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Resumo 

 

Este  projeto de pesquisa  tem como proposta analisar a coluna Underground de Luis  

Carlos Maciel,  no  jornal  O  Pasquim  referente  ao  período  de  1969  a  1972  como  uma  

forma  de problematizar a concepção de um novo jornalismo, bem como também delinear  e  

analisar suas  características  distintas  da  prática  tradicional.  O  objetivo  é  entender  essa  

nova modalidade de jornalismo e os conteúdos disseminados na coluna, perpassando pelo 

momento histórico  da  profissão  como  resistência  ao  regime  militar,  tendo  também  

como  meta compreender de que modo se deu essa resistência.  
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Análises gerais e estruturas do jornal O Pasquim  

Nascido no dia 26 de junho de 1969 o tablóide foi às bancas com a marca de 20 mil 

exemplares com o princípio de se caracterizar como um jornal simples, que fazia humor e 

que utilizava o charme de Ipanema, lugar em que se reunia o maior número de intelectuais e 

artistas do Rio de Janeiro. Apesar do clima repressivo imposto pela ditadura na época, o 

periódico, nessa primeira fase, caracterizou-se entre outras coisas, pela total liberdade de 

expressão interna, pela irreverência e pelas inovações em sua forma.   

O Pasquim, além de ser um jornal que fazia parte de uma imprensa que já era 

alternativa no cenário da imprensa geral brasileira, também teve, em toda sua vida um 

comportamento inovador, impar, mediante a tantos outros jornais que apareceram e 

desapareceram na época. Sabe-se das características mais marcantes dos jornais, assinaladas 

por BRAGA (1991), KUCINSKI (1999), CAPELLARI (2009), BARROS (2007), que O 

Pasquim não possuía a mínima pretensão de “ser”, apenas aconteceu, assim, foi um dos 

jornais de mais sucesso. 

                                                
1
 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2 

Não se rendendo a burocracia verticalizada de cargos como grandes empresas, essa 

‘não-estrutura’ adotada pelo grupo consistia em uma espécie de estilo horizontalizado, em 

que não havia distinção entre cargos, não havia manual de escrita e muito menos um setor 

administrativo. Característica que teria desencadeado problemas administrativos posteriores 

devido a sua falta de estrutura.  

Conforme BRAGA, o jornal foi preconizado por boêmios cariocas e nascendo 

despropositadamente pelo grupo de amigos composto por Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio 

Cabral, Clauduius, Carlos Prosperi e Luiz Carlos Maciel, o jornal de manifestava de forma 

oposicionista em relação a grande imprensa e aos seus compromissos econômicos e 

políticos, estabelecendo-se como um meio de expressão não convencional utilizado, a 

priori, como veiculador de um conteúdo rejeitado pela imprensa comercial e oficial. 

O jornal, com sua forma libertária assumida por seus membros, repudiava a 

organização hierárquica. Ao invés de uma hierarquia com pautas determinadas, a “patota”, 

característica assinalada por BRAGA (1991), se reunia em bares para discutir cada edição. 

O colaborador trazia uma contribuição inteiramente pessoal e independente, sem obedecer a 

nenhum plano e abrindo para a pluralidade. Algo muito peculiar, tendo em vista que o 

‘fazer jornalístico’ da época acatava todas as formas de hierarquia e normas, postura não 

somente adotada pelos jornais da grande imprensa, mas também por veículos da imprensa 

alternativa. 

Conforme BRAGA (1991), o semanário foi preconizado por boêmios cariocas e 

nascendo sem muita pretensão pelo grupo de amigos composto por Jaguar, Tarso de Castro, 

Sérgio Cabral, Claudius, Carlos Prosperi e Luiz Carlos Maciel, manifestando-se de forma 

oposicionista em relação a grande imprensa e aos seus compromissos econômicos e 

políticos, estabelecendo-se como um meio de expressão não convencional e veiculador de 

um conteúdo rejeitado pela imprensa comercial e oficial. 

