo Patto Sá Motta (2016), os veículos de grande mídia do eixo Rio-São

Paulo apoiaram a intervenção militar,  com exceção do periódico carioca  Última Hora.  Isso não

significa que não tenham tido momentos de discordância com o governo do presidente Castelo

Branco, mas que independente destas discordâncias, compreendiam e assim publicavam em seus

periódicos como necessária a autoproclamada “revolução” feitas pelos militares em abril daquele

ano.  Ao  analisar  as  charges  publicadas  nestes  veículos  da  grande  mídia,  Motta  (2016:  11-12)

demonstra como esses grafismos cômicos participaram do embate e auxiliaram a pautar o debate

político de então, em que os veículos se posicionavam ao lado dos militares contra a subversão e

também a corrupção.  Questão que faz parte  da  Pif  Paf,  participando do processo desse debate

político através de seu humor gráfico, pautado muitas vezes em outras publicações de imprensa

daquele momento, tal como as publicações que positivaram o golpe de 1964 como o fez a revista O

Cruzeiro.

Millôr expõe Leão Gondim de Oliveira, provavelmente também por questões de desafeto,

mas o faz de forma a demonstrar a contradição de um jornalismo que se diz isento, imparcial, mas

está  em  dialogo  com  o  poder  de  forma  íntima,  ao  mesmo  tempo  que  publica  a  “glória”  da

autoproclamada “revolução”. Glórias essas que recebem nova alfinetada do humorista no final de

seu editorial, quando após diversas reviravoltas em seu texto, que passa por comentários do que o

Papa disse, pela Guerra no Vietnã e o empenho do presidente Castelo Branco em salvar o PSD, ele

comenta sobre um erro estratégico no final da Segunda Guerra Mundial. Millôr faz referência à

decisão de Ike8 de não avançar as tropas ao vale do Rhur, na região ocidental da Alemanha, que

teria resultado em mais meses de luta e milhares de vidas perdidas, e finaliza: “Mas que são vidas

perdidas senão a glória e a honra do generalato? Mais cruzes na terra, mais estrêlas no peito e no

céu.”

Este último trecho, se lido isoladamente, não faz nenhuma referência ao contexto brasileiro

em que  Millôr  escrevia  seu  texto.  Porém,  ele  utiliza  dos  mesmos  termos  usados  no  início  do

editorial,  citado  acima,  deixando  evidente  que  sua  crítica  pela  “fome  de  glória”  de  generais,

independente de suas consequências, era voltada para os militares brasileiros no poder e sua relação

8 Ike  é  o  apelido  do  General  americano  Dwight  D.  Eisenhower  que  liderou  as  tropas  americanas  e  aliadas  no
desembarque à Normandia em junho de 1944. Como herói de guerra Eisenhower se postou à carreira política nos
Estados unidos da América e se tornou o 34º presidente dos EUA entre 1953 e 1961.
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com a grande mídia, que escrevia sobre suas glórias.

 A análise e citação do editorial da edição número 7, no momento em que se investiga a

seção de cartas, se dá por dois motivos principais: primeiro, como já pontuado inúmeras vezes, a

seção de cartas constrói reflexão e discurso sobre diversos conceitos defendidos pela revista não só

em  sua  página.  Neste  espaço  trabalha-se  o  que  os  autores  compreendem  como  liberdade  de

imprensa,  humor,  posição política,  mesmo que utilizem de ferramentas humorísticas  para tanto.

Desta forma os textos ali publicados, independente de quem de fato os tenha escrito, dialogam com

outras seções daquela publicação e de publicações anteriores, reafirmando, pontuando, explicando

questões que possam ter passado despercebidas pelos leitores. Assim como direciona a leitura de

textos que ainda serão lidos. Pensando nisso, chega-se ao segundo motivo: a página de “As cartas

do  Pif  Paf”  na  maioria  das  publicações  ficam ao  lado  do  texto  editorial  “Um ponto  de  vista

carioca”, tendo uma relação de continuidade na leitura por parte do receptor.

Outro exemplo em que podemos seguir a continuidade e organicidade presentes ainda na

revista de número 7, são os momentos em que há o tema de imprensa e humor, sendo a projeção da

visão e a posição da revista, quanto a esses aspectos, significativos. Na seção de cartas, chama a

atenção  resposta  dada  a  Zélia  Mendes  de  São  Paulo,  que  pergunta:  “Sr.  Existe  mesmo  a

Universidade  do  Meyer9?  Dizem-me que existe  inclusive  um estatuto  com dez  postulados.”  A

resposta transcorre falando que os postulados são milhares e não dez, dentre eles há o destaque para

o fato de que não se confunda humor com a campanha do “Sorria Sempre”, na qual Millôr fez

referência à apresentação da revista na primeira edição já abordado no capítulo anterior. Mas o que

chama mais atenção na resposta é seu final, trecho que inicia com uma referência ao  Manifesto

Comunista de Karl Marx: “humoristas do mundo – uni-vos. No caos já estava implícita a ordem, ou

seja, o humor do Universo. Do verbo partimos, ao humorismo chegaremos. O humorismo não está

aquém, nem paralelo à seriedade. A ambição do humorista é atingir a Graça Divina” (PIF PAF,

1964:  nº7.  p.2).  A paródia10 do  Manifesto  Comunista demonstra  menos o caráter  comunista  da

revista, mas mais sua intenção de torná-lo um manifesto de humor.

Logo  abaixo  da  resposta  se  encontra  a  miniatura  da  charge  (Fig.  2)  que  acompanha  o

editorial do número um, quando foram apresentados os princípios da revista, entre eles o de meter o

“nariz” onde não é chamado, de não ter um posicionamento político evidente na dualidade entre

esquerda e direita, assim como toda sua concepção de humor, que aponta para o uso do mesmo de

forma irrestrita e com toda a liberdade possível. 

9 Meier é o bairro do Rio de janeiro onde Millôr Fernandes nasceu. Em 1959 Millôr Fernandes havia apresentado um
programa  intitulado  Universidade  do  Meier  na  TV  Itacolomi  de  Belo  Horizonte  de  propriedade  da  família
Chateaubriand, onde o cartunista desenhava enquanto fazia comentários.

10 Segundo Propp (1992:84-85) “A paródia consiste na imitação das características exteriores de um fenômeno 
qualquer de vida, de modo a ocultar ou negar o sentido interior daquilo que é submetido à parodização.”
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A expressão “meter o nariz onde não é chamada” é muito eloquente à forma de fazer humor

exposto pela  Pif Paf. O nariz tem a habilidade de farejar, de sentir os odores de quem se cheira,

sejam eles bons ou ruins. É um ato invasivo, de como faz um cachorro quando conhece alguém, de

procurar cheiros que apontem quem é a pessoa, o que ela andou fazendo e entender seu caminho.

Ao “meter o nariz”, corre-se o risco de ser repelido, de ter o nariz quebrado por quem é “cheirado”

pelo ato invasivo. No entanto, a Pif Paf faz isso sem medo, faz por que entende que é importante,

pois defende que o humor tem seu lado transgressor, de expor o alvo, de colocá-lo no centro das

atenções e mostrar seus defeitos, dos quais se ri através do humor produzido. A expressão coaduna

com a ideia de que o humor subversivo é aquele que “passa a mão na bunda do guarda” como

salientou o escritor Antônio Prata no documentário O Riso dos Outros (Arantes, 2012), pois mexe

com quem está no poder. A Pif Paf tem como alvo de seu humor a política ditatorial, a vida privada

dos grandes governantes, a prática jornalística da grande imprensa,  assim como a doutrina e os

valores cristãos. Dessa forma, a revista projeta o riso sobre os de cima, sobre aqueles que dominam

o status quo, e apresenta de que lado da sociedade eles se posicionam, ao mostrar sobre quem eles

procuram provocar o riso.

Há diversas cartas que se têm o tema sobre o que é humor, ou como se faz humor, em que os

autores da Pif Paf têm a oportunidade de expor e reafirmar sua visão sobre o ofício. No segundo

número, a seção de cartas se inicia com um questionamento assinado por Renato Dantas, do Rio

Grande do Sul:

Figura  2:  Charge  de  Millôr
reproduzida na seção de  cartas.
PIF PAF, 1964: nº7. p.2
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Senhor,  achei  magnífica  a  sua  revista.  Verdadeiramente  Lincoln  –  de  ponta  a  ponta  a
melhor. E como me interesso por humor e me interesso pelo seu concurso dando quinhentas
mil pratas por uma piada, aqui lhe faço estas perguntas: 1) O concurso é sério, ou é uma
piada em si mesmo? 2) É fácil ou difícil fazer humor? (PIF PAF, 1964: nº2. p.22)

A carta faz menção ao concurso de piadas proposto pela revista, que daria após a décima

edição um prêmio de 500 mil cruzeiros à melhor piada, história, charge, texto humorístico que um

leitor enviasse à revista. A resposta sobre a veracidade do concurso  segue:

O concurso é sério, Dantinhas, como você poderá ler noutro local. Quinhentas mil broas
por uma facécia miníma. 2) Escrever humorismo é simplícimo. Você pega papel, caneta e
tinta, ou papel e máquina, ou papirus e estilete, ou qualquer outro material de escrita antigo
ou moderno e vai  escrevendo com êle as idéias humorísticas  que lhe forem ocorrendo.
Escrever é facílimo. O difícil é ocorrer. (PIF PAF, 1964: nº2. p.22)

A resposta segue uma ilustração de um homem suando muito enquanto tenta escrever suas

piadas. Transformar uma história em humor é o principal desafio. O humor denota uma construção

textual  própria  com mecanismos  que produzam - através  do que se escreve,  desenha ou fala  -

estalos  que  levem  o  leitor  a  apreciar,  relacionar  com  outras  experiências  e  “ocorrer”  novas

perspectivas sobre o que se absorveu. As pessoas riem de uma observação que está na cabeça delas,

o humorista faz um resgate do humor no cérebro da pessoa. Por isso, escrever humor pode até ser

fácil, mas fazer uma piada que faça seu público rir nem tanto. 

O humor da  Pif Paf tem aspecto satírico, ou seja, além do fazer rir, tem imbricado nele

outros objetivos políticos e sociais, relacionados à realidade vivida por quem faz este humor, tal

como a  defesa  pela  liberdade  de  imprensa  e  de expressão.  Gombrich  (1999:  130),  ao  falar  da

importância da sátira, destaca seu poder de condensação, de encaixar toda uma cadeia de ideias em

uma imagem inventiva, com base em uma realidade vivida. Tal aspecto do humor de Pif Paf é o que

o torna  também um humor  direcionado  às  causas  políticas,  contra  opressão,  pela  liberdade  de

expressão, pela liberdade sexual, etc.

Existem outras cartas que questionam a existência do concurso de 500 contos, sempre com a

confirmação de que o prêmio é real. Em uma resposta em particular, na oitava publicação, afirmam

não se espantarem com tantas dúvidas sobre a veracidade do prêmio, visto que no Brasil de então

prêmios de maior amplitude como o nacional de teatro é de apenas 50 “contos”. Millôr, entre outros

trabalhos que desenvolveu, foi dramaturgo. Escreveu peças e traduziu peças de Shakespeare, não

sendo estranho que faça referência a um prêmio de baixo valor como forma de crítica de uma área

conhecida por ele. Sobre os 500 mil prometidos pela revista, a verdade é que seus leitores nunca

souberam se o prêmio seria real,  visto que a décima edição nunca chegou a ocorrer (quando o

vitorioso  seria  escolhido).  Inclusive,  os  problemas  financeiros  enfrentados  por  Millôr  com  a
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publicação desse periódico independente, devem ser tidos como um dos motivos o prêmio com qual

teria que arcar, para fechar logo após a oitava publicação.

Quanto aos questionamentos sobre as formas de se fazer humor temos outros exemplos,

como na carta publicada no quarto número, que pergunta: “O que é preciso para ser humorista?” Ou

ainda outra na sétima publicação que questiona se o trocadilho e o duplo sentido são a base do

humor. A resposta da primeira pergunta traz a contradição como eixo central do ato humoristico,

evidenciando que o humor, através da ironia, busca evidenciar aspectos contraditórios de seu alvo

para o objetivo final que é o riso:

A sabedoria de todos os tolos. A tolice de alguns sábios.  A cultura dos analfabetos.  A
ignorância dos eruditos. A humildade dos pescadores. A luxúria dos santos. A coragem dos
covardes. O mêdo dos heroícos. A delicadeza dos rudes. O coice dos gentis. A ira de Jó. E a
persistência do Demônio. (PIF PAF, 1964: nº4.p.2)

Enquanto a questão levantada por leitor sobre o trocadilho e o duplo sentido é respondida

através de texto cômico, quando o autor fala sobre o perigo de o humorista não se fazer entender ao

utilizar estas figuras de linguagem. As respostas demonstram que contar a piada não é garantia por

si  só que o receptor  a  compreenderá.  Necessita  que o fruidor do humor  detenha as referências

necessárias para interpretá-la. 

A  piada  fora  de  contexto  não  provoca  o  riso.  Vladimir  Propp  (1992)  dissertou  sobre

questões que levam alguém a rir ou não. A causa do riso, segundo ele, “pode residir em condições

de  ordem histórica,  social,  nacional  e  pessoal.  Cada  época  e  cada  povo  possui  seu  próprio  e

específico sentido de humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível em outras

épocas.”  (Propp,  1992:  32).  O  historiador  Ernst  Gombrich  (1999:  131-132),  por  exemplo,  ao

analisar a caricatura de Benjamin Franklin de 1768 intitulada “As colônias reduzidas”, apontou que

a imagem é de difícil compreensão para uma pessoa moderna, visto que existem palavras em latim e

uma alusão literária muito distante de nosso tempo. Em Pif Paf não temos a distância temporal, que

levaria  o  leitor  contemporâneo  ao  engano,  mas  é  possível  que  certas  referências  sejam

desconhecidas do público. Um exemplo para esta questão se encontra na “Cartilha para o Povo”

publicado na primeira edição de Pif Paf, nela há um quadro que explica o que é um cunhado (Fig.

3).
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A ilustração e o texto que a segue fazem referência a uma nova invenção em política no

Brasil, o cunhado da pátria. O cunhado a que se faz referência é Leonel Brizola, caracterizado com

a indumentária gaúcha, referenciando sua cultura de origem. Brizola foi cunhado do ex-presidente

João Goulart, e ensaiou liderar resistência à deposição de seu cunhado em 1964 no estado do Rio

Grande  do Sul.  O quadro  não  faz  nenhuma referência  direta  aos  nomes  elencados  acima,  e  a

compreensão de seu sentido só é possível a partir do conhecimento deste momento histórico e de

alguns  de  seus  detalhes.  Como,  por  exemplo,  a  campanha  criada  pelos  apoiadores  de  Leonel

Brizola, que o queriam como candidato a presidente. Candidatura que não era possível por lei, já

que parentes não poderiam concorrer a sucessão de um cargo no executivo. Assim, os apoiadores

protestavam “Cunhado não é parente, Leonel para Presidente!”.

A Pif Paf, ao publicar as questões sobre o humor e suas devidas respostas, não apenas o faz

para solucionar a dúvida de seus leitores, mas para criar a oportunidade de dissertar sobre alguns

dos mecanismos dos quais utilizam para fazer humor, justificando a possibilidade de não fazer rir,

mas principalmente instigando seu público a refletir sobre o ato criativo de produção humorística no

qual tem em suas mãos.

As cartas trabalham com um recurso interessante próprio da literatura, de misturar o real

com o imaginado,  embaralhando as duas possibilidades,  o que produz novos sentidos ao leitor.

Independente  de  que  as  cartas  são  criações  dos  autores  da  revista  ou  não,  as  mesmas  são

apresentadas com discurso semelhante ao de humor presente em muitas páginas da revista e outras

publicações  de  Millôr,  como  se  fossem  crônicas  do  cotidiano  apresentadas  de  forma  surreal,

Figura 3: Isto é um cunhado. PIF PAF, 1964: nº1. p.11
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exagerada e cômica. As suposições que se criam a partir desta constatação são essencialmente duas,

ou  como na  primeira  edição  as  cartas  são criadas  pelos  humoristas  colaboradores  da  revista  e

assinadas de forma ficcional, ou o humor de Millôr e os demais tornou-se referência para aquele

público  criar  seus  próprios  textos  e  produções,  muitas  vezes  almejando  o  prêmio  de  500  mil

oferecido pela revista por uma boa piada.

Dentre essas histórias fantásticas destaca-se uma, da segunda publicação da revista, que faz

referência à inauguração do relógio ‘mais perfeito do mundo’ que foi inaugurado na Prefeitura de

Copenhagen, construído por Jens Olsen11. O leitor, em história humorística, diz ter inventado um

relógio ainda melhor, mas seu texto tem referências sutis à situação política de então, lembrando os

textos de Millôr escritos para a seção “um ponto de vista carioca”: 

[...]o meu relógio, muito embora, não tenha essas complicações, tem sentimentos. Êle bate
quando uma parente morre, tem um ponteiro que indica, ao nascer uma pessoa, a duração
de sua vida, lembra o dia em que se deve sair de casa por causa dos credores, marca as
fases do outro lado da lua, registra a duração de rounds da luta Dragão x São Jorge, registra
a duração de mandatos cassados e seus ponteiros se atrasam automaticamente quando o
senhor quer dizer à namorada que, bem, está na hora de. (PIF PAF, 1964: nº2. p.22)

 O relógio tem uma simbologia importante. Ele é um instrumento de controle do patrão, mas

também do controle dos militares, dos torturadores. As fichas dos presos políticos do período da

ditadura militar eram marcados com o horário exato de entrada e saída, de sua rotina prisional. Ele

registra o nascimento de um bebê ou a morte de uma pessoa. Mas ele não marca o lado afetivo

destes acontecimentos, o significado do tempo perdido longe de quem se ama devido a uma prisão

política.  Nestes  casos,  a  perfeição  do  relógio  como  símbolo  de  exatidão  e  imparcialidade  é

questionada. O relógio também é colocado a favor dos que cassam mandatos. Ele pode adiantar um

mandato,  alterando  os  ponteiros  ou  prolongá-lo,  fazendo  uso  da  mesma  estratégia.  A  crônica

evidência que o relógio, apesar de um objeto mecânico, pode ser controlado por alguém.

