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Naquele tempo, a gente olhava em volta antes de falar, via desconhecidos como se fossem 
agentes de segurança, saía de casa sem a certeza de voltar. Nesse império do silêncio e do medo, 
"O Pasquim" teve a coragem de desafiar, com a arma da ironia, a força da ditadura militar.  
 
Havia algumas vantagens. Sem o comando dos traficantes, o Rio de Janeiro, sede do jornaleco 
(como o definiam os próprios editores), ainda era a cidade maravilhosa, cobiçada dentro e fora do 
Brasil. E São Paulo, bem antes de ter ladrões à solta e habitantes engaiolados, oferecia empregos 
e oportunidades.  
 
Na maior cidade do País, era possível caminhar sem problemas, alta madrugada, da Barão de 
Limeira, onde fica a "Folha de S. Paulo", até o centro ou bairros vizinhos. Para quem não se 
deslumbrava, à moda baiana, no cruzamento da Ipiranga com a Avenida São João, havia muitos 
bares sem horário para fechar e o cardápio interessante do restaurante Eduardo’s, na rua Nestor 
Pestana.  
 
Depois do terceiro uísque, as pessoas ficavam mais simpáticas. Se bem que, no raiar do dia, fosse 
preciso, muitas vezes, pagar a conta de um poeta sem editora ou de uma atriz desempregada. 
Clientes habituais que exagerassem nos goles podiam até contar, em algumas casas, com serviço 
de entrega em domicílio.  
 
Nas conversas infindáveis, multiplicavam-se referências ao jornal atrevido que saía toda semana, 
aos trancos e barrancos. Fundado em junho de 1969, seis meses depois da edição do Ato 
Institucional n 5, que cassou direitos políticos e fechou o Congresso Nacional, "O Pasquim" 
cresceu a passos rápidos, somente na base do boca a boca, justamente por representar o grito de 
revolta de um país amordaçado pela truculência do regime militar.  
 
Destaques dos anos iniciais se transformaram no livro "O Pasquim - Antologia", da Editora 
Desiderata, com organização de Jaguar e Sérgio Augusto. É o primeiro volume de uma série que 
pode chegar a quatro. A primeira edição do jornal, de 14 mil exemplares, esgotou em dois dias. 
Saíram mais 14 mil para atender à grande procura nas bancas. Depois de 10 meses, a tiragem 
chegava a 200 mil exemplares. O negócio começou com Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, 
Claudius e Carlos Prósperi.  
 
O primeiro número, que trazia uma entrevista com Ibrahim Sued, tinha dois correspondentes de 
peso: Chico Buarque (Roma) e Odete Lara (Cannes). Entre os colaboradores, estavam Ziraldo, 
Fortuna, Luiz Carlos Maciel e Olga Savary.  
 
Coloca-se "O Pasquim" como herdeiro do também carioca "Pif-Paf" (lançado em 1964 por Millôr 
Fernandes e fechado no mesmo ano devido ao cerco da censura) e do norte-americano "Village 
Voice". Aos poucos, a publicação ganhou o reforço de outros grandes nomes, como Paulo Francis, 
Millôr, Ivan Lessa, Sérgio Augusto, Henfil, Glauber Rocha, Ferreira Gullar, Vinicius de Moraes, Jô 
Soares e Flávio Rangel.  
 
Apesar de viver sob vigilância cerrada, o jornal contou com um lance de sorte: os censores eram 
muito rigorosos com os textos, mas, na verdade, davam muito pouca importância às ilustrações. 
Este canal divulgava, então, boa parte das informações e recados que entusiasmava os leitores.  
 
Às vezes, os próprios leitores se confundiam. Ao terminar o fechamento de uma edição, Jaguar 
viu que a página reservada a Tarso de Castro estava em branco. E decidiu preencher todo o 
espaço, sem tirar a assinatura. Com uma seqüência da expressão "blablablá". Interpretado como 
reação à censura, o recurso foi aplaudido.  
 



Entre seus pontos de apoio, estavam entrevistas informais com pessoas conhecidas, artigos e, é 
claro, muita ilustração, entre charges, quadrinhos e caricaturas. Com esse vasto arsenal de 
informações, o jornal cutucava o poder e ironizava os chamados bons costumes.  
 
Numa das entrevistas, publicada em novembro de 1969, a atriz Leila Diniz disparou: "... eu não 
acredito nesse amor possessivo e acho chato. Você pode amar muito uma pessoa e ir pra cama 
com outro. Isso já aconteceu comigo". Leila morreria pouco depois, em 1972, num desastre de 
avião, ao voltar de uma viagem à Austrália. Tinha somente 27 anos.  
 
A "turma do Pasquim" alardeava seu costume de beber aos potes, inclusive durante o trabalho. 
Jaguar, "bebedor invertebrado", como se brincava na época, publicou certa vez um desenho com 
três cenas: um sujeito sentado diante de copos e garrafas, meninos brincando com carrinhos e, 
entrando pela porta, cobras, aranhas e outros bichos peçonhentos. Um dos meninos avisa, como 
se fosse a coisa mais natural deste mundo, que o pai estava sofrendo novo ataque de delirium 
tre-mens.  
 
A ditadura acabou, como terminam os pesadelos, deixando erros que ofuscaram os acertos. "O 
Pasquim" também acabou, com a diferença de deixar boa lembrança, depois de tirar mais de mil 
edições, entre 1969 e 1991. E de ajudar a manter, num período sinistro, a esperança de dias 
melhores.  
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