A organização interna livre e inovadora possibilitava que cada um possuísse sua 

própria forma de escrita, não sendo restrita a manuais convencionados, o que possibilitou 

uma pessoalidade em cada texto e autor. Essa marca de autoria caracterizava um jornal de 

nomes, sustentava a veracidade do fato, a objetividade e o valor da opinião exposta. Eram 

produzidos textos viscerais e plurais. Ele era menos conhecido como um veiculador de 

grandes reportagens e mais de importantes assuntos. 

Os leitores, em sua maioria representada por intelectuais e estudantes de classe 

média, na faixa de 18-30, também estabeleceram uma relação de afeto e de cumplicidade 
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para com o jornal, provocando integração e participação, como na sessão de cartas dos 

leitores.   

O Pasquim foi um marco e um gerador de profundas transformações tendo em vista 

não somente sua influência nos meios de comunicação, como também no cotidiano da 

sociedade, que introjetou a nova fala pasquiniana, sendo também imprescindível salientar 

que todos aqueles que fizeram parte do periódico, tanto colaboradores, como leitores, 

marcaram a história do jornalismo no Brasil como a geração Pasquim, assim como ocorreu 

com Millôr Fernandes, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, que posteriormente fizeram parte de 

outros jornais já citados no texto.  

Nas colunas os autores possuíam toda liberdade conferida pelo jornal de expressar 

sua opinião pessoal a cerca de um determinado assunto, mesmo o jornal tendo a 

característica de se dividir em “seções”, que na sua maioria possuía um autor, ou ‘dono’, 

por assim dizer, nada impedia que, por exemplo, um autor que estivesse acostumado a 

escrever sobre política escrevesse algo sobre cultura, se assim quisesse. 

O Pasquim foi publicado no período de 26 de junho de 1969 a 11 de novembro de 

1991, com total de 1072 números e passou por inúmeras fases. Além disso, segundo 

BRAGA (1991), ocorreram distintas fases de estilo gráfico e de viés político, revelando ter 

o ”Período Dionisíaco” e aquele denominado de “Jornal dos Anistiados”. De qualquer 

maneira, “o semanário que estava se formando tinha preocupação em criticar a moral e os 

bons costumes da classe média” e sempre manteve seu foco inicial, o humor. 

Segundo a distinção feita por KUCINSKI (2001) à cerca dos jornais alternativos, O 

Pasquim caracterizava-se por fazer parte de um universo de jornais de base filosófica 

existencialista introduzindo ideais contraculturais, como a coluna Underground, que por 

meio do humor, criticou paradigmas e enfrentou os tabus da moral vigente, divulgando no 

Brasil temáticas da contracultura e da busca de novos modos de percepção através das 

drogas. A partir dessa vertente existencialista os veículos não possuíam uma ideologia 

política, pois a consideravam a ideologia uma camisa-de-força e a política um jogo de 

falsidades.  

Nessa presente pesquisa a bolsista preocupa-se em não se ater à fatores linguístico 

da discursividade por ter essa perspectiva como desnecessária para se compreender a forma 

de fala e discurso da coluna Undergorund do jornal-objeto O Pasquim, para tanto a bolsista 
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utilizará de um livro como referência, sendo este “Introdução da análise do discurso 

jornalístico impresso” do pesquisador e professor Jorge Pedro Sousa. 

Conforme SOUSA (2004), nas ciências da comunicação, “o olhar do pesquisador 

sobre a realidade deve incidir não apenas no fenômeno que procura mas também no seu 

contexto”. Nessa perspectiva, a investigação acima do texto jornalístico não deve deixar de 

compreender o contexto do momento em que ocorreu, ou seja, sua conjuntura.sendo três 

aspectos importantes na análise de um discurso, os quais são: 1) os jornais e revistas que 

serão analisados; 2) circunstâncias do fenômeno a ser estudado; e 3) conhecimento 

científico relevante para sua interpretação. 