Expressa-se na carta um texto de crônica, que estabelece a relação do fato da invenção de

um relógio com diversos aspectos cotidianos, da cultura e contexto daquele momento, como por

exemplo  a  questão  de  ele  marcar  a  duração  de  cassação  de  mandatos,  fazendo  referência  ao

primeiro Ato Institucional da ditadura militar,  que possibilitou que o presidente Castelo Branco

caçasse  mandatos  de  políticos  considerados  perigosos  a  segurança  nacional.  Questão  abordada

cotidianamente nos jornais durante o período de validade do Ato Institucional, entre sua criação em

9 de abril de 1964 até 15 de junho daquele ano, quando esteve em vigor, quando se discutia quem

teria os mandatos cassados. O caso mais recorrente na imprensa foi o do ex-presidente Juscelino

Kubitschek, que não apareceu na primeira listagem de mandatos cassados, mas que foi personagem

central  no  debate  público  veiculado  sobre  sua  cassação  ou não,  visto  que  era  pré-candidato  a

presidência da república no pleito que deveria ocorrer em 1965. Como publicou o colunista Carlos

11 O relógio foi inaugurado em dezembro de 1955 e é considerado um dos relógios mais precisos do mundo. 
Desenvolvido pelo astrônomo Jens Olsen, o relógio além de marcar as horas, marca as rotações dos planetas do 
sistema solar.
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Castelo Branco no Jornal do Brasil em 9 de junho daquele ano:

A consequência importante, essa sim realmente importante da proscrição do Sr. Juscelino
Kubitschek, está em que, com ela, a Revolução conduziu o País a um impasse político de
maior gravidade. As eleições presidenciais diretas não mais poderão realizar-se em 65 ou
em 66, a não ser que os líderes revolucionários se conformem com a perspectiva de uma
tranquila derrota eleitoral. O Sr. Juscelino Kubitschek vai juntar-se no ostracismo ao Sr.
Jânio Quadros e o PTB. (CASTELO BRANCO, 1977: 69)

O colunista faz referência ao perigo de perda de poder da autoproclamada “revolução de

abril” na figura do ex-presidente,  caso este não tivesse os direitos políticos cassados. Dois dias

depois, as vésperas da cassação de Kubitschek, o colunista explicita o medo que havia se instaurado

em alguns setores políticos, sobre a perda de mandatos e direitos políticos:

Mais recentemente, no dia em que o Sr. Juscelino Kubitschek entregou aos jornais uma
nota  na  qual  dizia  que  Deus  o  poupou  do  sentimento  de  medo,  o  Senador  Valadares
comentou:  “Pra  que dizer  isso?  Com esses  soldados todos aí,  com fuzil,  metralhadora,
Bomba, eu tenho um medo danado.” (CASTELO BRANCO, 1977: 73)

Fica explícito na fala do senador o medo que havia com relação aos militares controlarem o

relógio que marcava a duração de um mandato. O tema da situação política em que se encontrava o

país  naquele  momento  é  assunto  abordado  em  outras  cartas,  ou  respostas  a  elas,  nas  oito

publicações. Geralmente de forma indireta, mas de fácil compreensão dos leitores, visto que era

tema constante da imprensa como explicitado acima. Na publicação de número três novamente o

assunto é abordado, desta vez em um dialogo proposto pela suposta leitora Zélia Figueiredo do Rio

de Janeiro, que abordava a dificuldade de se jogar o Jogo da Democracia (Fig. 24) publicado em

Capa e Contra-capa da segunda edição de Pif Paf. Segundo a carta o jogo não funcionava, “a gente

pára numa casa que diz: ‘ande até a outra’. A outra diz: ‘recue até a anterior’. E a gente fica para

trás e para frente, num moto-contínuo” (PIF PAF, 1964: nº3. p.2)

A resposta esclarece a intenção dos autores: “Zélia, você descobriu por si mesma – e nossa

intenção é que todos os leitores chegassem à mesma conclusão – a verdade evidente: o Jôgo da

Democracia não pode ser jogado nêste país. A gente vai e volta e não sai do lugar. Tente o jôgo do

amor.” Com a resposta os autores explicitam crítica à falta de democracia nas relações políticas

daquele momento, mas principalmente, fazem referência à cultura política brasileira, que faz esse

jogo de avanço e recuo no que toca à democracia no país. Não foi só em 1964 que houve recuos aos

direitos democráticos em sua história republicana, e isso é evidenciado pelos autores na resposta à

Zélia, fazendo inclusive uma analogia às relações amorosas que nem sempre terão apenas avanços,

mas que você pode “tentar”.

O tabuleiro do Jogo da Democracia de autoria de Ziraldo teve significativa repercussão em

publicações posteriores. Além da carta citada acima, encontra-se na publicação seguinte nova carta

falando sobre a impossibilidade de se vencer no jogo. Já na oitava e última publicação, um leitor
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publica a felicidade de ter encontrado um meio de vencer o jogo, contanto que o rolar dos dados dê

uma seqüência específica. Mas, na resposta, os autores do jogo alertam: “Parabéns. Mas o senhor só

provou que o Jôgo da Democracia pode ser jogado apenas com números prefixados” (PIF PAF,

1964: nº8. p.2). Ou seja, mesmo que na democracia seja possível chegar ao palácio do planalto, este

só é possível com cartas marcadas, com um caminho pré-definido e ordenado. O que não condiz

com o conceito de democracia e liberdade defendido pelos autores em seu editorial de inauguração,

como analisado em capítulo anterior. 

Importante destacar, que o conceito de Democracia era algo disputado na política, e estava

no discurso contrário à ditadura militar,  mas também de apoio a ela.  Como aponta a socióloga

Maria de José Resende (2001), desde os primeiros momentos após o golpe os militares buscavam

conseguir adesão ao seu projeto de organização social, com o discurso de que o faziam em nome da

“verdadeira  democracia”.  Foi  nessa  contradição  que  os  autores  de  Pif  Paf  concentraram  seus

esforços quando abordavam temas relacionados à liberdade e democracia. 

Encontra-se também na seção de cartas algumas críticas as publicações, ora de forma irônica

sobre determinada seção, ora mais sérias sobre o que o leitor consideraria o verdadeiro humorismo.

É o caso de carta  assinada por Eytor  Silva Costa de Curitiba:  “Eu esperava mais piadas numa

revista  dita  humorística.  Parece  que  os  senhores  não são  muito  de  piadas.”  Que segue com a

resposta:  “Gostamos  de boas piadas.  Você conhece aquela  da revolução? Infelizmente  nós não

podemos contar. De resto pretendemos fazer uma revista séria, inteligente, digna. Vamos, conforme

já dissemos, fazer uma revista feminista.”(PIF PAF, 1964: nº4. p.2)

O tom irônico na resposta é evidente. Demonstra a compreensão de que o humor também

serve para a crítica, para reflexão e não somente para o riso. Como já foi exposto anteriormente, a

revista se coloca contrária à política do ‘sorria sempre’, humor também é sério. Na edição anterior

foi publicado junto ao editorial da revista uma charge do Fortuna (Fig. 19), em que um homem com

muitos livros na mão dizia que explicaria a revolução e no quadro seguinte ele havia soltado os

livros e empunhava uma arma em cada mão dizendo “Foi assim”. Na resposta ainda se encontra

uma critica endereçada a perseguição política aos opositores ao golpe, visto que dizem não poder

continuar  a  piada,  salientando  que  existe  censura.  No  entanto,  ao  dizer  que  a  piada  sobre  a

revolução  existe  de  forma  astuciosa,  eles  a  fizeram,  deixando  implícito  que  o  próprio  termo

revolução seja uma piada.

A ironia no medo de se completar a piada tem origem em caso particular da história da

revista, em que um de seus membros foi preso. Na segunda publicação havia uma nota informando

o caso “Claudius em cana; obrigado a DOPS ou nós também somos presos” 12. Já havendo a ironia

ao fato de que, se não medir as palavras, o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) pode

12 Claudius foi preso por uma charge que desenhou sobre o autoritarismo da polícia do DOPS, na qual analiso no 
terceiro capítulo.
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te prender também. A informação era completada logo a seguir: 

Pedimos perdão aos nossos leitores por gastar este espaço em assunto pessoal. Estávamos
escrevendo as regras do Jogo de Democracia (...) quando soubemos da prisão de Claudius
Ceccon (...). Por isso paramos de escrever as regras do Jogo da Democracia e começamos a
redigir esta nota, pois a cada dia que passa, parece que mais e mais vão-se tornando inúteis
regras para esse tipo de jogo (...) . (PIF PAF, 1964: nº 2) 

Na edição  número  4  há  uma  chamada  sobre  texto  de  Claudius  Ceconi  na  prisão:  “No

próximo número,  Claudius,  o  1º  humorista-mártir  escreve  e  desenha sua  hilariante  experiência

intitulada Rigorosamente Incomunicável! Não percam: prisão, alimentação, interrogatório e soltura

de um verdadeiro e perigoso humorista” (PIF PAF, 1964: nº4). Desta forma a revista se utilizada de

um fato trágico para fazer seu humor, exorcizam o medo da repressão ao ironizar os seus algozes,

transformavam seu humor em ato político.

O texto-resposta à prisão de Claudius foi publicado na edição de número 5, extremamente

crítico à ditadura, apontando o absurdo da situação de forma cômica. Intitulado “Rigorosamente

Incomunicável!”, o texto inicia ironizando a situação e apresentando um paradoxo: “Se você nunca

pensou em dinamitar um porta-aviões, mandar pelos ares paióis de munição, metralhar o Palácio do

Governo, destruir a ponte Rio-Niterói ou esvaziar os pneus do Diretor de Trânsito, cuidado! Você

pode vir a ser preso a qualquer instante” (PIF PAF, 1964: nº5). O paradoxo, assim como a ironia,

segundo Propp (1992: 119-133) é uma das figuras de linguagem utilizadas em textos humorísticos,

pois leva ao riso através da descoberta de algo inesperado, conflitante. A revelação da contradição,

do paradoxo, está na última frase, quando é apresentado algo fora do senso comum, de que você

pode  ser  preso  mesmo  que  não  infringir  a  lei,  como  seria  se  dinamitasse  um porta-aviões  ou

destruísse a ponte Rio-Niterói. Quando apresentam que, mesmo não fazendo isso você pode vir a

ser preso, Claudius alerta sobre os perigos de repressão do regime recém-instaurado, que foi preso

por fazer humor tendo como alvo o DOPS (Fig. 17). No entanto, ao fazer o comparativo de uma

publicação da imprensa com atos explosivos, Claudius faz correlação com o poder “explosivo” de

uma matéria  jornalística,  o poder de influenciar  a opinião pública,  de incitar  essa opinião a  se

posicionar e agir.

A jornalista Lygia Maria Silva Rocha (2011) ao analisar o texto de Claudius destaca sobre

este a importância do paradoxo como figura de linguagem de crítica e questionamento do poder

político vigente: 

O paradoxo parece ser a única forma de se aproximar de fato do absurdo, do verdadeiro
nonsense dos regimes totalitários, como ser preso por fazer um desenho crítico, até chegar
ao ponto de prender pessoas que sequer criticaram o governo. Neste sentido, fazer uma
piada sobre o poder político equivale, para os que estão no poder, a destruir a ponte Rio-
Niterói. (ROCHA, 2011: p. 51)

Importante salientar que, apesar de parecer um grande absurdo a prisão por se fazer humor,
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isto não seria um caso isolado ao longo da ditadura militar. Na década de 1970, os colaboradores do

Pasquim foram diversas vezes presos pelas autoridades militares pelo caráter subversivo e crítico à

ditadura militar de suas publicações, entre eles alguns dos colaboradores de Pif Paf como Ziraldo,

Fortuna e Jaguar. Outros também fizeram engrossar esse grupo de humoristas presos pela ditadura,

como no caso de Paulo Francis, Luiz Carlos Maciel, Sérgio Cabral, Paulo de Tarso, Paulo Garcez e

Haroldinho (BEDIN; MALACHIAS. 2012: 9). Isso mostra o poder explosivo do humor e o quanto

ele  fora visto como tal  pelas  autoridades  políticas  da época.  Ao que parece,  a conclamação de

Millôr teve certa repercussão. “Humoristas do mundo: uni-vos.” Ainda que com diferenças internas,

as revistas humorísticas do período cumpriram um papel importante na crítica ao regime. 

Retomando o tema das cartas com tom de crítica  nas publicações de Pif Paf encontra-se na

terceira publicação outra carta, que foi tida como de autor anônimo. Nela, faz-se referência à morte

da  Pif Paf, supondo que por seu insucesso os financiadores ficariam sem dinheiro e só poderiam

comprar uma tarja preta de luto. A resposta demonstra o discurso de defesa de uma imprensa livre e

transparente, afirmando que a publicação da crítica é para dar exemplo a outros órgãos de imprensa:

Caro anônimo, estamos publicando sua carta, agradecidos. E como exemplo. É tal o tipo de
‘cartas ao leitor’ que se publica geralmente no Brasil que uma pessoa como você, que se
indignou com a sensabedoria de nossa publicação, teme assinála. Por quê? Vamos revidar?
Agredir de volta? Fique tranquilo. Acreditamos profunda e solidariamente no direito de
opinião.  Escreva  e  desanque  o  que  bem entender.  Nós  publicaremos.  Apenas  temos  o
direito de dizer isto a uma pessoa que faz o seu tracadilho final: não parece sequer a altura
de ler o Gibi. (PIF PAF, 1964: nº3. p.2)

A carta  anônima proporcionou a oportunidade  da revista  se  colocar  como defensora  do

direito  de opinião,  e criticar  o jornalismo tradicional brasileiro e suas sessões de cartas,  que só

publicam  opiniões  convergentes  ao  periódico.  Parte  característica  da  manipulação  da  grande

imprensa, como salientou Abramo (2016), no que chamou de padrão de fragmentação e indução. 

Outra carta anônima, desta vez na edição de número 6, trata de forma direta a importância

da liberdade de imprensa que a Pif Paf defende através de suas publicações. Ela inicia elogiando a

primeira publicação como genial, e que o leitor tinha receio que a mesma seria tirada de circulação,

mas que para sua feliz surpresa, 15 dias depois ele encontrou nova publicação da “magazine”, e cita

a terceira edição focada no tema de liberdade: 

liberdade (vide Pif-Paf 3.) que é bom mesmo, não existe: voa. Ainda mais liberdade de
imprensa. Você e o Cony são fenômenos incompreensíveis neste momento da irrealidade
brasileira. A não ser que ambos sejam pagos lá pelo nosso grande país irmão, ou, (…) a fim
de dar ao povo a impressão de liberdade de pensamento é algo intangível. (PIF PAF, 1964:
nº6. p.2)

A carta faz referência a Carlos Heitor Cony, jornalista e cronista que publicou no Correio

da Manhã do Rio de Janeiro, 3 dias após o golpe, texto crítico à autoproclamada revolução de 64
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com o título “Revolução dos Caranguejos” onde ele explica a nomenclatura dada por ele: 

Já que o Alto Comando Militar insiste em chamar isso que aí está de Revolução – sejamos
generosos:  aceitemos a classificação.  Mas devemos completá-la: é uma Revolução, sim,
mas  de  caranguejos.  Revolução  que  anda para  trás.  Que  ignora  a  época,  a  marcha  da
história,  e  tenta regredir  ao governo  Dutra,  ou mais longe ainda,  aos tempos da Velha
República,  quando a  probidade  dos  velhacos  era  o  esconderijo  da  incompetência  e  do
servilismo.  Quando  até  os  vasos  de  nossos  sanitários,  as  louças  de  nossos  mictórios
públicos tinham o consagrador made in England.13

Interessante  observar  que  o  Correio  da  Manhã,  segundo  pesquisa  histórica  sobre  seus

editoriais, posicionou-se a favor do Golpe Militar, Heitor Cony públicou texto destoante do discurso

editorial do segundo maior periódico do Rio de Janeiro no período (SILVA JÚNIOR, 2011). Dias

antes da publicação da edição de nº6 da Pif Paf o colunista Carlos Castelo Branco havia publicado

que setores  do  governo discutiam a  suspensão dos  direitos  políticos  de Cony,  questão  que  foi

negada pelo presidente, segundo o colunista (CASTELO BRANCO, 1977: 79). Outra referência

interessante para se pensar é a ironia quanto a um “grande país irmão” estar financiando Millôr e

Cony, que pode ser compreendida de diversas formas por não existir citação direta ao país que se

comentava, mas que dado contexto, é melhor compreendida como a União Soviética, acusado de ter

financiado inúmeros  grupos que fizeram oposição ao golpe militar  em 1964, e nos 21 anos de

Ditadura Militar. Como o historiador Rodrigo Motta (2000) demonstrou em sua pesquisa sobre o

anticomunismo no Brasil, o discurso de setores conservadores da sociedade brasileira se firmava na

oposição ao inimigo vermelho desde a década de 1920 no país. Já era corriqueira a exploração do

medo  de  intervenção  de  forças  comunistas  no  Brasil  para  retaliar  os  inimigos  de  setores

conservadores, algo que não foi diferente durante o período da ditadura militar, que continuou a se

utilizar  dessa  retórica,  desde  a  justificativa  para  a  intervenção  estatal  até  os  atos  de  repressão

(MOTTA, 2000: 202-204). A carta da Pif Paf  é escrita por alguém que entende essa situação e a

ironiza, de modo a expor o absurdo de colocar todos que se colocassem contra a autoproclamada

revolução  como  comunistas,  ou  seus  colaboradores.  Na  resposta  há  outra  ironia  sobre  a  dita

liberdade de expressão: 

Não estamos recebendo nada até o momento, mas temos prometida uma gaitinha sólida,
uma nota firme,  se continuarmos nos comportando bem, sem personalizar  demais.  Mas
parece que pouco a pouco não resistimos mesmo e personalizamos. Aí é que a inana 14.(PIF
PAF, 1964: nº 6. p.2)

A resposta é irônica, na medida em que fala que se eles não criticarem as personalidades

políticas de forma direta serão bem-aceitos, ou não terão sua liberdade de expressão cerceada. Mas,

13 Artigo de Heitor Cony foi republicado pelo portal Diário Centro do Mundo em 10 de março de 2014. Disponível
em:  <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-artigo-historico-com-que-cony-retratou-em-abril-de-64-o-
golpe-militar/> Acessado em: <26 de junho de 2017>

14 Inana. sf. coloq. 1. Situação difícil; apuro, dificuldade. 2. Algo que aborrece; amolação, importunação. 3. Desordem
envolvendo várias pessoas; pancadaria.

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-artigo-historico-com-que-cony-retratou-em-abril-de-64-o-golpe-militar/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-artigo-historico-com-que-cony-retratou-em-abril-de-64-o-golpe-militar/
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como veremos, isso não ocorreu nem por parte da Pif Paf, que personificou parte de suas críticas

não só ao governo militar, mas a figuras políticas civis que apoiaram o golpe como o governador da

Guanabara Carlos Lacerda.

A seção de cartas em Pif Paf iniciou com uma crítica em si, a construção de um paradoxo:

como poderia existir uma seção de cartas ao leitor mesmo sendo esta a edição de inauguração da

revista?  Dali  em diante,  os  usos  das  cartas  são inúmeros,  como bem se observou.  Se elas  são

construções  ficcionais,  ou se são de leitores  reais  da revista,  pouco importa  para o objetivo de

análise  da construção discursiva da revista,  sendo que não é finalidade desta pesquisa pensar a

recepção do periódico. As cartas reforçam ideias de como concebem o humor e o jornalismo, criam

crônicas  sobre o cotidiano  que  ironizam situações  sociais,  políticas  e  culturais  vivenciadas  por

pessoas naquele período. Na seção, encontra-se figuras de linguagem e ferramentas próprias do

humor, que são utilizadas em outras colunas da Pif Paf tornando a leitura deste espaço orgânica ao

restante.