Uma das primeiras coisas a ser assinala pelo autor é que a análise e interpretação de 

um determinado jornal que sofreu restrições e censura como no caso do jornal-objeto O 

Pasquim é diferente da de um jornal generalista, tendo em vista que no modelo autoritário 

do jornalismo os pontos de vista que são diferentes, são tidas pelos poderosos como 

desnecessárias, irresponsáveis ou até subversivas. Nessa mesma perspectiva, o modelo 

Ocidental de jornalismo, visa o fato de que a imprensa tem o direito de vigiar, reportar, 

comentar, interpretar e criticar as atividades dos agentes do poder, sendo que teoricamente 

os jornalistas são apenas limitados pela lei, pela ética e pela deontologia. A diferença na 

abordagem entre um jornal que sofreu restrições e outro que não sofreu é fato que o 

pesquisador deve se ater ao fato da censura, entendendo até em que ponto a conjuntura 

histórica do momento influenciou na escrita do jornal, em outras palavras deve ser 

analisado também as entrelinhas do conteúdo do jornal. 

Outro aspecto a ser assinalado é a organização noticiosa detentora do periódico a ser 

analisado e seus principais constrangimentos, ou seja, finanças, organização interna e 

dinâmica, nesse ponto o jornal-objeto não possuí nenhum tipo de constrangimento, pelo 

menos em seu início e nenhum tipo de organização hierárquica interna, já que sua 

organização era horizontalizada, eis daí também um dos reflexos que assinalam a falta de 

uma estrutura discursiva do jornal. 

Conforme SOUSA (2004), na análise de um jornal é necessário levar em 

consideração vários aspectos como: periodicidade; tiragem e assim consequentemente 

audiência; o público-alvo do jornal; sua linha editorial; propriedade, ou seja, a quem 
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pertence; estrutura do periódico e situação da organização jornalística em geral; e por fim 

sua rede de correspondentes. 

Outra perspectiva importante é que análise do discurso qualitativo deve presumir 

que, a linguagem por ser construída socialmente a linguagem não é neutra, pois promove 

em maior ou menor grau a construção de determinadas ideias e crenças sobre o mundo. As 

notícias são devem ser vistas como um resultado entre a mente, a linguagem, os 

constrangimentos jornalísticos e os fenômenos reais que nelas são representados. 

Ainda para se fazer uma análise de um jornal, se faz necessário se ter as teorias do 

jornalismo, progressivamente edificadas desde que em 1690 foi apresentada a primeira tese 

para explicação do fenômeno jornalístico. Conforme SOUSA (2004), as Teorias do 

Jornalismo possuem raízes na linguística, na retórica, na semiótica, na psicologia, na 

economia e em outras disciplinas científicas, porém há alguns conceitos centrais para as 

teorias que resultam na análise do discurso: seleção e hierarquização de informações e de 

notícias; influências pessoais sobre as notícias; tempo, rotinas e suas consequências; 

constrangimentos organizações; critérios de noticiabilidade (valor-notícia); fontes de 

informação; mercado; ideologia; identidade e cultura profissional; desvio ou distorção; 

enquadramentos e cultura. 

A análise de discurso escolhida pela bolsista para análise da coluna Underground é a 

“Análise Qualitativa do Discurso Escrito dos Meios Jornalísticos Impressos”, a qual 

segundo SOUSA é um forma de análise que deve ser efetuada com base num teia de 

análises, a qual o pesquisador deve desvencilhar, definindo itens, dentre esses itens estão: 

Objetivo do discurso e ações de protagonistas, ou seja, quem enuncia um discurso tem 

determinados objetos sejam  ele informar, questionar, acusar problematizar dentre outros, 

nesse item também deve ser analisado o alcance do discurso através da linguagem, com um 

levantamento de vocabulários, frases, etc, que indicam esse objeto do enunciador. 