As cartas, por se apresentarem como um diálogo com o público leitor de Pif Paf, tornaram-

se também um espaço de formação deste público, questionando e aprendendo sobre as concepções

do que  é  humor  e  jornalismo,  segundo os  autores  da revista.  Neste  espaço,  eles  formatam um

“leitor-modelo”,  que  na  concepção  de  Umberto  Eco  (2004)  é  uma  figura  ideal  daquele  que

compreenderá todo o texto produzido pelo autor, da forma como este o concebeu.

Estas características da seção de cartas apontam a ela como parte em dialogo com o editorial

da revista. Como mencionado anteriormente,  em quase todas as 8 edições da revista,  a seção é

acompanhada ao lado do editorial  “um ponto de vista carioca” e segue padrões e utilização de

figuras de linguagem semelhantes a este. Além de, assim como um editorial de qualquer periódico,

apresentar nela a condensação dos múltiplos interesses da revista, espaço que se posiciona frente a

acontecimentos do período, defendendo determinadas visões da sociedade ou pontos de vista.

2.2 Anúncios

A seção de cartas revela outra informação importante, referente à circulação das edições,

pois as cartas são assinadas em sua maioria por pessoas de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de

Janeiro. Mesmo que se aceite a ideia de que todas as cartas publicadas são ficcionais, a origem

atribuída a elas nos dá a pista que o público-alvo estava nessas cidades, uma vez que a revista era

vendida  nas  três  principais  capitais  do  sudeste.  A informação  de  que  a  revista  circulava  pelas

cidades citadas também se encontra nas poucas publicidades encontradas na revista, em dois casos

específicos: os anúncios do Banco Nacional de Minas Gerais, encontradas nas edições nº 3, 7 e 8; e

os anúncios da Mobília Contemporânea nas edições 7 e 8. O primeiro caso, devido à marca do

banco ser mineira, deixa indício de que a revista teria bom público em Minas Gerais (assim como
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afirmavam duas das cartas analisadas anteriormente), e assim teria motivado o interesse do BNMG

por  publicar  anúncio  na  revista.  Já  o  segundo  caso  está  mais  evidente,  visto  que  junto  às

publicidades da Mobília Contemporânea encontra-se o endereço da loja em três cidades: São Paulo,

Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

As publicidades  encontradas  na  Pif  Paf foram pouco abordadas  pelas  pesquisas sobre o

periódico levantadas para essa dissertação. Elas são objetos interessantes de análise, não só por nos

apresentar indícios do público alvo da revista, mas por se apresentar como parte da concepção da

revista como um todo, visto que em quase todas as publicidades identificadas não existe o desvio do

foco no humor. Utilizando-se de ilustrações, cartuns e piadas, os anúncios se tornam orgânicos à

revista, fazem parte dela e não quebram o ritmo de leitura da mesma.

Na revista número 3 temos o primeiro anúncio identificado como real: o do Banco Nacional

de Minas Gerais S.A. (BNMG) - “o Banco que está ao seu lado” que cobre a metade inferior da

página número 6 da edição (Fig. 4). Mesmo em se tratando de um espaço contratado de publicidade

para terceiros, o mesmo não perde o foco do humor que a revista se propõe, junto ao slogan citado

acima se encontra um cartum humorístico com 3 personagens: um agente do BNMG, junto a dois

personagens saídos de histórias  de colonização de europeus em África:  o incivilizado africano,

estereótipo tirado de histórias em quadrinhos que retratam povos africanos primitivos como canibais

e  incivilizados,  como  a  revista  “Tintim  no  Congo”  (PINTO,  2007),  e  o  explorador  europeu,

Figura 4: Anúncio BNMG nº1. PIF PAF, 1964: nº3. p.6
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identificado assim por sua indumentária. No cartum o agente do BNMG chega para socorrer seu

cliente,  o  explorador,  de  ser  assado em uma  fogueira,  oferecendo  dinheiro  ao  africano  com a

seguinte fala: “ele é cliente do 'Nacional' nós pagamos o resgate, tá?'. O humor, caracterizado assim

pela situação muito fora da realidade do público leitor da revista, se mescla ao objetivo do anúncio

que seria demonstrar que o banco está ao lado de seus clientes, mesmo nas situações mais absurdas.

O mesmo anúncio é encontrado na Pif Paf de número 7 na página número 8.

O traço observado no cartum do anúncio não foi identificado como característico de nenhum

dos  principais  colaboradores  de  Pif  Paf.  Chama  a  atenção  o  fato  do  uso  de  estereótipos  que

reforçam preconceitos nessa ilustração, na ideia de que o africano é um ser incivilizado, selvagem,

canibal e exótico. Isso demonstra como nem sempre o humor de Pif Paf tinha o caráter político e

social revolucionário apontado em outros momentos. A revista era satírica, concentrava a crítica em

alguns  alvos  que  eles  tinham como importantes,  mas  não defendia  uma ideologia  coesa e  que

fizesse a reflexão sobre toda produção humorística publicada. 

Outro caso que reforça estereótipos é um anúncio dos Móveis Oca (Fig. 8) com desenho de

Millôr Fernandes. Nele observa-se a figura masculina como central, detentora do poder de se sentar

na poltrona, enquanto bebe um uísque e lê sua revista. Enquanto a figura feminina apenas observa

sentada  no  braço  da  poltrona,  como  um papel  secundário  de  “dona”  de  casa.  Enfim,  poderia

discorrer mais sobre as relações conjugais e a submissão feminina nesse tipo de narrativa, mas o

exemplo é apenas aqui exposto com objetivo de demonstrar que Pif Paf não é sempre a detentora do

discurso de subversão da ordem. 

Figura 5: Anúncio BNMG nº 2. PIF PAF, 1964: nº8. p.16
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O outro  anúncio  do  BNMG  tem o  mesmo  script,  encontra-se  na  página  16  da  última

publicação da Pif Paf, com um cartum diferente, mas com o mesmo slogan “o Banco que está a seu

lado” (Fig. 5). O cartum mostra  um agente do banco, identificável  assim devido à presença do

símbolo BNMG em seu paletó, que novamente aparece na hora em que o cliente mais precisa para

salvá-lo de um grande problema,  desta vez não mais uma história fantástica,  mas uma cena do

cotidiano, o pneu do carro furado.

O jornalista  Jânio  de  Freitas,  no  encadernado  publicado  em 2005  junto  ao  fac-similar,

explica os motivos para a existência das publicidades do banco BNMG:

As publicidades  do  BNMG são explicadas  por  dívida contraída  por  Millôr  em
empréstimo feito no Banco para que pudesse financiar a produção da revista. Já
estava no número três quando pôde publicar o primeiro anúncio que não era de si
mesma.  Era do Banco Nacional de Minas Gerais,  que aceitará publicá-lo como
pagamento  parcial  de  um pequeno empréstimo,  feito  no lançamento  da revista.
(FREITAS, 2005: 8)

O BNMG tinha como presidente o banqueiro José Luís Magalhães Lins, sobrinho do então

governador  mineiro  José  de  Magalhães  Pinto.  Segundo  Burkart  (2014:  8)  o  banqueiro  tinha  a

prática  de  financiar  setores  da  imprensa,  incluindo  periódicos  alternativos  como  Pif  Paf.  Sua

contribuição nas artes deu a ele o título de mecenas, e financiou as principais obras do Cinema

Novo, como “Deus e o Diabo na Terra do Sol” de Glauber Rocha e “Vidas Secas” do diretor Nelson

Pereira dos Santos, além de ter promovido concurso literário WALMAP.

Referente aos anúncios citados anteriormente da Mobília Contemporânea tem-se quadro de

mesmo tamanho da publicidade da BNMG, ocupando meia página, onde nos dois casos encontrados

a mensagem lembra anúncios de rádio, pois há um dialogo entre personagens apresentando o slogan

da Mobília Contemporânea.  Na primeira aparição do anunciante o dialogo se dá entre um casal

(Fig. 6). 
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Na parte superior do anúncio há o desenho do casal conversando, mas no lugar dos balões

de fala, característicos de um diálogo em charges e cartuns, temos a representação de suas ideias a

partir da repetição de símbolos. Para o homem, engrenagens representando o bom senso. Para a

mulher flores representando o bom gosto. O humor encontra-se na confusão aparente estabelecida

entre o casal, discordando sobre qual deveria ser o central na escolha de uma mobília, ambos no fim

acabam acordando que os dois princípios se encontram em um único produto, o do anunciante. O

anúncio mescla diferentes linguagens artísticas para atingir seu objetivo. 

Na publicação seguinte encontramos novo anúncio da Mobília Contemporânea, nos mesmos

moldes  da anterior.  Porém desta vez é um senhor (identificável  pelo chapéu e bigode) e outro

homem sem nenhuma característica em evidência.  Um fala que compra pelo preço e outro pela

marca. Os desenhos que saem de suas cabeças como balões de histórias em quadrinhos é o de cifrão

para o senhor que fala do preço, identificando seu interesse econômico, e o do logo da loja para a

personagem que fala da marca, identificando seu interesse pelo local de fabricação (Fig. 7). 

Figura 6: Anúncio Mobília Contemporânea nº1. PIF PAF, 1964: nº7. p.10
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Pode-se perceber, em alguns dos anúncios aqui abordados (Fig. 5, 6 e  7), que o traço que os

identifica é de desenhos de Millôr, uma linha contínua que não se apega aos detalhes, uma síntese

gráfica que integra forma e conteúdo, assim como a ausência de palavras, lembrando muitas vezes

desenhos  simples  feito  por  crianças,  característica  que  compartilha  com  o  cartunista  norte-

americano de origem romena Saul Steinberg, em relação ao qual demonstrou admiração e declarada

influência,  e que também produziu alguns trabalhos em conjunto (ROCHA; MARCO. 2002). O

cartunista dá ênfase a algumas características faciais como o nariz, desenhando eles geralmente de

perfil.

Outros anúncios encontrados não deixam de fora o uso de cartuns e o humor. No anúncio da

Livraria Ler, em conjunto com as edições ZAHAR, encontrado na terceira publicação, temos um

cartum assinado por Ziraldo, que se repetiu na publicação seguinte (Fig.9). Ainda na revista número

3 encontramos outros dois anúncios que mesclam desenhos de Millôr (não está assinado, mas o

traço é característico dele como mencionado anteriormente) à publicidade na página 21. O primeiro

é referente à loja de móveis OCA, no qual Millôr desenhou um casal lendo juntos a revista Pif Paf

(Fig.8).  O segundo caso é referente ao serviço de extermínio de insetos,  o Servitox Inseticidas

LTDA (Fig. 10).

Os  três  casos  são notórios  pela  evidente  participação  dos  cartunistas  na construção  dos

anúncios, o que provavelmente tenha ocorrido também na publicidade do BNMG, apesar de não ter

um  traço  característico  que  identifique  uma  marca  registrada  de  um  dos  autores.  Como  já

comentado, esses anúncios tornam-se orgânicos a revista, e em uma folheada rápida é provável que

nem se identifique esses espaços como anúncios, devido ao uso da mesma linguagem encontrada

Figura 7: Anúncio mobília Contemporânea nº2.  PIF PAF, 1964: nº8. p.8
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em outras páginas do periódico. Essa opção foi muito importante para manter a unidade no interior

do impresso, tornando sua leitura mais fluída. 

A organicidade encontrada na  Pif Paf  entre as seções de humor e os anúncios publicados

não são novidades  para a  imprensa  humorística brasileira.  A historiadora Paula Ester Janovitch

(2006), ao analisar a imprensa humorística paulistana da primeira década do séc. XX, destacou a

inclusão de alguns anúncios comerciais em meio à própria narrativa humorística de revistas como O

Garoto,  A Lua, Cri-cri,  A Arara, A Ronda e o Pirralho.  Alguns anúncios  encomendados eram

produzidos por ilustradores e jornalistas dos periódicos, que recebiam uma carga da sua forma de

trabalho no resultado final do anúncio.

Em alguns casos, os anúncios feitos para chamar a atenção dos leitores se rebelavam contra
os próprios anunciantes, e, quase num ato antropofágico seus criadores gaiatos mastigavam
os produtos em tiradas rápidas e curtas, para integrá-los em notas críticas, matérias, piada e
ilustrações,  os quais nada mais eram que a representação do excesso de rebarbas  dessa
tomada de espaço em estilo imperativo pelos reclamos nas folhas. (JANOVITCH, 2006:
310)

Outro historiador que também analisou a produção de anúncios por periódicos nesse período

no Brasil,  Elias Thomé Saliba (2002),  chama a atenção como estes eram produzidos dentro da

redação dos jornais, sendo nas revistas de humor comum que os humoristas elaborassem textos,

Figura  9:  Anúncio  Livraria  Ler.  PIF  PAF,
1964: nº3. p.16

Figura 8: Anúncio Móveis Oca. PIF PAF, 1964: 
nº3. p.21
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desenhos e caricaturas para anúncios comerciais. 

Formados entre a cultura parnasiana e simbolista do soneto, portanto com todo um savoir-
faire e alto domínio sobre os vocábulos, suas rimas e toda a complexa maquinaria verbal,
esses humoristas são obrigados a desenvolver  o talento verbal  e lúdico, adaptando-os à
concisão, à rapidez automática do anúncio e ao nó acústico do trocadilho. (SALIBA, 2002:
81).

Saliba  (2002)  ainda  comenta  sobre  a  prática  de  um  grupo  de  mensageiros  que  se

autointitulava “Rápido Auxiliar de Remessas a Domicílio” de levar criações de poetas humoristas

às casas de comércios e laboratórios de fármacos com objetivo de vender anúncios prontos. As

produções  desses  anúncios  eram  semelhantes  aos  das  colunas  humorísticas:  tinham  em  sua

composição textos que, em sua maioria, eram sonetos publicados junto a desenhos ou caricaturas.

Esses jornalistas com práticas múltiplas em seu ofício, que passavam por anúncios, humor e teatro

de  revista,  produziram um “gênero  híbrido  e  anárquico  que  misturava  diferentes  linguagens  –

diálogos cômicos, versos rápidos, dança, música, etc.” (SALIBA, 2002: 88)

Millôr,  Ziraldo  e  os  demais  cartunistas  fazem parte  de  geração  posterior  que  junto  da

herança desses jornalistas  anexaram outras  experiências  e linguagens  de sua época,  misturando

técnicas como a fotomontagem e linguagens provenientes do rádio, como parecem ser os anúncios

da Mobília Contemporânea, da televisão e outros meios impressos. 

Nem todas as publicidades encontradas na Pif Paf tem esse caráter, como um anúncio que se

utiliza de múltiplas linguagens, sendo uma delas o humor. No anúncio da Livraria Ler, (Fig. 11)

presente no quarto exemplar, há um quadro abaixo com uma chamada do que parece ser um livro

recém-publicado com o seguinte dizeres: “O que aconteceu nos IDOS DE MARÇO? Como foi A

QUEDA EM ABRIL? A resposta está nas livrarias”. Segue a imagem de rostos de soldados

identificáveis como tais pelos capacetes (as cabeças olham para diversos lados e posições, quebra

com a ordem recorrente que se tem de soldados em posição de sentido). 

A chamada trata do livro “Os idos de março e a queda em abril”,  obra produzida por 8

Figura  10:  Anúncio  Servitox  Inseticidas.  PIF  PAF,  1964:
nº3. p.21
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jornalistas do  Jornal do Brasil um mês depois do golpe, sendo a primeira publicação a tratar do

ocorrido. As narrativas do livro condizem com a posição do veículo para o qual trabalhavam, sendo

em resumo favoráveis ao golpe (AMADO, 2008). O anúncio chama a atenção por dois motivos

distintos,  mas  que  ambos  envolvem a  falta  de  coerência  do  mesmo com a  restante  da revista.

Primeiro por não conter nenhum tipo de humor, nem mesmo algum tipo de ilustração cartunesca, o

que remeteria na participação dos colaboradores da revista na produção destes anúncios como nos

exemplos elencados anteriormente. O segundo motivo está na falta de coerência narrativa entre o

livro anunciado e a crítica ao golpe militar  e seus desdobramentos  presente na revista.  Não foi

encontrado na pesquisa nenhum tipo de explicação para a existência  deste anúncio,  talvez pela

proximidade com um colega jornalista que participou da publicação do livro, ou a continuidade de

um contrato com a Livraria Ler que teve outros anúncios na revista, ou um pagamento de dívida.

Enfim,  deixa-se  em destaque  esse  anúncio  que  destoou  do  restante  para  o  registro  de  futuras

pesquisas.

Os  anúncios  nos  dois  últimos  números  se  tornaram  mais  recorrentes  e  as  motivações

encontradas para isso são apenas especulações. No entanto, é sabido que nem o dinheiro arrecadado

com anunciantes,  nem o  possível  sucesso  em três  grandes  capitais  foi  o  suficiente  para  que  a

publicação se mantivesse em circulação. O que leva a refletir se as dificuldades financeiras não

teriam levado à flexibilização com os anunciantes nos dois últimos números da revista. 

Jânio  de  Freitas  em  texto  publicado  junto  ao  fac-similar  fala  sobre  a  relação  com  os

anunciantes que a revista tinha:

[...]  os  pequenos  e  raros  anúncios  vieram  do  apoio  de  amigos.  Nenhuma  agência  de

Figura 11: Anúncio de livro. PIF 
PAF, 1964: nº3. p.16
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publicidade programou, jamais, um anúncio em Pif Paf. Atitude que se estenderia pelos 20
anos seguintes,  em relação a todas publicações que não rezaram a oração do 'ame-o ou
deixe-o'  e  dos  milhares  de  outras  obras-primas  da  criação  publicitária  pró-ditadura.
(FREITAS, 2005: 8)

Levando o relato de Freitas publicado no fac-similar como verdadeiro,  a publicidade do

livro “Os idos de março e a queda em abril”, levanta-se a hipótese que tenha sido encomendada por

alguém do círculo de convivência de Millôr, Hirsch e/ou Kerr.

Outro anúncio que se encaixa nessa mudança percebida nos dois últimos números é o das

fatias de bacon da Swift. O anúncio em si é padrão de folheto de supermercado, vê-se a foto de uma

frigideira  com as fatias de bacon, a descrição do produto e a marca.  A impressão parece ser a

reprodução da própria  embalagem,  visto que no canto  superior  direito  encontra-se as seguintes

palavras “Hermeticamente fe[chada] para sua proteção”. Logo um anúncio padrão, se não fosse sua

localização na página.  O produto é apresentado na coluna “Os clássicos  no Pif-Paf” que havia

inaugurado na publicação de número 6, onde se apresentava escritores nos quais a revista encaixava

como clássicos. O anúncio de bacon surge fazendo referência à mesma coluna na edição anterior,

quando o  clássico  apresentado foi  o  escritor  irlandês  Jonathan  Swift,  mais  conhecido  pelo  seu

romance “As viagens de Gulliver”, brincando com o homônimo a revista se justifica:

Continuamos a apresentar hoje, em nossa série Os clássicos no Pif-Paf, algumas doloridas
reflexões de Swift. Na pequena biografia que publicamos no número passado, falamos da
irreverência  de  Swift,  sua  procedência  irlandesa,  sua  posição  inteiramente  contrária  a
qualquer conformismo, e  terminamos afirmando que,  d e p o i  s  de morto Swift  virou
banha.  Foi  o  bastante  para  que chovesse  cartas  de protestos  em nossa redação.  Como,
porém,  o  Pif-Paf  não  é  revista  que  deixe  sem  provar  o  provado,  acompanhamos  os
pensamentos de hoje com o irrefutável testemunho de uma ilustração mostrando que Swift
não só virou banha mas também virou Bacon. Os fãs do grande escritor, agora, só têm a
objetar que, afinal,  Bacon também virou Shakespeare e,  no fim, tudo dá certo.(Pif Paf,
1964: nº8. p.8)

O texto chega a dar o entendimento de que a ilustração se encontra ali apenas por motivo de

piada, e provavelmente o fosse. Um dos formatos criativos da Pif Paf foi a criação de humor a partir

de falsos anúncios, que parecem estar ali para vender algum produto, mas foram construídos com

intuito de ironizar o meio publicitário e outros alvos de suas críticas.

Assim como havia feito com a criação de uma carta, que criticava as seções de cartas de

outros periódicos, a Pif Paf traz publicidades que fazem a crítica sobre práticas comuns em outros

produtos publicitários. Na segunda publicação temos a seção “Publicidade mundo cão”, no qual se

apresenta um falso anúncio crítico à própria prática fim deste, que alfineta também o ambiente

político do período. Inicia com a chamada “TODO HOMEM TEM SEU PREÇO. DIGA-NOS QUAL

É O SEU!” Ao mesmo tempo ela faz referência a situação política no Brasil: “QUER VENDER A SUA

CONSCIÊNCIA? DESEJA TRAIR A PÁTRIA? QUER SE DESFAZER DE SEUS VELHOS IDEAIS?”

Assim  como  faz  referência  a  dualidade,  muito  presente  no  discurso  daquele  momento,  entre
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esquerda e direita:

Mandamos  um  salafra  especializado  visitá-lo  imediatamente.  Líderes  de  esquerda,  de
direita,  militares,  civis,  prelados – NÓS COMPRAMOS TUDO. Compramos em rublos
qualquer  segrêdo  do  IBAD15.  Pagamos  bem  qualquer  delação.  Adquirimos  também
informações comunistas pelos melhores preços da praça. (PIF PAF, 1964: nº2. p.21)

A historiadora Marionilde Dias Brepohl de Magalhães (1997) destacou o uso da repressão

preventiva  durante  a  ditadura  militar,  que  consistia  na  vigilância  e  no  controle  cotidiano  da

sociedade através de comunidades de informações coletadas das mais diferentes formas possíveis,

como, por exemplo, de informantes voluntários, que faziam delações sobre atos e pessoas suspeitas,

que pudessem colocar a segurança nacional em risco. Para centralizar as operações e coletas de

dados nesse sentido, foi criado em junho de 1964 o Serviço Nacional de Informações (SNI), um

complexo sistema repressivo para combater a subversão de forma preventiva.

A  Pif  Paf  ironiza  essa  busca  por  delatores  incessante,  mas  não  o  faz  criticando  só  os

militares,  mas  também  as  organizações  de  esquerda,  ligados  ao  Partido  Comunista  e/ou  os

soviéticos, que procuravam descobrir possíveis delatores e informantes do governo entre os seus. 

O período é marcado por uma tensão, quase paranóica, de que o inimigo poderia morar ao

lado e poderia atacar  a qualquer momento.  O medo de que isso pudesse ocorrer era incutido e

incentivado através do SNI, para que as delações ocorressem em maior número. Segundo Brepohl

de Magalhães: 

podem ser detectados os vínculos existentes entre a violência simbólica e a violência física.
Para  os  funcionários  ou  colaboradores  da  repressão,  o  inimigo  é  apresentado,
cotidianamente,  como dotado de uma força demoníaca,  contra quem não adianta querer
combater ou controlar, mas impõe-se destruir, para que assim, e só assim, seja garantido o
bem-estar da sociedade.
Ainda que oculto ou mesmo desconhecido, o inimigo é citado cotidianamente como sempre
pronto a atacar.  A linguagem empregada para designá-lo (perigoso,  fanático,  terrorista,
etc.) desperta, por sua vez, sentimentos paranóicos na sociedade, o que provoca em muitos
a disposição à violência. (MAGALHÃES, 1997: 211)

Não é somente nesse momento que a revista Pif Paf ironiza a situação de medo às supostas

ameaças estrangeiras, principalmente comunistas, que se mantinha em 1964 e haviam justificado o

golpe dos militares. Outra publicidade criada, que tem não só o humor, mas também o deboche com

a situação política é o da “Bússola Anticomunista”. Acompanhada de uma ilustração, onde há um

homem utilizando pequenas engenhocas, que formam um jogo de espelhos, e que levam um feixe

de luz a revelar um segredo escondido em um ambiente que lembra um calabouço, há o seguinte

anúncio:

Agora  VOCÊ TAMBÉM pode pegar  seu  comunista.  Bússola Anticomunista.  A maior
maravilha  de  todos  os  tempos.  Funciona  para  todos  os  lados.  Delata  a  presença  de
comunistas até em festas religiosas. É só olhar pela lente e você verá a imagem fascinorosa.

15 Instituto Brasileiro de Ação Democrática – Segundo Basbaum (1976) foi uma organização de empresários que tinha
como objetivos combater o comunismo no Brasil e guiar as políticas economicas do país.
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É só ver para onde aponta a agulha, colocar o mostrador na letra Ce chamar o Dops. Cada
comunista detido lhe sairá por menos de 50 cruzeiros. Dobra e cabe no bolso do relógio.
(PIF PAF, 1964. nº6. p.16)

Como já comentado e referenciado pelo historiador Motta (2000), o discurso anticomunista

foi um dos alicerces para a intervenção dos militares no poder, em suas atividades de repressão em

nome da segurança nacional. Os dois falsos anúncios citados anteriormente ironizaram a situação de

caça aos comunistas  reforçada no país após o golpe militar  de 1º de abril.  A guerra ideológica

contra  os  comunistas  fez  muitas  vítimas  que  não  tinham  vínculo  comprovado  com  nenhuma

organização de esquerda no espectro político. Como demonstrou Motta (2000: 204), a prática de

acusar  adversários  políticos  de  comunistas  foi  recorrente  na  história  política  brasileira,  assim

maculando a imagem destas figuras públicas, que passavam a ter sua reputação aviltada.

Também podemos enquadrar neste gênero de manipulação a prática de utilizar o rótulo
comunista  com  “liberalidade”,  aplicando-o  a  todos  indivíduos  com  inclinações
esquerdistas. Durante décadas esta manobra foi comum no Brasil, a tática de nomear como
comunistas  os  anarquistas,  os  socialistas  moderados,  os  trabalhistas,  os  nacionalistas
radicais, os populistas de esquerda, a esquerda católica e, em determinadas conjunturas, até
mesmo os liberais avançados. (Motta, 2000: 205)

Para  tornar  o  comunismo  como  inimigo  que  justificara  uma  intervenção  militar  era

necessário  que  se  acreditasse  que  esses  fossem  numerosos.  Por  isso,  segundo  Motta  (2000),

justifica-se a rotulação de tantas figuras públicas. Nesta mesma linha de pensamento do período,

podem-se  interpretar  os  anúncios  como  irônicos  à  prática  de  perseguição  aos  comunistas.  No

primeiro anúncio citado, a revista Pif Paf refere-se à prática de incentivo a quem pudesse fornecer

informações sobre o paradeiro de pessoas ligadas a organizações comunistas, citando diretamente

uma das organizações que encorajam a delação, o IBAD. Já o segundo anúncio citado, da bússola

anticomunista,  a ironia está no explicitado anteriormente,  ou seja, no costume corriqueiro de se

apontar para os adversários políticos e enquadrá-los como os inimigos da pátria. O próprio Millôr

Fernandes relatou em caderno publicado em 2005 junto ao fac-similar de Pif Paf de que os militares

o rotularam, encaixando a ironia do texto do anúncio nas acusações que recebiam pelo conteúdo

publicado na revista, “[...]mais tarde a Documentação do Exército definiria assim e me chamaria de

"esquerdista", que até hoje não sei o que é. Eles também não, pois me convocaram várias vezes pra

explicar”. (MILLÔR, 2005: 11)

Na quarta  publicação há uma seção de “desclassificados”,  com piadas e brincadeiras  de

ofertas e mensagens, que mais sugerem um deboche do que um anúncio real: anúncio da própria

revista alugando espaço na mesma para dar susto na sogra; moça que oferece suas habilidades para

um  escritor  “bem  colocado”;  a  oferta  de  homens  de  todo  tipo  em  liquidação  por  motivo  de

mudança; mensagem de mulher que foi agredida “antes da chegada da RP” e pede para que seu

marido volte.



73

Além dos anúncios, a revista busca se diferenciava de outros meios midiáticos através da

ironia, ao tratar do campo jornalístico em seções de humor, como é o caso da coluna que demonstra

a critica a outros meios de comunicação impressa e intitulada “How to Read a Newspaper”, ou seja,

“Como ler um Jornal”. Nessa coluna, que não é assinada, a  Pif Paf ensina como se deve ler as

manchetes de um jornal.

Feijão sobe Cr$ 40,00 em quinze dias – Menos grãos por mais cruzeiros;
Agrava-se crise entre FAB e Marinha – É normal a situação nas Forças Armadas;
Govêrno vai estudar desemprêgo – O desemprego vai aumentar;
Papa lutará em favor da paz – Papa vai fabricar também suas bombas atômicas;
China  sugere  levante  de  negros  americanos  –  Agora  vai  ser  simples:  todo  negro  é
comunista;
Carne só voltará ao normal mais cara – Carne voltará ao normal;
Alteração na lei da remessa de lucros agrada americanos – Alteração na Lei de Remessa de
Lucros;
Reforma agrária vai ao congresso pela mão do PSD – Pra vocês verem como é que é a
coisa. (PIF PAF, 1964: nº8. p.9)

O  sarcasmo  presente  na  escrita  da  coluna  ocorre  sobre  significados  escondidos  em

manchetes de jornal, sendo alguns casos a própria manchete explícita nas palavras escolhidas. As

manchetes fazem referência a questões enfrentadas pelo governo, problemas como a inflação e o

desemprego. Outras fazem referência ao espectro político do momento. É o caso da citação à China,

que por ser um país comunista, toda pessoa ou povo que mantivesse dialogo com esse era taxado de

mancomunar com o comunismo. Foi o caso do ex-presidente deposto João Goulart, e eles sugerem

que seria  o  mesmo com os  negros  americanos.  A última trata-se de  ironia  na própria  situação

apresentada pela notícia, segundo Caio Navarro Toledo (2004), o PSD, partido que tinha muitos

membros que se posicionaram contrários a reforma agrária do governo de João Goulart, tida como

muito radical, após instaurada a Ditadura lideraria novo projeto desta reforma. 

Como  visto,  o  humor  com  o  alvo  a  própria  prática  jornalística,  assim  como  sobre

publicidades  encontradas  nos  mais  diversos  meios  de  comunicação  impressos,  é  recorrente  no

periódico. Como afirmou a jornalista Lygia Maria Silva Rocha (2012) a identificação da  Pif Paf

como  jornalismo  alternativo  é  centrada  no  rompimento  com  a  padronização  em  seu  formato,

observada em suas descontinuidades com a quebra da objetividade jornalística quando torna cômica

a notícia, na grande maioria das vezes manifestando opinião e polemizando temas abordados, assim

como nas quebras com modelos estabelecidos na imprensa brasileira hegemônica.

Tais modelos estabelecidos eram uma formatação adotada recentemente. Foi na década de

1950, que o jornalismo no Brasil passou por algumas transformações, acompanhando as mudanças

da sociedade capitalista, foi adotado pelas principais edições do jornalismo um padrão importado

dos EUA. 

Integravam essas mudanças uma preocupação com a clareza visual do jornal; a utilização
do fotojornalismo,  de manchetes  curtas  e  do espaço  entre  as  colunas;  a  diminuição  do
número de colunas; a organização dos assuntos por editorias e por cadernos. Com isso, a
objetividade e a  concisão tornaram-se as  metas  da imprensa  modernizada.  Adotou-se a
inversão da narrativa,  utilizou-se o cabeçalho da notícia  – lead – onde se resumiam as
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partes mais relevantes do texto. Portanto, o jornalismo brasileiro acabava de entrar na era
empresarial,  deixando de  lado a  subjetividade  e  a  posição  opinativa,  acreditando-se  na
imparcialidade do jornalista e do jornal. (QUEIROZ, 2008: 4)

Esse  formato  organiza-se em torno de princípios  liberais,  pautada  na  suposta  defesa  de

imparcialidade  da  apuração  dos  fatos.  Portando-se  como  veículo  que  expõe  as  mais  variadas

correntes de pensamento,  visto que louvam o ideal de liberdade e igualdade em seus órgãos de

divulgação.  No  entanto,  funciona  como  uma  empresa  capitalista  com  objetivos  de  lucro,

provenientes  em  sua  maioria  do  dinheiro  pago  pelos  anunciantes,  sendo  pequena  parcela  dos

recursos derivados de assinantes ou vendas em bancas, como afirma Aquino (1999: 124). A Pif Paf

se diferencia dessa imprensa convencional ao não ter a pretensão de imparcialidade, assim como

sua priorização à produção artística e humorística, frente a seu aspecto financeiro.  

Obviamente a  Pif Paf precisava sobreviver e para isso angariar dinheiro suficiente  entre

assinaturas, vendas e anunciantes. Apesar de poucos, como visto nesse capítulo, são significativos a

participação de anunciantes,  pois não quebram com a proposta  política  da revista.  Como diz o

quinto postulado apresentado no primeiro editorial,  a  Pif Paf não é contra o lucro: “Nós somos

contra os prejuízos” (Pif Paf, 1964: nº2. p.3). Mas a revista não se vende ao mercado publicitário e

faz de suas publicações uma vitrine ordenada e bonita para os anunciantes. Mesmo nos anúncios

que produziu, buscou entalhar suas características mais significativas ao fazê-los não no formato

tradicional, mas utilizando-se do humor, da charge, de piadas, de sua criatividade cômica para isso.

O  que  expressa  uma  crítica,  que  também  é  política,  aos  anúncios  da  grande  imprensa,  de

rompimento com o jornalismo tradicional como expressado no primeiro capítulo ao abordarmos a

configuração de periódico alternativo. A reflexão apresentada no primeiro capítulo sobre o próprio

ato  jornalístico  na  confecção  da  revista  aqui  também aparece,  ao  se  criticar  e  repensar  o  ato

publicitário a partir de sua própria linguagem.
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3 Metendo o nariz onde não é chamada

Nesse  capítulo  serão  analisadas  as  produções  da  revista  que  tiveram  como  alvo

personalidades políticas do período, com objetivo a verificar o que teria incomodado as autoridades

a ponto de tirar algumas publicações de circulação, e levado a interrogar alguns dos colaboradores

da revista tidos como “esquerdistas” e subversivos pelas autoridades. O foco se dará nas produções

imagéticas, visto que estas têm um impacto maior na repercussão entre seus leitores, pela força de

formulação de narrativas. Gombrich (1999), ao analisar os cartuns e demais produções imagéticas

feitas pelos humoristas apontou, o poder das figuras de linguagem utilizadas por estes, de modo a

facilitar  as  abstrações  como  realidades  compreensíveis,  concentrando  ideias  complexas  em

símbolos, signos, metáforas e outras figuras de linguagem, abordando conceitos que o receptor não

necessita ter para a compreensão epistemológica, mas compreende a utilização desses traços como

representantes de um conjunto de ideias. “A essência da sátira é realmente a condensação, o encaixe

de toda uma cadeia de idéias dentro de uma imagem inventiva” (GOMBRICH, 1999: 130).

A ideia de dissertar sobre esta questão partiu da análise das fotomontagens da revista Pif Paf

referentes ao concurso fictício intitulado “Concurso Miss Alvorada 1965”. Com o Golpe Militar

dois meses antes das primeiras publicações da revista, o país ficou em uma incógnita sobre quem

ficaria no cargo de presidente. Tratando desse tema com humor e ironia, o concurso Miss Alvorada

elencava alguns dos possíveis presidentes como se fosse um concurso de miss, colando rostos de

figuras públicas que pleiteavam o cargo, ou que se acreditava que pleiteavam, em figuras femininas

utilizando roupas de banho em poses para fotografias, que tinham como referência as publicações

de outras revistas sobre os concursos de beleza feminina. Tais fotomontagens foram a justificativa

para apreensão de exemplares de Pif Paf, pois segundo os órgãos competentes, o concurso ofendia a

moral e satirizava figuras públicas, representantes da nação e federações.

Mesmo compreendendo a relevância desse concurso fictício para o fechamento da revista, se

entende que ele não deve ser compreendido como única questão que teria levado personalidades

como  Carlos  Lacerda  e  o  coronel  Gustavo Borges  a  terem a  Pif  Paf  como um inimigo  a  ser

combatido. Por isso procurar-se-á posteriormente observar outras produções encontradas na revista

que teriam provocado a ira destas autoridades, principalmente o governo do Estado da Guanabara

do então governador Carlos Lacerda.

3.1. O concurso de Miss Alvorada

O concurso fictício sobre a disputa ao cargo no Palácio da Alvorada16 teve início na edição

de número 4 na página 23 em uma seção onde o leitor enviava textos e piadas de humor procurando

16 Local  oficial de moradia do presidente da República Federativa do Brasil
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ganhar um prêmio de “500 contos”  17. Nessa edição, o suposto leitor da revista com o nome de

Carlos Kubitschek de Barros Pinto18 teria  sugerido o “Concurso Miss Alvorada 1965”. Não há

referência de quem fez a primeira fotomontagem, ou se o suposto leitor, além de ter sugerido o

concurso, teria criado alguma das personagens fictícias que viriam a ser candidatas. O concurso em

publicações posteriores saiu da seção de participação do público leitor para um espaço próprio.

A primeira  aparição  do concurso trouxe a  fotomontagem de um corpo feminino  com a

colagem da cabeça de Adhemar de Barros, então governador de São Paulo pelo PSP (Partido Social

Progressista).  A  legenda  da  fotomontagem  apresentava  a  candidata:  “Primeira  Candidata.