Outro item elencado pelo autor é o Tema, enquadramento e estruturas das histórias, 

compreende-se assim que o discurso jornalístico apresenta determinados enquadramentos 

para os temas, ou seja, determinadas organizações do discurso capaz de direcionar a 

construção de significados, por exemplo, o enquadramento utilizado em texto 

interpretativos ou opinativos é bem explícito, por se moldar conforme a ideologia política. 
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Também deve ser considerado a estrutura textual como um elemento suscetível de 

ser de forma aprofundada estudado pela análise do discurso. A estrutura textual sempre 

começa em seu encabeçamento, o título, depois existem elementos a serem vistos como o 

lead, a construção das matérias por blocos, em formato de pirâmide, pirâmide invertida – o 

mais utilizado no meio jornalístico – a progressão cronológica, a regra dos três tempos, a 

estrutura de perguntas-respostas, por itens, além de outras formas de estrutura como a 

homérica, essencialmente de reportagem. 

Aspecto importante é o vocabulário, estilo e significação, sendo eles, que 

possibilitam também “enxergar” as intenções do enunciador. Quanto ao uso do vocabulário 

devem ser assinalados o uso de vocabulários de ligados ao tempo, utilização de 

substantivos, pronomes e seu uso “conotativo”. No vocabulário também é possível assinalar 

quem é o protagonista da ação, tendo grande diferença entre a utilização de diferentes 

sujeitos, como eu, nós e eles, podendo provocar um distanciamento ou uma aproximação. 

Esse item é muito importante, tendo em vista que o vocabulário dialoga diretamente com a 

intenção textual, como acontece na coluna a ser estudada em que o vocabulário do 

Underground se relaciona com o conteúdo da coluna. 

 

A Coluna Underground e O Pasquim  

Na introdução de seu livro, BRAGA (1991), assinala que sua análise do jornal O 

Pasquim foi desenvolvida a partir de três estudos complementares: 1) a observação das 

peripécias, e ações mediante circunstâncias políticas e sociais; 2) o estudo do jornal em si: 

texto, estrutura jornalística, características que organizam e dão sentido ao discurso 

pasquiniano; 3) levantamento de hipóteses sobre as posições tomadas pelo jornal, afim de 

compreender as relações entre seu discurso e a história. 

Para compreender os fatos que compõem a história do jornal, BRAGA (1991) 

utilizou quatro níveis principais: 1) fatos externos ao jornal; 2) fatores empresariais; 3) fatos 

relativos aos produtores do jornal; 4) por fim um ponto de encontro entre todos os níveis. 

Em sua análise das características pasquinianas BRAGA (1991) aferiu 

características importantes do jornal, que o tornava impar como: a falta de copidescagem 

padronizada, a influência do verbal-falado, que se manifesta de forma diferente entre os 
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vários colaboradores, sem um padrão normativo, gerando uma pluralidade na fala do jornal, 

entendido por RIBEIRO (2007) como um principio bakhtiniano de polifonia de discursos 

jornalísticos. Sua fluidez de escrita geradora de uma espécie de “prosódia” – uma 

sonoridade, um tom - diferente de outros jornais alternativos. 

Além disso, BRAGA (1991) também assinala características como o texto, 

apresentados em formatos interpretativo, analítico ou opinativo. Ainda sobre seu texto, é 

constatado que mesmo sem pauta para determinar o jornal, sua estratégia é utilizar da 

atualidade através de preferências pessoais dos jornalistas e seus editoriais podem ser 

atribuídos genericamente as frases-lema apresentada em cada edição. Ainda sobre os 

formatos de textos, eram apresentados às vezes crônicas e contos, não se tratava, conforme 

o autor, de “matérias quantitativamente importantes” por não terem regularidade, porém 

obviamente possuíam grande relevância. 

Com suas análises críticas sobre a vida social O Pasquim apresentava em sua fala 

um auto-irônico e satírico muito forte, tendo uma conotação de auto-crítica e de auto-

acusação, encontrando também em sua fala características fortes como a provocação, a 

catarse, a denúncia e a análise. 

A coloqualidade do discurso do jornal também é uma característica marcada por 

ALMEIDA (2006) com “corruptelas e variações dos termos originais”, assinala KUCISNKI 

(1999), o que para a autora, fez modificar a linguagem do jornalismo, principalmente se 

atendo ao fato de que o jornal também apresentava, ao mesmo tempo um discurso típico de 

resistência, assinalado com precisão pela autora. 