Ademarina Urnamarajoara – Candidata de São Paulo” (Fig. 12). Assim criaram uma personagem

fictícia, mas com clara referência ao político paulista, onde o sobrenome criado faz referência ao

caso da Urna Marajoara,  evento em que parte  da imprensa paulista acusara Adhemar de ter  se

apropriado de uma urna funerária de antiga civilização da ilha de Marajó. O ocorrido se tornou

piada recorrente por parte de seus opositores, principalmente pela ressignificação das palavras, já

que  urna  também fazia  referência  às  diversas  eleições  que  o  político  paulista  havia  passado  e

almejava ainda por participar. Assim como o termo marajoara também fazia referência à expressão

17 “500 contos” foi uma terminologia coloquial que referia-se ao valor de Cr$ 500.000 (Quinhentos mil cruzeiros).
Para efeito de compreensão do valor monetário, o salário-mínimo do período era de Cr$42.000 segundo Decreto nº
53578, de 1964.

18 A assinatura do suposto leitor leva a se crer que é um personagem ficcional, criado por um leitor ou pela própria
produção de  Pif Paf,  isso não tem como afirmar. Tal questão se levanta quando observado que os 4 nomes que
compõe o nome completo do sujeito fazem referência à 4 dos principais candidatos ao posto presidencial em 1965,
são eles: o governador do Estado da Guanabara,  Carlos Lacerda; o senador pelo Estado de Góias e ex-presidente
Juscelino  Kubitschek; o governador do Estado de São Paulo, Adhemar  de Barros; e o governador do Estado de
Minas Gerais, Magalhães Pinto.

Figura  12: Miss  Alvorada  1965  -
Candidata Ademarina Urnamarajoara. PIF
PAF, 1964: nº4. p.23
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de ele ser um marajá, destacando a fama de político corrupto de Adhemar acusado de ter feito caixa

dois em sua campanha para governador. O governador de São Paulo havia sido o primeiro pré-

candidato às eleições que deveriam ocorrer em outubro de 1965 decidido em convenção pelo seu

partido, o PSP, em fevereiro de 1964 (SKIDMORE, 1982: 332).

A técnica de fotomontagem, utilizada para a criação das personagens do concurso fictício da

Pif Paf, tornou-se um recurso recorrente das artes plásticas a partir da década de 1930. Segundo o

historiador Georges Didi-Huberman (2008) a fotomontagem faz parte de uma nova forma de pensar

a  antropologia  da  imagem,  que  não  se  restringe  a  fotografias  e  pinturas,  mas  todo  ato  de

performance do ser humano no espaço e no tempo, como arquitetura, espetáculos teatrais, dança,

música, livros, atlas, formas de vida, etc.

Na Pif Paf, ao fazer a montagem da fotografia de uma miss com o rosto de um político e

uma  epígrafe  que  dá  novo  sentido  àquela  narrativa  contada  através  da  imagem,  joga-se  com

diferentes  tempos e espaços,  modifica a ordem, para criar o novo a partir  da imaginação.  Essa

montagem imagética, como se abordará a seguir, tem grande potencial de crítica política, devido ao

uso de analogias conhecidas do público leitor, que no caso são as colunas sociais e os concursos de

miss.

Conceito  que auxilia  o  entendimento  da figura de linguagem utilizada  pelos  humoristas

nessa construção imagética é o que Mikhail Bakhtin (1999) chamou de carnavalização. Ao estudar a

cultura popular na Idade Média, mais especificamente a obra literária cômica de François Rebelais,

Bakhtin observa o uso da cultura carnavalesca como forma de inverter a ordem vigente através da

criação de um mundo às avessas, que tem origem nas festas populares do carnaval. Na concepção

de Bakhtin, o carnaval é o locus privilegiado da inversão, onde os marginalizados apropriam-se do

centro simbólico, ganhando lugar de destaque, derruba barreiras hierárquicas, sociais, ideológicas

de idade e sexo. Tem a liberdade como expoente maior nesse mundo às avessas.

Ao  contrário  da  festa  oficial,  o  carnaval  era  o  triunfo  de  uma  espécie  de  liberação
temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as
relações  hierárquicas,  privilégios,  regras  e  tabus.  Era  a  autêntica  festa  do  tempo,  a  do
futuro,  das  alternâncias  e  renovações.  Opunha-se  a  toda  perpetuação,  a  todo
aperfeiçoamento  e  regulamentação,  apontava  para  um  futuro  ainda  incompleto.
(BAKHTIN, 1999: 8-9)

Ainda segundo Bakhtin (1999: 10-11) o riso carnavalesco é um ato universal, não é uma

reação individual de um fato cômico isolado, é um riso de todos, é um riso de caráter popular, e

atinge todas as pessoas. O mundo passa a ser compreendido de forma cômica, no seu aspecto alegre

e satírico. Tais aspectos apontados pelo autor interagem com a concepção de humor observada na

Pif Paf de total liberdade do riso, do fazer cômico, sem distinção de grupos a serem alvos de suas

sátiras.

Ao satirizar as personalidades políticas que pretendiam tornarem-se presidentes, expondo
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suas vaidades e rivalidades representadas nas figuras construídas como personagens de um concurso

de beleza, os autores da sátira aproximam aqueles sujeitos de seus leitores, retiram os políticos de

seus  lugares  hierárquicos  de representantes  de estado e  os  colocam em um lugar-comum.  Essa

inversão de lugares promove a sátira e o riso, que consiste na carnavalização,  construindo uma

narrativa sobre a disputa ao maior cargo político do Brasil como esquete satírica de um processo de

disputa de egos e vaidades.

Antes de prosseguir com análise do concurso, faz-se necessário compreender a seção de

origem do mesmo. Logo na primeira edição na contracapa da revista Millôr Fernandes chamava seu

público leitor a participar da produção da revista com a seguinte chamada 

Muito Olho! Olho mesmo! Olhe bem
Se você é um engrassadinho amador
Nós o livraremos desse estado vexatório
500 contos por uma piada
Leia pág. 17 (PIF PAF, 1964: nº1. p.24)

O cartunista utilizava da estratégia de oferecer um prêmio em dinheiro para quem enviasse

piadas para a edição da revista. Com o anúncio na contracapa, ele atingia o consumidor da banca de

jornal  curioso  para  saber  como  poderia  conseguir  o  dinheiro.  As  instruções  para  o  mesmo  se

encontravam apenas no interior da revista, como o anúncio divulgava, na página 17. Quem tivesse

interesse pelo anúncio deveria adquirir a revista.

Em um  texto  em que  não  faltava  ironia  e  deboche,  a  revista  oferecia  500  contos  aos

“engraçadinhos” que enviassem um conto, verso, frase ou desenho. Os melhores seriam publicados

na seção, e o prêmio seria entregue ao melhor a cada 10 edições. Como a revista só chegou em sua

oitava edição, o concurso não teve o seu vencedor.

A seção “500 contos” com material enviado pelos leitores da revista passou a ter seu espaço

fixo a partir do terceiro exemplar da revista, com o espaço de uma página inteira localizada sempre

entre as páginas 22 e 23 de cada publicação.

O  concurso  Miss  Alvorada,  que  teve  início  na  seção  “500  contos”,  alcançou  grande

repercussão, visto que obteve continuidade nas três últimas edições da revista. Na edição de número

6, de 27 de julho de 1964, o concurso ganha mais espaço, na seção de “Notícias e Informações do

PIFPAF” que ocupava metade da página 23. Ali era apresentada a segunda candidata para o “Miss

Alvorada 65 ou melhor  Miss Alvorada 66 se Deus quiser”,  desta vez a personagem criada é a

“Senhorita Magalhinha Boa Pinta” representando Minas Gerais. A candidata faz referência a José

de Magalhães Pinto, então governador de Minas Gerais pela UDN, partido que apoiou o Golpe

Militar em 1964. A personagem criada tem o rosto do governador de Minas Gerais, colado a uma

mulher loira (Fig.13).
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A seção  traz  outra  informação  de  destaque,  um deboche  com a  situação  indefinida  do

sucessor  de  Castelo  Branco,  fazendo  menção  a  outro  personagem  da  política  do  período,

apresentado  como  júri  do  concurso,  o  então  Ministro  da  Guerra  Artur  Costa  e  Silva  recebe  o

pseudônimo de Costinha, e é apresentado como a jurada que pediu para ter um prazo maior para

decisão do pleito, por isso o concurso passa a ser chamado de “Miss Alvorada 66 se Deus quiser”.

O Congresso havia votado em primeira instância a prorrogação do mandato do presidente Castelo

Branco no dia 16 daquele mês. Os apoiadores de Carlos Lacerda foram contrários à prorrogação,

visto que isto impossibilitaria a candidatura do mesmo no ano seguinte. Segundo o jornalista Carlos

Castelo Branco (1977), em coluna publicada no dia seguinte no Jornal do Brasil: 

As forças lacerdistas na Câmara foram reduzidas à expressão mais simples,  uns dez ou
quinze,  se  tanto,  alguns  lutando,  outros  preferindo  salvar  certas  conveniências.  O  Sr.
Lacerda perdeu, ontem, mais uma trincheira importante,  o Estado de São Paulo, que se
definiu em favor da prorrogação, estimulando assim a Bancada paulista da UDN a seguir as
inspirações vencedoras. (CASTELO BRANCO, 1977: 98)

No dia 23 de julho,  um dia após a  aprovação definitiva da prorrogação do mandato  de

Castelo Branco, o jornalista publicara em sua coluna sobre conversa que o General Costa e Silva

teria tido com o governador Carlos Lacerda. Segundo ele:

O Ministro da Guerra perguntou-lhe se ele estava seguro de que ganharia as eleições. O
Governador respondeu que seguro não estava. “Nesse caso”, teria respondido o general, “se
o  senhor  não  tem  confiança  na  sua  vitória,  por  que  corrermos  o  risco  de  uma  nova
Revolução, desta vez sangrenta? (CASTELO BRANCO, 1977: 100)

Figura  13: Miss Alvorada 65 ou melhor Miss
Alvorada  66  se  Deus  quiser  -  Candidata
Magalhinha Boa Pinta.  PIF PAF,  1964:  nº6.
p.23
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As citações ao colunista – homônimo ao presidente – do período servem para demonstrar o

quanto o tema estava em debate no ambiente político, concomitante ao das publicações de Pif Paf.

Em estudo sobre pesquisas de opinião daquele mesmo ano, o historiador Rodrigo Patto Sá Motta

(2014) salientou o apoio que a população dava para que o presidente Castelo Branco terminasse o

mandato que era de João Goulart até 1966, que seria estendido até 1967. Em enquete organizada

pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) entre os dias 24 e 29 de junho de

1964, aplicada no estado da Guanabara havia a seguinte pergunta: “se Castelo Branco fizer um bom

governo o Sr.(a) aceitaria que ele continuasse governando, mesmo sem eleições?” O resultado da

pesquisa apresentou 62% à favor  da prorrogação,  28% contrários  e  10% de abstenções.  Motta

(2014: 15) aponta para a hipótese de que a pesquisa teria sido encomendada pelo governo para saber

a opinião pública de uma negociação política que já estava ocorrendo nos corredores do poder. Em

27 de julho,  data  de publicação da segunda candidata  a Miss  Alvorada (Fig.  13) o assunto da

prorrogação do mandato já era de grande público, e a Pif Paf apenas transformou esse debate em

uma narrativa cômica, que buscava ironizar a situação daquelas personalidades políticas, que em

um primeiro  momento  haviam apoiado  o  golpe  militar,  mas  que  depois  viam se  distanciar  a

possibilidade de participarem do jogo político.

Na edição de número 7, de 13 de agosto de 1964, o concurso que passa a ser chamado de

“Miss  Alvorada  66  se  Deus  quiser”  encontra-se  com  o  seguinte  destaque  “Ameaçado  nosso

concurso”, novamente fazendo referência à prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco.

Nesta edição é apresentada nova candidata, a Carlota Corwina (Fig. 14), referência ao jornalista

carioca e governador do Estado da Guanabara pela UDN Carlos Frederico Werneck de Lacerda. O

sobrenome Corwina faz referência ao apelido dado a Lacerda por seus desafetos, conhecido como o

Corvo  devido  a  seu  nariz  aquilino,  olhos  grandes,  características  marcantes  em  sua  voz  em

discursos em que atacava seus adversários políticos. O apelido surgiu de caricatura desenhada por

Lan19 a pedido de Samuel Weiner20 a partir da morte de um jornalista, espancado por um policial em

1954 no Rio de Janeiro, em que Lacerda aproveitou-se do episódio para culpabilizar e atacar o

governo Vargas.  A ideia  da associação ao  corvo sugere  uma figura  sinistra,  que  regozija  com

desgraça alheia e que anos mais tarde foi ganhando mais afirmações potenciais devido a outros

acontecimentos. 

A  ave  é  vista  no  imaginário  ocidental  como  bicho  agourento,  sinistro  e,  geralmente,
companheiro  de bruxas.  A ideia  casava-se  com a imagem de  destruidor de  presidentes
atribuída a Lacerda, que tivera importante participação na crise final do governo Vargas,
culminando em suicídio, e na renúncia de Jânio Quadros. (MOTTA, 2006: 33) 

19 Lanfranco Aldo Ricardo Vaselli Cortellini Rossi Rossini, que assinava como Lan foi um cartunista italiano 
erradicado na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1952, ao aceitar emprego como cartunista do jornal Última Hora.

20 Imigrante russo que fundou o jornal Última Hora, periódico que fez oposição ao governo Carlos Lacerda.



81

A figura do corvo, representando o então governador do estado da Guanabara,  receberá

outra citação,  desta vez de forma indireta,  na revista  Pif Paf.  Na edição de nº 6 é publicado o

prefácio da obra de Sean O’Casey entitulado “O Corvo Verde”. A chamada para a publicação em

página dupla não deixa duvidas sobre a referência indireta à Lacerda: “Um estudo genial sôbre a

ave mais discutida do Brasil” e segue com a explicação:

O  Pif  Paf  publica  o presente  artigo  por estê  principal  motivo:  sendo uma revista  mais
filosófica do que política seu interesse na relatividade dos conceitos é mais profundo do que
o partido ocasional que alguém pode tirar de suas idéias. O que nos interessa, sobremodo,
neste artigo genial, é a curiosidade dêle ser escrito por um feroz (e estupendo) homem de
esquerda  da  Irlanda.  Nas  incríveis  e  medíocres  limitações  que  a  política  impõe  aos
escritores,  um homem de letras  brasileiro,  sendo de esquerda,  jamais  teria  coragem de
escrever um artigo laudatório sôbre o corvo. Esta revista, porém, que não é de nada, publica
tudo. (PIF PAF, 1964: nº6. p.11)

A publicação satiriza  as  diversas  vezes  que Carlos  Lacerda  perseguiu e  denunciou seus

opositores,  inclusive  o  jornal  Última  Hora, que  teria  criado  o  apelido  de  corvo  ao  jornalista.

Debocha com algo recorrente no discurso lacerdista, que via qualquer posição de esquerda como

Figura 14: Miss Alvorada 66 se Deus quiser -
Candidata Carlota Corwina. PIF PAF, 1964:
nº7. p.23



82

um  problema  a  ser  combatido,  algo  muito  presente  naquele  período,  como  já  foi  exposto

anteriormente.

A personagem Carlota  Corwina  é  apresentada  como  uma  das  primeiras  candidatas  que

mostrou  interesse  no  concurso,  mas  que  ]se  encontrava  naquele  momento  insatisfeita  com  o

adiamento da premiação pelo “júri militar”, segundo a história contada na página da revista.

Irritada com o adiamento, a senhorita Corwina declarou logo que o concurso michou e que
pretende denunciar a intenção de perpetuidade da senhorita Castelinho, atual detentora do
título de miss Alvorada. Ao encerrarmos esta edição, havia já cochichos, nos bastidores do
concurso,  pretendendo  cassar  a  cabeleireira  da  senhorita  Carlota  (visivelmente  postiça,
como se vê na foto) e até mesmo seus óculos, sem os quais, como se sabe, ela não enxerga
um palmo adiante do seu delicioso narizinho. (PIF PAF, 1964: nº7. p.23)

O trecho  citado  é  muito  rico  com relação  aos  acontecimentos  do  período no qual  se  baseia  o

concurso fictício. Carlos Lacerda foi uma das figuras políticas entre os civis mais entusiasta com

relação  à  deposição  de  João  Goulart  e  o  golpe  militar.  Mas  já  demonstrava  em  1964  um

descontentamento  público  com  relação  ao  impasse  da  sucessão  presidencial  do  governo  dito

provisório de Castelo Branco (a atual detentora do título, senhorita Castelinho) como foi publicado

na coluna de Carlos Castelo Branco (1977: 103-108), no Jornal do Brasil no início do mês de agosto

de  1964.  O historiador  Márcio  de  Paiva  Delgado (2006)  em sua  pesquisa  sobre  as  estratégias

políticas de Carlos Lacerda apontou que, apesar deste ter apoiado a destituição de João Goulart e o

golpe  de  1964,  Lacerda  fez  duras  críticas  ao  governo  militar  com  relação  às  suas  políticas

econômicas,  mas  principalmente,  por  terem  liquidado  com  suas  possibilidades  de  tornar-se

presidente do Brasil, fazendo inclusive com que em 1967 se juntasse a antigos adversários políticos

na “Frente Ampla” pela volta à democracia. O deboche, por parte da Pif Paf com relação a posições

políticas ambíguas de Lacerda, faz-se na referência a sua deficiência visual, “ela não enxerga um

palmo adiante do seu delicioso narizinho.”

A UDN de Carlos Lacerda e Magalhães Pinto, diferente do PSP de Adhemar de Barros, não

havia ainda feito sua convenção nacional para decidir o candidato a presidente nas eleições de 1965.

Ambos os governadores demonstravam interesse no cargo, Lacerda gozava de maior apoio entre as

lideranças  do partido  segundo o historiador  Skidmore  (1982),  e  era  a  mais  provável  escolha  à

convenção da UDN marcada para abril daquele ano.

Depois de ser por muito tempo um brilhante jornalista afeito a polêmicas no campo da
política, Lacerda mostrava-se agora um hábil administrador à medida que Jango mais se
inclinava para a esquerda radical, ganhava força a campanha de Lacerda pela indicação de
seu nome à presidência pela UDN. Muitos eleitores centristas, amargamente desapontados
com o fiasco de Jânio Quadros, deixavam-se agora atrair pelo antigetulismo intransigente
de Lacerda. Excursões políticas por todo o território nacional em fins de 1963 e princípios
de 1964 mostravam que os seguidores  de Lacerda estavam aumentando de número não
somente entre os apreensivos proprietários de terras no interior. (SKIDMORE, 1982: 333)

Enquanto o político mineiro Magalhães Pinto tinha maior apoio da ala liberal do partido,
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inclusive dialogando com o Ministro da Fazenda de João Goulart, San Tiago Dantas, para organizar

uma frente única conciliatória no início de 1964.

A fotomontagem da candidata Carlota Corwina é mostrada com um biquini estampado de

pele de tigre, o que segundo os autores denotava o caráter selvagem e destemido da candidata. A

fotomontagem era acompanhada do texto:

Para nosso fotógrafo exibiu talhe de sua figura envolto num maiô de pele de tigre, pois faz
questão  demostrar  que  é  uma  fera.  Queria  mesmo,  com a  audácia  que  lhe  é  peculiar,
apresentar-se de monoquini, coisa que foi impedida de fazer. Insistindo, porém, dizendo
que estava sendo cerceada na sua liberdade de expressão, tivemos que apelar para a letra do
estatuto geral do Concurso Miss Alvorada 66, estatuto esse como se sabe, que poderá ser
alterado à vontade pelo juri que militar no dia do julgamento final. (PIF PAF, 1964: nº7.
p.23)

Fazendo  referência  que  na  imagem  a  candidata  apresenta  uma  cabeça  grande,

desproporcional ao corpo, a apresentação termina com mais uma ironia justificando a desproporção

“Deve-se isso ao fato de que o talento lhe subiu a cabeça.”

Millôr  Fernandes,  e  quem mais  tenha participado da elaboração do concurso que não é

assinado,  ao  dar  corpos  femininos  às  figuras  políticas  em  questão,  o  faz  com  objetivo  de

ridicularizá-los em duas vertentes. A primeira seria a de comparar figuras públicas a mulheres que

tem sua vida voltada somente a futilidades focadas em sua beleza. A segunda seria a exposição ao

ridículo a própria corrida eleitoral como uma disputa de vaidades.

A historiadora Rachel  Soihet  (2005) em artigo publicado na revista  Estudos Feministas,

analisou  o  discurso  antifeminista  de  Millôr  Fernandes,  assim  como  de  outros  jornalistas  no

Pasquim,  revista  que  teve  a  participação  de  diversos  colaboradores  da  Pif  Paf.  O  Pasquim

apresentava-se libertário, porém como bem destacou Soihet, em diversos momentos de sua história

publicou  opiniões  e  posições  antifeministas.  A  autora  destaca  que  isso  ocorria  justamente  no

período  de  efervescência  da  contracultura,  em que  grupos  de  mulheres  adotavam  posições  de

resistência  a  sociedade  machista,  principalmente  com  relação  a  sua  sexualidade,  contrariando

grande parte de sua educação e cultura que positivava a ideia de mulheres frágeis, delicadas e puras.

Soihet aponta ainda que tal conflito foi renegado por Millôr, que zombava do movimento feminista.

Em fins da década de 1960, como nos anos 1970, os libertários de O Pasquim voltam a se
utilizar  desses  velhos  argumentos,  buscando  através  da  zombaria  o  descrédito  dos
movimentos de mulheres em busca de uma cidadania plena, expressando, de forma similar
aos  misóginos  que  os  antecederam,  o pavor  de  uma mudança  que  ameaçasse  a  ordem
tradicional  dos  gêneros.  Ressuscitam  velhos  estereótipos,  sem  deixar  de  acentuar  a
obrigatoriedade  da  beleza  para  as  mulheres,  o  que  as  dispensaria  de  outros  atributos.
(SOIHET, 2005: 599)

O posicionamento de que a grande virtude da mulher era sua beleza já era encontrada nas

páginas  da  Pif  Paf,  não  só  através  do  concurso  aqui  analisado,  mas  também  na  forma  como

abordaram o tema do monoquíni a partir do número 5, e de outras seções como a Stripif/tease do
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Pif Paf e As Alfabetes21.

O  concurso  teve  sua  última  publicação  na  oitava  edição  da  revista,  desta  vez  não

apresentando novas candidatas ao título, mas falando sobre desavenças entre as mesmas em duas

fotomontagens. A primeira imagem trazia a candidata Carlota Corwina e a então detentora do título

Miss Castelinho (Fig. 15) em uma disputa física, ao lado o texto contextualizava a imagem:

Apresentamos hoje a cena, por todos os títulos lamentável, tomada na ocasião em que a
senhorita  Castelinho,  detentora  atual  do  cobiçado  pôsto  de  Miss  Alvorada,  investia  a
dentadas  contra  a  repreensível  candidata  Miss  Carlota  Corwina.  Realmente  Carlota  se
excedeu nas críticas à ocupante do cargo, apesar de anteriormente tanto tê-la ajudado na
posse. O seu grito de que o concurso havia michado ecoou amargamente aos ouvidos de
Miss Castelinho que não resistiu e agrediu-a na presença de inúmeras testemunhas.(PIF
PAF, 1964: nº8. p.21)

A agressão fazia referência a discursos do governador do estado da Guanabara criticando

posições do governo dos militares. Carlos Lacerda era pré-candidato a presidência do Brasil antes

mesmo do golpe de 1964. Opositor ao governo de João Goulart desde sua posse, o governador da

Guanabara apoiou o que chamava de "Revolução de 1964", devido à ameaça comunista de Goulart

sempre  denunciada  em seus  discursos.  Lacerda  apoiou  a  escolha  do  nome  de  Castelo  Branco

enquanto  presidente  interino,  mas  visava  participar  das  eleições  de  1965  a  presidente.  Com a

prorrogação do governo de Castelo Branco e a não existência das eleições de 1965, Lacerda passou

21 Duas ilustrações de Eugênio Hirsch de página inteira em que desenhos de mulheres se despiam em quatro quadros 
com a pretenção de ensinar o alfabeto: A de Anabela (n.4 p.6); B de Baby (n.7 p.6)

Figura  15:  Concurso  Miss  Alvorada  –  Briga  entre  principal  candidata  e
detentora do título. PIF PAF, 1964: nº8. p.21
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a criticar o governo dos militares, mesmo que não totalmente. 

O rompimento de relações amistosas de Lacerda com os militares aconteceria de fato apenas

em 1966, quando chegou a fazer parte da Frente Ampla, de oposição à Ditadura Militar, em que

participavam antigos  adversários  políticos  como os  ex-presidentes  Juscelino  Kubitschek  e  João

Goulart. Em 1964, nos meses das publicações da revista Pif Paf, houve algumas críticas por parte

de Lacerda, mas não ainda o fim de seu apoio ao governo golpista. Questão abordada na segunda

fotomontagem da página publicada logo a baixo em que as misses brigavam. Essa segunda imagem

mostra  Carlota  Corwina  e  Miss  Castelinho  bebendo  um  drink em  um  jardim  (Fig.  16),

acompanhada da seguinte descrição: “Nesta outra cena vê-se, porém, que as brigas entre amigas

antigas  e  verdadeiras  não  duram  muito.  Aproximadas  pelos  próprios  interesses  do  concurso

Castelinho e Carlota logo voltaram às boas” (PIF PAF, 1964: nº8. p.21).

 As montagens produzidas para o “Miss Alvorada” foi um recurso imagético que construiu

nova narrativa  a  partir  de tempos  e  espaços distantes.  Ao desmontar,  montar  e  remontar  essas

imagens cria-se novas narrativas, que são absorvidas e interpretadas por seus receptores conforme

suas experiências e conhecimento. Ao ilustrar os possíveis futuros presidentes como candidatas de

um concurso de beleza, a fotomontagem, possibilitou que esses políticos e suas histórias fossem

Figura 16: Miss Alvorada – Reconciliação. PIF PAF, 1964: nº8. p.21
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percebidas como as histórias contadas nas colunas sociais sobre as misses, com as intrigas entre

candidatas e grande destaque para as suas vaidades.

Assim,  a  nova produção imagética  da montagem torna-se um recurso de observação da

história, e mexe com a percepção dos acontecimentos de quem as recebe. Didi-Huberman (2008)

afirma que as montagens levam a tomada de posição, visto que assim como o montador da imagem

necessitou desmontar, montar e remontar a imagem através das colagens e adição das epígrafes, o

receptor faz o mesmo para dar sentido e legibilidade à obra (DIDI-HUBERMAN, 2008: 140).

O  concurso  fictício  não  teve  continuidade,  visto  que  a  revista  Pif  Paf deixou  de  ser

publicada. O principal motivo apontado por Millôr e seus colaboradores para o fim da revista foi a

repercussão  de  tal  concurso.  Foi  ele  que  teria  motivado  as  autoridades  do  Rio  de  Janeiro  a

confiscarem e tirarem de circulação a revista, pelo menos em sua justificativa. 

Procurando entender o alcance crítico do concurso fictício, busca-se compreender primeiro a

cultura entorno dos concursos de beleza ao qual as publicações fazem referências para sua sátira,

com relação a disputa da faixa de presidente do Brasil. Segundo a professora Mara Rúbia Sant’anna

(2014) os primeiros concursos de beleza de mulheres nos moldes de Miss são datados do início do

século XX. Porém, foi depois da segunda metade do século que os concursos se popularizaram

devido a ampliação de bens de consumo, que tentavam vender estilos de vida, dentre elas o de uma

mulher bela e moderna. Nesse ínterim, sujeitos, principalmente mulheres, convictas da necessidade

de serem modernas, que junto do consumo de cosméticos, roupas e modelos corporais, passaram a

ter como principal adjetivo a beleza. O consumo desse conjunto de produtos e práticas lhes dava

reconhecimento  entre  os  pares  e  status  social.  “De  espelhados  tornavam-se  espelhos”

(SANT’ANNA, 2014: 2). Criou-se assim um grupo de pessoas reconhecidas pela sua beleza, nas

quais deveriam espelhar outras pessoas. Nesse meio a imprensa construiu discursos de uma mulher

moderna e da beleza que essa deveria ostentar, produzindo matérias com essas mulheres espelhos,

muitas delas candidatas e vencedoras de concursos de beleza.

Os concursos de beleza eram acompanhados de perto pela imprensa. 

As histórias  sobre os  concursos,  os  detalhes  sobre  suas  decorações,  prêmios,  figurinos,
pessoas envolvidas etc, transformavam o evento de diversão em algo de dimensão social,
cultural e mesmo política, de maior envergadura. (SANT’ANNA, 2014: 3)

Era com base nesse material de colunas sociais sobre candidatas e vencedoras de concursos

de  beleza  que  os  colaboradores  da  Pif  Paf produziram  o  material  de  um  concurso  fictício

supostamente sugerido por um de seus leitores. Apresentavam os presidenciáveis de forma satírica,

destacando suas  características  físicas,  caricaturas  daqueles  sujeitos  conhecidos  de  seu  público,

fazendo de suas ambições motivações de riso e piada.

A abordagem de temas  sobre o sexo,  sexualidade  e  as  novas relações  entre  mulheres  e

homens fazem parte de mudanças culturais no período que não são exclusivas da Pif Paf, e tiveram
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seu espaço nos meios de comunicação massiva do período, como é o caso do lançamento da revista

Cláudia pela editora abril em 1961, voltada para o público feminino, que buscavam um conteúdo

referente a mulheres independentes, consumidoras e profissionais. Como destaca a argentina Mara

Burkart (2016), a diferença na abordagem desses temas pela revista Pif Paf estava no uso do humor

e na fuga dos discursos didáticos e médico-moralistas recorrentes em revistas para mulheres da

década de sessenta.

As representações femininas constantes nas páginas publicadas da Pif Paf têm duas posições

contrastantes: liberdade sexual e o corpo feminino enquanto objeto sexual. Entre as representações

femininas  retratadas  destaca-se enquanto tema a indumentária  feminina,  principalmente  a  moda

praia (ponto de vista carioca), e questões sobre a liberdade de uso de vestuário como biquínis e

monoquínis considerados imorais por setores mais conservadores da sociedade brasileira de então. 

[O] monoquini, uma das grandes questões dos autores em relação à indumentária feminina.
Tratava-se de uma peça desprovida da parte superior (o famoso topless), criado em 1964,
símbolo de liberdade. Cobria o corpo a partir das coxas até um pouco acima da cintura,
onde duas tiras  finas  se cruzavam entre os  seios e  sobre as  costas  (como se fosse um
suspensório).  Ao  mesmo  tempo  em  que  representava  a  emancipação  da  mulher,  essa
vestimenta mexia com o imaginário masculino. (MEDEIROS, 2010: 62)

Em contrapartida, a revista que é elaborada e feita quase que exclusivamente por homens,

por mais que trate de temas tabus de liberdade sexual da mulher, constantemente busca representar

a mulher sempre através de seus atributos físicos, objeto de desejo sexual masculino. Em pesquisa

desenvolvida sobre as representações  femininas  presentes  na revista  Pif  Paf,  Marcela  Neves de

Medeiros  (2010)  em  suas  conclusões,  observa  a  existência  nas  publicações  o  debate  sobre  a

emancipação feminina da época, a partir de uma visão masculina, com um discurso sobre o que

afrontava o universo masculino.

As  charges  apresentadas  nessa  pesquisa  retratam  os  conflitos  entre  homem  e  mulher,
público e privado. Do temor de perder  o seu espaço à necessidade da emancipação.  As
charges possuem uma visão contraditória da mulher (de vulgar à recatada dona de casa),
que refletem a sociedade brasileira da década de 60, configurando os vários tipos de ―
femininos. (MEDEIROS, 2010: 85)

Compreendendo esse discurso de inferiorização do papel feminino na sociedade por parte

dos  autores  de  Pif  Paf, pode-se  afirmar  que  o  concurso  “Miss  Alvorada”  tinha  o  objetivo  de

rebaixar as figuras públicas, não somente a figuras ao alcance do público, se pensarmos o conceito

de carnavalização de Bakhtin (1999), mas também de torná-los inferiores ao transvesti-los como

mulheres com desejos fúteis.

3.2 “Editoriais Gráficos”
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Como já mencionado anteriormente, o editorial de  Pif Paf intitulado “um Ponto de Vista

Carioca” tem um texto cômico de Millôr Fernandes sempre acompanhado de uma charge de um dos

colaboradores  da revista.  O que mais  produziu cartuns  para esse espaço foi Fortuna,  com seus

personagens militares, que tiveram alguma repercussão naquele momento. Mas a charge que chama

mais a atenção, por ter sido alvo de inquérito contra seu desenhista, foi o desenho de Claudius para

a seção “Em resumo” da primeira publicação, que traz um menino, vendedor de bala, que é pego

pelo colarinho por um policial do DOPS (Fig.17).

O cartum se utiliza de um jogo de palavras para demonstrar a truculência policial. Ao gritar

“Olha o Drops!” o policial o repreendeu, pela semelhança que a palavra drops (um tipo de bala) tem

com a sigla DOPS (Departamento de Ordem Policial e Social) órgão responsável por controlar e

reprimir  movimentos  políticos  e  sociais  contrários  ao  regime.  A  charge  ironiza  a  situação  da

repressão do governo militar, que considerava quase todos e tudo que levantasse um ponto contrário

como subversivo, como o inimigo, parte do perigo vermelho, que havia justificado o golpe militar e

continuava a justificar as atitudes repressivas e contra as liberdades promovidas pelo governo do

presidente Castelo Branco (MOTTA, 2002: 7). Não por acaso, o policial é desenhado com forma

enorme,  tendo uma grande proporção de tamanho entre ele e o garoto vendedor de doces.  Isso

ocorre para representar o poder do aparato policial e do estado, na forma como esse poderio impõe

medo à população que é atingida por sua força.

Segundo o teórico de quadrinhos Scott McCloud (1995), os cartuns em geral têm o poder de

Figura 17: Charge de Claudius para seção "Em resumo" – PIF PAF, 1964: nº1. p.5
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transformar conceitos abstratos em linhas compreensíveis para o grande público. Segundo ele, a

iconografia,  que é a descrição crua do que se vê, seria o vocabulário utilizado em histórias em

quadrinhos,  o  que  pode  ser  entendido  da  mesma  forma  em  cartuns,  charges  e  caricaturas.  A

gramática que confere a este vocabulário diferentes significados é o que ele chama de conclusão, ou

seja, a parte imaginativa do espectador que parte de conhecimentos historicamente e socialmente

construídos,  e  que  ligam  tais  elementos  encontrados  nos  desenhos,  dando  significados  a  eles

(McCLOUD, 1995:  67).  Quando se analisa  os  significados  da  charge  de  Claudius,  parte-se de

conhecimento sobre o período no qual ele publicou tal desenho, a cultura simbólica, os temas de

conhecimento do grande público, questões necessárias para interpretação desta imagem como parte

de um determinado tempo histórico, circunscrito em determinado contexto. A ironia construída por

ele  na  charge  estava  tão  certa,  que  o  próprio  autor  foi  alvo  da  repressão  do  DOPS,  o  qual

denunciava.

Já no exemplar de número 2, a  Pif Paf traz a manchete “Claudius em cana – Obrigado a

DOPS  ou  nós  também  somos  presos”.  O  agradecimento  estava  posto  de  forma  irônica,  que

denunciava através do deboche o fato de eles, ao publicarem aqueles fatos, estarem em perigo de

serem presos também.  O texto seguia contando como o DOPS havia se passado pela  sogra de

Claudius e formado uma emboscada ao humorista. Cria-se então um mártir, como a própria revista

descreve:

Assim,  acabam de  prender  também um humorista!  Assim,  estamos  desagravados.  Pois
parece que até agora só mesmo a nossa pretensiosa classe não tinha seu mártir. Pouco a
Pouco  a  engrenagem  vai-se  desgastando,à  medida  que  se  enreda  em  inocentes,  em
independentes,  em  simples  inconformistas.  Obrigado  à  DOPS,  que  afinal  também  se
lembrou de nós. Esperamos que a família de Claudius – mulher, filho, pais, irmãos – possa
ver com a mesma sadia compreensão e o mesmo sorriso de satisfação nos lábios o seu
jovem  chefe  ser  levado  de  casa  numa  emboscada  para  uma  breve  temporada  de
incomunicabilidade e terror. (PIF PAF, 1964: nº2. p.2)

Os  humoristas  se  utilizam  do  ocorrido  com  seu  colaborador  para  pontuar  seu

posicionamento contrário à repressão policial,  criticando,  assim como na charge de Claudius,  a

forma como a repressão estava enquadrando qualquer “inconformista”. Criam um fato político, que

continuará tendo repercussão em números posteriores da revista, por ter sido o primeiro mártir do

humor,  o  primeiro  sujeito  preso  pelo  DOPS  por  fazer  humor  político.  Na  quarta  publicação

encontra-se um anúncio do próximo número da revista, que traz desenho e texto de Claudius direto

da  prisão.  O anúncio  ironiza  os  estereótipos  dos  presos  políticos,  “humorista-martir”  dizem de

Claudius  “um verdadeiro  e  perigoso  humorista”.  Exorcizam o  medo  provocado pelos  militares

através do riso. A edição seguinte trouxe o texto de Claudius, no qual já se analisou no capítulo

anterior, utilizando-se de paradoxos que ironizavam o poder do humorista de mexer com o brio das

autoridades, assim como um terrorista que pretendia explodir a ponte Rio-Niterói.
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Já se comentou as produções que compõem as oito edições da revista Pif Paf, que serviram

de justificativa  para  a  apreensão de  exemplares,  ou  como no caso  citado  acima,  a  prisão  para

inquérito de um de seus colaboradores. Mas, pergunta-se, se teria sido somente essas publicações

que levaram os órgãos competentes a tirarem de circulação a revista de humor? Sabe-se que estas

serviram de justificativa para os atos repressivos. No entanto, há mais citações e produções sobre os

militares,  o  DOPS,  o  governo  do  presidente  Castelo  Branco  e  do  governador  do  estado  da

Guanabara, Carlos Lacerda, que teriam provocado o descontentamento dos mesmos e, se somado às

publicações de Miss Alvorada, tido como um ataque a moralidade, para que tomassem as atitudes

que levaram Millôr a fechar o periódico.