Com uma estrutura incomum de jornalismo em as matérias são marcadas por 

descontinuidade, pesos de ilustração e texto possuíam o mesmo peso. É notável ainda que o 

discurso do jornal aparece sempre dirigido a alguém e que nele não há reportagens e sim 

comentários, análises, opinião, sempre atrelados a atualidade. 

Análise geral do jornal O Pasquim e da coluna Underground conforme a Análise do 

Discurso Qualitativa 

A partir dos preceitos de SOUSA (2004), utilizando da Análise do Discurso 

Qualitativo a percepção de que o jornal O Pasquim assim como a coluna Underground 

inserida no jornal dialogam e se relacionam em várias instâncias, como na estrutura de 
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organização, no tipo de texto, na linguagem. Isso é perceptível na medida em que se analisa 

as articulações dos textos de outras colunas do jornal, com uma escrita mais descontraída, 

fator também visível na coluna. 

A bolsista, em seu estudo identificou uma nova forma de jornalismo, que ao passar 

da pesquisa será realmente identificado como verdadeira, tal jornalismo consiste em um 

“Contra - Jornalismo”, tal fato pode ser constatado devido a falta de perspectivas 

empresarias do jornal ao todo, da falta de uma estrutura hierárquica dos jornalistas e autores 

componente do jornal, além da falta de regra de escrita, pois cada seção e coluna deve ser 

analisada por si só, por apresentar um formato e uma escrita diferente.  

Esse fator constatado e denominado pela bolsista como “Contra-jornalismo” ocorre 

devido à sua análise aprofundada e entendimento da várias instâncias que acarretaram nessa 

modalidade de jornalismo, sendo diferente de outros jornalismos encontrados na época, o 

jornalismo apresentado pelo Pasquim não sofreu de constrangimentos mercadológicos – 

fator a ser analisado conforme SOUSA (2004) – não possuía um tipo de escrita unificador e 

nem mesmo uma linha editorial. 

Esse nome para designar o jornalismo do Pasquim como uma “Contra-jornalismo” 

dialoga também com a contracultura da coluna, pois sem uma linha editorial – somente 

marcada pelas conhecidas como frases-lema do jornal – o discurso tanto do jornal quanto da 

coluna é plural, diferenciado, apresentada, assim como o jornal, diferentes temas sobre 

feitos ocorridos durante a semana anterior ao jornal, a coluna a cada semana trata sobre 

vários temas que convergem na contracultura, porém utilizando de artifícios textuais 

diferentes, marcadas também pela linguagem de cada autor. 

O jornalismo contrário do Pasquim, pode ser dessa forma designado, assim como o 

jornalismo da coluna Underground principalmente pelo fato de tratar-se de um jornalismo 

híbrido, ou seja, uma união entre diferentes formas de textos jornalísticos e de jornalismo. 

Numa mesma edição é possível encontrar jornalismo especializado, informativo, opinativo 

em diferentes formas de textos, artigos, também se encontra poesias, contos – encontrados 

no meio da edição - estórias, entrevistas, quadrinhos. O jornalismo do Pasquim, mesmo 

sendo um jornalismo híbrido e de certa forma experimental, é um jornal sem precedentes, 

estando muito além de sua época, com seu estilo textual e de organização totalmente 

inovadores para época, quiçá para os dias atuais. 
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Na capa de cada edição do jornal havia sempre a presença do ratinho Sig, com letras 

garrafais, escritos sempre a mão, descrevendo outros conteúdos da edição e a presença de 

artigos de diferentes autores, dando um tom despojado, descompromissado do jornal, fator 

utilizado em muitas piadas do jornal, que satirizava sua sobrevivência com ponto de 

interrogação ao lado do número de sua edição, como no número 3, as vezes se esquecendo 

até mesmo que colocar a data referente a edição. 