Os editoriais são um bom exemplo desta questão. Além do trabalho já analisado de Claudius

temos as charges de Fortuna, que acompanham os editoriais escritos por Millôr Fernandes. Como o

próprio  Fortuna  concebia  tais  produções,  as  charges  fazem  parte  do  material  de  opinião,

independente  e  personalizado,  que  não  só  na  Pif  Paf,  mas  em  uma  gama  de  periódicos,  que

acompanham os editoriais como uma espécie de editorial gráfico (BEDIN; MALACHAIS, 2012:

1). 

Segundo a jornalista Júlia Cristina Willemann Schutz (2016) a sessão “Em resumo” que faz

parte  do  editorial  “Um ponto  de  vista  carioca”  pode  ser  considerado  de  gênero  híbrido  entre

editorial, coluna e comentário produzido por Millôr Fernandes. Com base no conceito de gênero

heterogêneo de Bakhtin (2011), ela argumenta que a sessão é criada a partir de elementos internos e

externos a ela, levando em consideração o panorama político, histórico e social do período.

[…] os sentidos produzidos na seção Em resumo nos levam a entender o texto de Millôr
como uma tentativa de comunicar, seja com informações e opiniões jornalísticas, seja com
uma arte dissociada das questões políticas, seja apenas entretenimento. Os sentidos que nos
levam a entender Em resumo como um gênero jornalístico são aqueles que nos remetem a
acontecimentos exteriores, do Brasil e do Mundo, num modo de enunciar que se disfarçam
como frases soltas e despretensiosas, porém no fundo são notícias; a opinião, por sua vez,
se  apresenta  nos  comentários  que  seguem  às  notícias,  em tons  irônicos  e  de  gracejo.
(SCHUTZ, 2016: 104)

Segundo Schutz (2015), o texto de Millôr tem caráter também literário, influenciado pela

experiência do autor com outras produções, como as de fábulas e textos teatrais. Misturando assim

gêneros  jornalísticos  e  literários,  ele  constrói  uma narrativa  pautada  no  humor  fantástico,  com

elementos de nonsense a partir de elementos reais de fatos jornalísticos.

Como  mencionado  no  primeiro  capítulo,  a  charge  tem o  poder  de  condensar  todo  um

contexto social, cultural e político em traços compostos de símbolos e signos. A palavra charge já

carrega esse significado, do francês que significa carga, é um desenho critico que carrega opinião,

visão de mundo e leva o sujeito que a interpreta a reflexão sobre experiências vividas. Nem sempre

uma charge tem o objetivo final do riso, como os próprios autores de Pif Paf afirmam no terceiro
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postulado de seus mandamentos “Quem sorri sempre ou é um idiota total ou tem a dentadura mal

ajustada” (PIF PAF,  1964: nº1.  p.3).  Ela  é usada como denúncia,  como forma de se refletir  o

mundo, como conceitua Luiz Guilherme Sodré Teixeira (1995: 73), a “Charge política é um traço

de reflexão através do humor, que reproduz sujeitos reais e resume conflitos político”. 

O primeiro  “editorial  gráfico” de Fortuna foi publicado na segunda edição da revista,  e

remete à lista de mandatos cassados pelo Ato Institucional de 9 de abril de 1964, o AI-1 (Fig.18).

Logo após o golpe, militares que não estavam de acordo com o mesmo foram presos enquadrados

no AI-1 e demitidos das forças armadas. 45 mandatos de políticos foram cassados, além de 162

suspensões de direitos políticos por dez anos (FICO, 2001: 22). Porém, os mandatos cassados não

acabaram na primeira lista, e até o fim do período em que o ato institucional ficou em vigor novas

listas surgiram de mandatos cassados. O medo de ser atingido pelo poder do novo presidente era

constante  nos  corredores  do  poder,  os  políticos  viam  a  possibilidade  de  serem  incluídos  nas

listagens como represália a atitudes contrárias ao governo.

Figura 18: Charge de Fortuna - Editorial "um
ponto de vista carioca" PIF PAF, 1964: nº2.
p.3
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O tema sobre as listas de mandatos cassados fazia parte do conteúdo abordado pela imprensa

do período. Carlos Castelo Branco, em sua coluna para o Jornal do Brasil, comentava quase todos

os dias sobre a mesma. No dia 11 de junho de 1964, logo após a cassação de Juscelino Kubitischek,

o colunista publica três itens que justificavam a posição do presidente em relação às cassações:

1. A cassação não é um ato hostil ao partido a que pertence o visado. Todas as cassações
têm  obedecido  a  normas  pré-estabelecidas:  denúncias,  representações  e  votação  pelos
membros do Conselho de Segurança Nacional. O resultado é uma indicação. Formalizada a
indicação, o Presidente pode aceitá-la ou não.
2. O Chefe de Governo é, portanto, pelo Ato Institucional, o responsável pela cassação. Da
mesma maneira que não admite intimidações, tem ânimo para cumprir, conscientemente, o
seu  dever.  Se  alguém  tiver  de  responder  perante  a  História,  somente  o  Presidente  da
República será indicado para isso.
3. Qualquer cassação tendo em vista um objetivo eleitoral constituiria uma traição à própria
Revolução. (CASTELO BRANCO, 1977: 71-72)

Os  itens  publicados  expõem  não  somente  a  justificativa  por  parte  do  governo  para

estabelecimento  de  certas  cassações,  mas  também  o  cerne  pelo  qual  o  debate  público  se

concentrava, principalmente entre os políticos que poderiam ser cassados, que levou o presidente a

expor sua posição. É nesse contexto de debate público em que o cartunista Fortuna cria sua charge,

ironizando  as  listas  de  mandatos  cassados  através  de  uma  hipérbole,  a  leitura  de  uma  lista

telefônica, um exagero que expunha a força e o absurdo daqueles atos.

O uso desta  charge age de maneira  a deformar  uma realidade,  através  do exagero,  sem

perder a ligação com seu referente,  que é o alvo da crítica.  O humor nasce da constatação das

contradições inerentes ao contexto sociopolítico.

Na edição seguinte de  Pif Paf, nova charge de Fortuna acompanha o editorial escrito por

Millôr Fernandes (Fig. 19). Cartum que rendeu comentários a uma carta citada no capítulo anterior,

que  explicita  a  contradição  da  autoproclamada  “Revolução”,  forma  como  os  protagonistas

chamaram o golpe de 1964.

Figura 19: Charge de Fortuna. Editorial "Um ponto de vista
carioca". PIF PAF, 1964: nº3. p.3
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Nas  charges  produzidas  para  as  edições  de  nº4,  5  e  8,  Fortuna  utiliza  de  personagens

militares para fazer seu “editorial gráfico”. Diferente do “Concurso Miss Alvorada” que tinha o

referente evidenciava pessoas, os personagens destes cartuns eram militares genéricos, identificados

assim por sua indumentária e reconhecidos pela sua alta patente devido as medalhas e insígnias que

ostentavam  em  seu  uniforme.  Provavelmente  pela  falta  de  referências  que  identificassem  os

personagens, com o presidente Castelo Branco ou outros militares do alto escalão do governo, as

mesmas não tenham sido alvo de inquérito e de atos de censura. No entanto, pelo dado contexto

político do período, é evidente sobre quem Fortuna estava se referindo. Na edição de nº4 o tema

da  charge  (Fig.  20)  é  o  discurso  proveniente  do  governo  que  após  o  período  de  cassação  de

mandatos eles teriam passado a fase repressiva e estariam na fase construtiva da autoproclamada

“revolução”. A crítica se concentra no desenho no apontamento do militar para a construção de uma

prisão, jogando com a contradição inerente ao discurso governista sobre a fim da fase repressiva. 

Tal discurso teve sua tentativa de imposição logo no segundo mês do mandato do presidente

Castelo Branco, como publicou no dia 10 de maio  de 1964 o colunista  Carlos Castelo Branco

(1977: 39):

O presidente Castelo Branco, a considerar fontes políticas governamentais, estaria hoje tão
impaciente quanto as correntes civis com relação ao fim da política repressiva: para que o
Governo possa afirmar-se na plenitude de sua mensagem construtiva.

Figura 20: Charge Fortuna - Editorial "Um ponto de vista carioca". PIF PAF, 
1964: nº4. p.3
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No entanto, essa posição do presidente parece ter tido resistências da chamada linha dura,

como o próprio colunista publicou no dia 6 de junho (CASTELO BRANCO, 1977: 66). Como

argumenta o historiador Carlos Fico (2000: 33-34):

Castelo foi complacente com as arbitrariedades da linha dura, não teve forças para enfrentá-
la  e  permitiu,  assim,  que o grupo  de pressão  fosse  conquistando,  paulatinamente,  mais
espaço e poder. Essa evolução é essencial para bem caracterizar diversos outros episódios
do  período,  pois  informa  que  o  projeto  repressivo  baseado  numa  "operação  limpeza"
violenta e longeva estava presente desde os primeiros momentos do golpe. 

Desta forma,  independente  se o objetivo do então presidente  fosse terminar  com a fase

repressiva, de fato ela não terminou no AI-1 e mesmo dentro do governo de Castelo Branco teve sua

continuidade em atos de censura, cassação de mandatos e prisões. Questão que foi abordada pela

charge de Fortuna de forma simbólica, na construção da prisão. 

Os personagens militares retornam na charge do editorial da nº5 (Fig. 21), desta vez com

objetivo  de  expor  as  desavenças  entre  grupos  militares  sobre  os  rumos  da  autoproclamada

“revolução”. Como expõe o historiador Carlos Fico (2000), o grupo de militares que liderou o

golpe em 1964 não era homogêneo.  Havia  uma disputa interna que se divide em dois  grupos,

também muito heterogêneos, da chamada “linha branda”, liderados pelo Marechal Castelo Branco,

e a “linha dura” do general Artur da Costa e Silva. A charge faz referência a essas discordâncias

internas sobre o rumo e decisões que deveriam ser tomadas pelo governo. 

Figura 21: Charge de Fortuna - Editorial "Um ponto de vista carioca". PIF 
PAF, 1964: nº5. p.3
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Os personagens militares de Fortuna retornam novamente apenas na nº8 (Fig. 22). Desta vez

eles  conversam sobre  conspirarem apenas  sobre  governos depostos,  no caso  o governo do ex-

presidente João Goulart.  Apesar de sutil,  a charge parece estar se referindo a mesma desavença

comentada na charge citada anteriormente. Um militar está se justificando para o outro, como quem

diz que não conspira contra o governo atual. Menção que pode suscitar a ideia de que Costa e Silva

poderia conspirar contra a própria ditadura militar

Além das  charges  mencionadas,  Fortuna  produziu  outros  dois  “editoriais  gráficos”.  No

sétimo exemplar uma referência a ida do homem à lua. Já no quinto número de Pif Paf, o tema da

charge  é  a  prorrogação  do  mandato  do  presidente  Castelo  Branco  até  1967,  que  já  foi  muito

abordado na análise no concurso de “Miss Alvorada”. A ironia da charge (Fig. 23) configura-se na

fala do espectador (personagem 1) que observa o outro (personagem 2) lendo jornal “Quer dizer que

prorrogaram  o  voto  dos  analfabetos?”  que  faz  referência  a  dois  fatos  políticos  distintos:  a

prorrogação do mandato e o debate sobre a lei que aprovaria ou não o voto dos analfabetos.  O

cartunista brinca com a ideia dos iletrados serem a justificativa na cabeça do personagem 1 para o

presidente se manter no poder por mais alguns anos, ideia de senso comum de que os menos cultos

são os culpados pela eleição de maus políticos. Quando estes nada tem a ver com a decisão, que

tinha passado por uma câmara de deputados já bastante lapidada, sem grande parte da oposição, que

havia tido seus mandatos cassados (REZENDE, 2001: 76).

Figura 22: Charge de Fortuna - Edirorial "Um ponto de vista 
carioca" PIF PAF, 1964: nº8. p.3.
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3.3 Democracia e liberdade em questionamento

Como se observou na análise do primeiro editorial da revista no capítulo inicial,  um dos

temas mais recorrentes e que chamaram a atenção na primeira folheada no objeto de pesquisa foi a

forma como a revista aborda os conceitos de liberdade e democracia. Millôr e os demais defendem

a liberdade plena de expressão, porém quando abordam o conceito de democracia geralmente é de

forma a questionar, a mostrar sua ambigüidade e contradição.  Isso ficou evidente na análise  da

figura  1,  quando se  observou o uso  de símbolos  contraditórios  na  representação  da  estátua  da

liberdade, que segurava o livro de Adolf Hitler  Mein Kampf, símbolo do nazismo alemão, ou a

própria estátua, que representa a própria democracia estadunidense, se mantêm de costas para a

repressão policial contra um homem negro.

Essa contradição e ambigüidade apontadas nas produções que têm o tema da democracia

como central  fazem referência a uma disputa de discursos, que ocorria no período, sobre quem

estaria  do  lado  da  democracia  e  o  que  poderia  ser  feito  em  nome  da  democracia.  Como  já

mencionado, o historiador Rodrigo Patto Sá Motta (2002), em sua pesquisa sobre os movimentos

anticomunistas no Brasil, demonstrou como sempre houve o uso de repressão, golpe e até a retirada

de liberdades de sujeitos ligados ao inimigo vermelho em nome da democracia. O discurso criado

nessa perspectiva era o de opor os regimes comunistas e seus defensores à democracia.

A oposição entre “comunismo” e “democracia” foi outro elemento marcante no conjunto
das  representações  do  período.  Inúmeros  grupos  anticomunistas  se  denominaram
democratas  e se declararam defensores da democracia,  bem como propuseram reformas

Figura  23: Charge de Fortuna -  Editorial  "Um ponto de vista  carioca".  PIF
PAF, 1964: nº6. p.3.
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democráticas  em  lugar  das  reformas  “comunistas”  atribuídas  ao  governo  Goulart.  A
tendência se devia, em parte, a uma tentativa de identificação com os valores do mundo
ocidental, quer dizer, com os EUA. (MOTTA, 2002: 306)

 Muitos  discursos,  inclusive  da  imprensa  do  período,  consideravam  democracia  mero

sinônimo de livre iniciativa. Com o golpe militar de 1964 essa oposição continuava, desta vez se

justificando o próprio golpe como algo necessário para manutenção do regime democrático, visto

que, segundo discurso dos defensores do golpe, as reformas de João Goulart eram os primeiros

passos para que o Brasil se tornasse um país comunista, logo um país antidemocrático. A socióloga

Maria  José  de  Rezende  (2001)  argumenta  que  esse  discurso  de  defesa  do  golpe  em nome  da

Democracia era pautado na normalização da legalidade, mesmo que para isso fossem necessários,

assim como foi, os atos de exceção. O próprio General Castelo Branco em discurso no Congresso,

no qual havia sido convocado para elegê-lo presidente, afirmou o objetivo do “movimento vitorioso

de abril” como o “de restaurar a legalidade, revigorar a democracia, restabelecer a paz e promover o

progresso e a justiça social” (CASTELO BRANCO apud REZENDE, 2001: 68)

A ideia  de  democracia  em que os  militares  se  embasavam para  defender  seus  atos  era

fundamentada  nessa confusão que  havia  se  dado em torno do conceito  na sociedade  brasileira

daquele período.

A liberdade era, de maneira geral, angulada pela perspectiva militar, a qual só seria possível
se vinculada à ordem e à disciplina. Estes seriam, assim, os elementos fundantes daquela
primeira. As declarações e manifestos em defesa do movimento militar de 1964 insistiam
no seu caráter defensor das liberdades. (REZENDE, 2001: 71)

Nesse contexto é que Millôr Fernandes produz sua sátira à estátua da liberdade, assim como

publica nas revistas diversas matérias questionando tais conceitos vinculados a ideia de liberdade.

Na edição de nº 5 são publicadas 10 questões para o presidente Castelo Branco, na última, em tom

irônico,  fazem pergunta questionando essa ambigüidade de conceitos,  compreendidos de formas

diferentes conforme quem os dizia: “10 – V. Ex. declarou, noutro dia, que não tem mêdo de idéias

novas. Isso quer dizer que V. Ex. é comunista? Então porque a V. Ex. é permitido não ter mêdo de

idéias novas e ao sr. Celso Furtado, por exemplo, não é?” (PIF PAF, 1964: nº5. p.10). Todas as 10

questões tem esse tom irônico com relação às posições tomadas pelo presidente e as contradições

entre seus discursos e seus atos.

Retomando o conceito de liberdade desenvolvido no primeiro editorial,  a  Pif Paf  produz

nova matéria  com a  seguinte  chamada  na  contracapa  da edição  de  nº  3  “Mas,  afinal,  o  que é

liberdade?”  Dentro  da  revista  Millôr  Fernandes  destrincha  a  charge  que  publicou  no  primeiro

editorial em matéria de página dupla. A matéria inicia da seguinte forma:

Inúmeros leitores estão certos, pelas razões imediatas, de que a Liberdade não existe, é uma
figura mitológica, criada pela pura imaginação do homem. Mas a Liberdade existe! Não só



98

existe como é feita de concreto e aço e tem cem metros de altura. Foi doada pelos franceses
aos americanos em 1886, porque os franceses naquela época tinham muitas liberdades e os
americanos nenhuma. Recebendo a Liberdade dos franceses, os americanos colocaram-na
na ilha de Bedloe, na entrada do pôrto de Nova York. Esta é a verdade indiscutível – até
hoje, a liberdade não entrou no território americano (PIF PAF, 1964: nº3. p.8)

Em tom irônico, Millôr escreve que leva o leitor a questionar a liberdade existente no país

que se dizia o mais democrático do mundo, os EUA, e que, como se viu com Rezende (2001), era o

parâmetro de democracia e liberdade.  Fazendo isso, Millôr leva ao questionamento de qualquer

discurso sobre a existência de liberdade e democracia, inclusive a questionar a defesa da existência

da  ditadura  militar  em nome  da  normalização  da  legalidade.  O texto  segue  explicando  vários

elementos da charge de Millôr: a cabeça da estátua, a coroa da mesma, a base do monumento, o

livro Mein Kampf e a lâmpada.

Dentre esses se destaca passagem em que ele insinua a morte da liberdade no Brasil: “Aliás,

dizem que o govêrno brasileiro também vai mandar construir, junto ao monumento dos pracinhas,

uma estátua da Liberdade. Assim ficarão juntos dois monumentos aos nossos grandes mortos” (PIF

PAF, 1964: nº3: p.8). Em outro trecho ele afirma que os partidários da UDN defendem que “o preço

da liberdade é a eterna vigilância” debochando dos udenistas que defendem os atos de exceção. A

morte da liberdade em detrimento da vigilância fez parte dos atos da ditadura militar, justificada

pela  necessidade  de  se  conter  o  avanço  de  forças  subversivas  do  comunismo.  Motta  (2002)

apresenta essa questão de forma notória:

A forma mais conhecida e, certamente, mais importante da “indústria [do anticomunismo]”
foi a utilização do anticomunismo para justificar intervenções autoritárias na vida política
nacional. A alegação era que as instituições liberal-democráticas não forneceriam os meios
adequados para conjurar os riscos de subversão revolucionária, tornando urgente, portanto,
a adoção de medidas extraordinárias. (MOTTA, 2002: 204)

A matéria continua ironizando a existência da liberdade através do monumento de Nova

Iorque, até questionar o leitor se ele nota a diferença da liberdade estrangeira com a de nosso país.

Ele mesmo responde:

Não  se  lembram  mesmo?  Vejam  como  as  nossas  Lições  de  Ignorância,  que  vimos
ministrando através de livro, rádio, televisão e agora, revista – são importantes. Vocês não
sabem qual é a diferença entre essa liberdade, estrangeira, e a liberdade nacional! Ninguém
sabe! É por isso que quando chegam por aí uns estrangeiros cheios de liberdades, vocês
nem se perturbam. (PIF PAF, 1964: nº3. p.9)

Outra produção de questionamento à existência de Democracia e liberdades no Brasil se deu

na capa e contracapa da edição de nº2 já citada anteriormente, o “Jogo da Democracia?” desenhado

por  Ziraldo  (Fig.  24).  Muito  citado  na  sessão  de  cartas  devido  a  vitória  no  jogo  ser  quase

impossível,  o  tabuleiro  apresenta  o  contexto  político  em que  se  encontrava  o  Brasil,  fazendo

referência  a  personalidades  públicas,  movimentos  comunistas  e  anticomunistas,  assim como os

discursos  contraditórios  sobre  o  que  era  democracia  e  liberdade,  sobre  o  qual  se  falou
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anteriormente.

Figura 24: Jogo da Democracia. PIF PAF, 1962: nº2. Capa

O tabuleiro tem 65 casas e a primeira regra é que deve ser jogado com um dado de seis

lados.  As demais  regras do jogo explicitam a ironia da existência  do mesmo.  A segunda regra

determina que “Cada jogador tem que vir acompanhado de pelo menos 100 mil votos. Ou 100 mil

contos. Ou um Jornal Diário. Ou uma divisão blindada”. Ou seja, segundo o mesmo, há 4 formas de

participar da democracia: sendo eleito pelo voto, pelo poder financeiro, tendo a posse de um veículo

de imprensa ou pela força militar. A mensagem implícita é de que a democracia não é para todos. 

As regras 3 e 4 fazem referência direta ao golpe militar de abril e o primeiro ato institucional

da ditadura militar:

III) – Se algum dos jogadores desobedecer às regras, vencendo o outro ilicitamente, o Jôgo
passa a ser chamar Jôgo da Ditadura.

IV) – O jogador que jogar deslealmente terá seu dado cassado.

Interessante analisar a contradição das regras com o próprio jogo. Como já mencionado,

através da análise de cartas o tabuleiro é quase impossível de vencer, pois ele te leva a ser eliminado

na maior parte das casas em que se cai. Para vencer você precisa de uma combinação única de

resultados no dado, como descobriu suposto leitor que teve carta publicada na oitava edição. O jogo

não apresenta diversos caminhos para seguir em liberdade, existe apenas um caminho que deve ser

seguido à risca, pois se não ou você é expulso do jogo ou terá seu dado (metáfora para direitos
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políticos) cassado. Entre as 10 perguntas ao presidente, publicadas em edição posterior, existe uma

que lembra essa falta de lisura no jogo democrático, ou já se pode dizer Jogo da Ditadura segundo a

regra III: “1 – Uns dizem que V. Ex. É de atitudes absolutamente retas, outras afirmam que V. Ex. É

um maquiavélico. Pode-se chegar com absoluta retidão ao mais alto cargo?” (PIF PAF, 1964: nº5.

p.10)

A quinta regra determina que só devam existir dois lados: “Os jogadores podem jogar em

times chamados Time de Direita e Time de Esquerda. Mais de dois times é o caos.” Tal regra

explicita algo que a própria narrativa do tabuleiro apresenta, ou você esta com os militares a favor

do golpe, ou é um “esquerdista” que deve ter seus direitos políticos cassados.

Por último ele apresenta um alerta, a democracia encontrava-se ameaçada, mais uma vez:

VI) – Pelo seu caráter  pernicioso e violento,  o Jôgo da Democracia já foi proibido em
vários países. Mesmo no Brasil, durante vários anos, em vários períodos, o Jôgo só era
permitido clandestinamente. É por isso que repetimos: Jogue o Jogo da Democracia hoje
mesmo. Amanhã pode ser tarde. (PIF PAF, 1964: nº3. p.2)

No tabuleiro,  o objetivo é  chegar  ao Palácio  do Planalto  no número 65,  provavelmente

fazendo referência as eleições que poderiam ocorrer em 1965. Nas casas por onde o jogador deve

passar  tem  referências  a  fatos  contemporâneos  a  sua  confecção,  muitas  delas  com  nomes  de

personalidades públicas ou grupos políticos da época. A narrativa que se cria ao jogá-lo é uma

tentativa de recriar o contexto político do golpe. Para tentar entender isso melhor, serão analisadas

algumas das casas, tentando compreender seu significado em dado contexto.

Nas casas 8 e  13 do tabuleiro a referência se dá ao comício de João Goulart no dia 13 de

março de fronte à  estação da Central,  no Rio de Janeiro.  Foi  durante  esta  manifestação que o

presidente Jango anunciou a nacionalização de todas as refinarias de petróleo particulares, assim

como as medidas referentes à reforma agrária. 

Depois  desse  comício,  a  batalha  ideológica  se  ampliou;  no  noticiário  dos  jornais,  se
intensificaram os boatos de que Goulart — com o apoio do PCB, do CGT e das forças
políticas nacionalistas — preparava um golpe de Estado. (TOLEDO, 2004: 21)

Nenhuma das duas casas cita o comício diretamente, mas fazem referência a ele. Na casa 13

a citação a data com o alerta “13 de março! Cuidado com este número… volte 5 pontos.” Voltando

os 5 pontos chega-se a casa  8 que determina “se junta ao Badger e… e sai do jogo.” Têm-se a

primeira forma de eliminação fazendo referência a um político carioca, Badger Teixeira da Silveira,

que foi governador do Rio de Janeiro pelo PTB, apoiou as reformas de base de João Goulart, estava

presente no comício do dia 13 e sofreu impeachment no dia 2 de maio de 1964, tendo seus direitos

políticos cassados por dez anos, com base no Ato Institucional nº 1.22

22 Verbete “Badger” consultado no Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro do CPDOC: Cf. Alzira Alves de 
ABREU et al (coords.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. 
In: <http://cpdoc.fgv.br.> Acessado em 26 de julho de 2017
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Nas casas 18 e 21 o jogador depara-se com a situação de encontrar Leonel Brizola e avisar

ou não sobre seu paradeiro ao DOPS. Segundo a historiadora Maria Claudia Moraes Leite (2015)m

Brizola era reconhecido como principal liderança da esquerda nacionalista que apoiava o governo

de Goulart. Conhecido por seus discursos inflamados e palavras violentas contra seus opositores,

Brizola teve seu nome publicado na primeira lista de mandatos cassados com base no AI-1. Exilou-

se no Uruguai,  de onde teria  tentado rearticular  as forças de oposição para derrubar a ditadura

militar. Se o jogador caísse na casa 18 e não avisasse o paradeiro de Brizola à polícia política do

DOPS sairia do jogo, por ocultamento de informações relevantes a segurança nacional. Caso caísse

na casa 21, teria avisado o paradeiro e poderia continuar.

A casa  30 tem alusão ao PSD e sua política de fazer o que for preciso para se manter no

jogo. Nas casas 36, 37, 38 e 39 temos a figura de um rinoceronte, provável referência ao rinoceronte

do Zoológico de São Paulo conhecido Cacareco, que foi personagem de uma campanha de voto

nulo nas eleições municipais de 1959 da cidade de São Paulo. O rinoceronte Cacareco recebeu cerca

de 100 mil votos para vereador (VIVACQUA, 1995: 21).

Nas  casas  40  e  41 encontra-se  um pinto  de  óculos  com as  iniciais  MP em seu  corpo,

evidente referência ao então governador de Minas Gerais Magalhães Pinto, que auxiliou de forma

logística os militares na deflagração do golpe de 1964.

A casa 45 refere-se a Marcha com a Família23 que leva o jogador a se unir a Adhemar de

Barros rezando na casa 53 e depois sair do jogo junto à Adão e Eva sendo expulsos do paraíso na

casa 58. As três casas têm referências católicas, visto que grupos ligados a igreja católica tiveram

participação dos movimentos contrários a João Goulart e depois em defesa do golpe militar.

Na casa 55 o jogador encontra Jânio Quadros, que renunciou a presidência em 1961 e sai do

jogo. Já na casa anterior, na de número 54, o jogador encontra um martelo e é mandado para casa

60, onde encontra uma foice e é mandado para a 63, onde é tachado de comunista e eliminado do

jogo.  A  referência  ao  símbolo  comunista  da  foice  e  o  martelo,  que  representam  as  forças

trabalhadoras da cidade e do campo. Já a eliminação se dá pela perseguição aos comunistas pelos

golpistas e seus apoiadores.

Na casa 61 o jogador encontra-se com JK voando e deve retornar 7 casas, o que leva para a

casa  54 do martelo, que como vimos expulsará o jogador por ser considerado comunista. Aqui a

narrativa apresenta uma questão interessante de se analisar, pois  no período da publicação desta

edição da Pif Paf, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, então senador pelo Estado de Góias, teve

seu mandato cassado conforme poder do AI-1. Como o Jogo da Democracia só cabia dois tipos de

posicionamento o de esquerda e o de direita, vide a regra “V”. JK, por ser considerado oposição, é

taxado em muitos discursos conservadores de comunista. Motta (2002: 204) argumenta que macular

23 Movimento ocorrido em 1964 com o nome “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” contrários ao governo
do presidente João Goulart, devido a uma suposta ameaça de instauração do comunismo no estado brasileiro.
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a imagem do adversário como comunista foi uma das formas mais recorrentes do que ele chamou de

“indústria  do  anticomunismo”.  Como  JK  era  o  nome  mais  cotado  para  as  próximas  eleições

presidenciais, ele era visto como um problema para o projeto “revolucionário” do golpe de 64, logo

foi tachado como o inimigo que devia ser tirado do páreo.

Na casa 62 o jogador chega à Embaixada do México e é eliminado do jogo, “mas pode ficar

olhando”. Segundo Guillermo Palacios (2008: 389) quase um mês após o golpe militar, havia 52

cidadãos brasileiros na embaixada pedindo asilo político ao governo mexicano. Fato este que deve

ter tido alguma repercussão na imprensa, e chegado a ser referenciado no jogo de Ziraldo.

A casa 64 encontra-se a representação de um susto: “Buuuu! Foi só um susto. Continua no

jôgo”. Há duas interpretações possíveis, ou o susto representa o perigo vermelho que pairava pelo

país, mas que os militares logo teriam contido, ou faria referência ao próprio golpe que coloca medo

ao jogo da democracia.

O jogo foi uma forma lúdica, humorada e sarcástica de interagir com o leitor e demonstrar

como os autores de  Pif Paf  compreendiam o contexto político que viviam, fazendo referências a

diversos pequenos acontecimentos. Só estas duas páginas dariam uma análise muito mais longa,

caso se busque evidenciar cada pequeno detalhe. Mas aqui foi exposto com objetivo de reforçar os

conceitos  e  discursos  trabalhados  pela  Pif  Paf,  que  interagiram  com  seus  leitores  de  modo  a

produzir novos sentidos sobre a vivência daquele contexto histórico.

Há uma intenção, por parte dos autores da Pif Paf, de expor as contradições da democracia e

suas apropriações.  Como mencionado no início deste item, a disputa política nos anos 1960 no

Brasil, passava, entre outras questões, pelo embate de quem seria os “verdadeiros” defensores da

democracia. Como destacou Maria José Resende (2001), nessa disputa a ditadura militar defendia a

defesa da democracia a partir de atos de repressão, censura e tiradas de direitos às ameaças. O jogo

da democracia, assim como a charge do editorial no primeiro capítulo, expõe as contradições dessa

defesa de regime democrática,  levantando reflexões inclusive sobre questões da cultura política

brasileira, como Millôr mencionou em resposta a leitora Zélia Figueiredo, “o Jôgo da Democracia

não pode ser jogado nêste país. A gente vai e volta e não sai do lugar” (PIF PAF, 1964: nº3. p.2),

fazendo referência aos momentos históricos do Brasil em que o caminho democrático tinha seus

recuos, como no golpe de 1964.

3.4 Apreensão da revista

A oitava edição de Pif Paf foi apreendida, sob justificativa de desrespeito a moral, ao trazer

o governador  do estado da Guanabara,  Carlos  Lacerda  e  o presidente  Castelo Branco em uma

fotomontagem para o “Concurso Miss Alvorada”. Nela, as personagens criadas a partir das duas
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figuras  públicas  aparecem  com  corpos  femininos  em  trajes  de  banho  em  uma  briga,  onde  a

candidata que representava o presidente mordia a perna da candidata inspirada em Lacerda (Fig.

15). Segundo Millôr (2006), em caderno publicado junto ao fac-similar da revista, isso ocorreu por

um conluio entre o governo estadual de Lacerda e a chefia da polícia da Guanabara através do

coronel  Gustavo Borges.  O humorista  diz  ter  ficado  aliviado  pela  pressão  que  recebia  com as

publicações da revista, além do desgaste financeiro que o periódico independente teria acumulado.

A revista seria considerada o primeiro tablóide alternativo do período da ditadura militar

pelo Centro de Informações do Exército, documento esse publicado por Sérgio Caparelli  (1980:

115) em sua obra Comunicação de Massa em Massa.

Ao analisar o periódico como um todo nesse capítulo, no que confere as citações diretas e

indiretas às figuras públicas no poder naquele momento, percebe-se que apenas o concurso não dá

conta de explicar o que teria levado as autoridades à atitude de confiscar a última publicação da

revista.  Teria  sido o conjunto da revista  e  seu caráter  questionador  à  ordem vigente,  que teria

provocado o brio de Carlos Lacerda. A Pif Paf, apesar de sua curta duração, serviu de embasamento

para  o  confronto  ideológico  e  discursivo  frente  àqueles  que  defendiam  o  golpe  e  seus  atos

repressivos e antidemocráticos, como se observou na análise.



104



105

4. Considerações Finais

A Pif Paf foi realmente o primeiro periódico alternativo no período de vigência da Ditadura

Militar, mas isto por si só, não dá conta de explicar seu protagonismo e local de destaque na história

da imprensa brasileira. Pif Paf foi uma revista de humor que, em um período de constante embate

político,  galgou seu espaço provocando o riso sobre àqueles  que estavam no poder,  seja  ele  o

político, como os militares e o governo Lacerda na Guanabara, seja o poder midiático, representado

pela revista  O Cruzeiro e toda imprensa hegemônica de 1964, que em linhas gerais apoiaram o

golpe e suas principais medidas.

É seu potencial de crítica ao jornalismo tradicional e hegemônico, assim como os aspectos

que deram sentido, em um discurso de oposição, àss figuras políticas no poder naquele momento,

que a destacam como periódico alternativo e satírico.  O engajamento político da revista se deu

através do humor, ironizando aspectos do experienciado sem se conformar com eles, dando sentido

a discursos subversivos contra os militares,  as figuras políticas no poder de então e à imprensa

brasileira mais tradicional.

A reflexão sobre o próprio ato jornalístico é o que nessa pesquisa chamou mais atenção

sobre Pif Paf, pois apresenta os aspectos mais criativos e inovadores que o periódico construiu em

suas páginas. Ao criticar a imprensa tradicional com mecanismos utilizados em grandes veículos,

elementos de conhecimento do grande público, como a seção de cartas que dialogava com seus

leitores,  as  peças  publicitárias  que  objetivavam  mais  do  que  vender  um  produto,  a  Pif  Paf

apresentou  elementos  que  inspiraram novas  criações  de  jornalismo alternativo.  Se  a  revista  de

Millôr encontrou um local de destaque no jornalismo satírico durante o período da ditadura militar,

não é devido a ter sido a primeira, nem por ter entre seus colaboradores humoristas que produziriam

O Pasquim anos depois. Mas sim pelo resultado orgânico, crítico e lúdico de suas páginas, que

tocavam seus leitores sobre aspectos da vida política brasileira de forma não ortodoxa, e mesmo

assim construindo novos sentidos que objetivavam mudanças sociais e políticas.

Como nos princípios elencados no primeiro editorial, ao se dispor a “meter o nariz onde não

é chamada”, a revista se propôs a mexer, através do humor, com quem estava no poder. Chamando

a atenção para o fato de seus idealizadores não eram adeptos da campanha do “sorria sempre”,

demonstravam que o humor também é coisa séria, e que seu humor nem sempre vai ter o objetivo

final do riso, mas que levaria a reflexão crítica sobre o experienciado. Exemplo disso foi como eles

divulgaram a prisão do cartunista Claudius, chamando a atenção para os perigos da nova ordem

estabelecida após o golpe militar, no que toca ao cerceamento das liberdades individuais. 

A liberdade foi tema muito presente nas páginas analisadas, que se iniciou já na idealização

da revista, já que sua concepção surgiu como resposta ao cerceamento da liberdade de expressão de

Millôr Fernandes, ao ter sido execrado por suas publicações na revista  O Cruzeiro. Foi a partir



106

desse fato que a revista se construiu, apresentou seus princípios e iniciou uma jornada curta de 8

edições, galgadas na liberdade produtiva de seus colaboradores. No entanto, se foi esse o ideal que a

criou, foi também por ele que a revista teve seu fim.

Produzindo um periódico que não estava atrelado às demandas de agências publicitárias, a

Pif Paf teve dificuldades financeiras de se manter. Sem restrições sobre quem teriam como alvo de

seu humor, os humoristas da  Pif Paf mexeram com os de cima, provocaram o riso ao inverter os

papéis na hierarquia social brasileira. Trouxeram as figuras políticas para mais próximo de seus

leitores,  tornaram-nos passíveis  de  críticas,  de erros,  os  tornaram falíveis.  Esse  aspecto  de  seu

humor teve reações dos que detinham o poder repressivo em suas mãos, o que fez com que as

dificuldades financeiras se agravassem, ao ter publicações apreendidas e tiradas de circulação. 

A Pif Paf teve seu fim com poucos meses de idade, mas nesse curto período desempenhou

papel  relevante,  ao  dar  sentido  à  discursos  de  oposição  ao  status  quo,  algo  que  não pôde  ser

cerceado com o seu fechamento, pois o periódico incentivou e inspirou outros a serem também

subversivos. 
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