Quantos aos fatores elencados por SOUSA (2004) para se desempenhar a análise de 

jornal, é notável que no Pasquim quanto a hierarquização da notícia feita pelos integrantes 

do jornal é estabelecida pelos fatos mais importantes ocorridos na semana, este sim são os 

critérios de noticialibilidade, ou valores-notícia, dado pelos jornalistas pasquinianos, 

coforme a história relatada por BRAGA (2004), eram discutidas na mesa de um bar em 

Ipanema, nesse sentido, dificilmente esse jornal cairia em uma rotina, o que poderia 

convergir em uma burocratização e a um constrangimento organizacional ao qual o jornal 

pasquiniano não era, pele menos em seu início, não estava submetido. 

Outro aspecto importante a ser analisado, conforme SOUSA (2004), é a tiragem do 

jornal, em sua primeira edição, O Pasquim teve uma grande tiragem que passou a marca de 

50 mil exemplares, um número considerável para um jornal da imprensa alternativa que 

estava em sua primeira semana de publicação, com um público-alvo dentre os 18 aos 30 

anos, voltado principalmente à estudantes universitários da época.  

O Pasquim possuía editoriais marcados pelas “frases-lema” do jornal, acima 

assinaladas. Em somente um frase proferida pelo mascote do jornal, Sig, tratava de uma 

forma humorística e sarcástica temas factuais ocorridos durante a semana, algumas das 

frases-lemas mais marcantes forma.  

O jornalismo pasquiniano era marcado por traços do que SOUSA (2004) chama de 

“jornalismo híbrido”, ou seja a mistura de diferentes jornalismo, sendo dentre eles 

apresentado no jornal o jornalismo noticiosos ou reportativo, de abordagem factual; o 

jornalismo interpretativo e analítico, marcado pela interpretação da realidade, 

correlacionando acontecimentos e apresentando problemáticas; o jornalismo opinativo, 

essencialmente persuasivo; e também um jornalismo específico, apresentado em sua 

colunas como a Underground. 

 

Análises da coluna Underground 
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A coluna em questão, Underground, apresenta um jornalismo específico, porém 

genérico, pode-se encontrar inúmeras formas de texto, comprovando o fato de ser híbrido, 

há a presença de poesias, contos, estórias, artigos opinativos e expositivos com temas a 

cerca da contracultura e sempre utilizando de nomes de especialistas para tratar sobre temas 

como drogas e sexualidade. 

Antes mesmo de aparecer essa coluna já era possível encontrar o nome de Luiz 

Carlos Maciel no jornal como na edição de número 8, datada de agosto de 1969, em que 

Maciel escreve um artigo tratando sobre “Revolução Sexual”, tal artigo tratava sobre o 

comportamento sexual proposto pelo movimento contracultural. Nesse artigo também há a 

presença do ratinho, figura do jornal, com a frase: “Depois as revolução sexual, o triângulo 

amoroso ficou quadrado”, preconizando a grande revolução comportamental, totalmente 

destoante das relações tradicionais da sociedade, até mesmo para a mais aberta. 

Considerações Finais  

Nessa primeira fase da pesquisa já nos  permite  considerar  que  Luiz  Carlos  

Maciel pratica um estilo de híbrido de jornalismo, com liberdade para lançar mão de 

diferentes temas e formatos com objetivo de apresentar ao leitor a contracultura em seus 

aspectos de conteúdo, de estilo e forma. Ou seja, a contracultura não chega ao leitor apenas 

por meio da narração, da análise e da informação, tanto na forma de reportagem, de notícia 

e de entrevista e de ensaio. O recurso comunicacional amplia os temas comuns à imprensa 

dominante e tradicional, inserindo até tabus sobre sexo e drogas, utiliza  recursos  de  

imagem  que  embaralham  a diagramação  e  os  gêneros,  ao  mesmo  tempo  em  que  

implode  os  gêneros  mesclando  vários deles  em  um  mesmo  texto.  Os recursos 

estilísticos da coluna visam expressar elementos fundantes da contracultura, a rebeldia, a 

irreverência, a informalidade, a inconsequência,  a quebra dos padrões de expressão do eu.  

Apresentando novas tendências dos anos 1960, a coluna Underground  revela  um 

arguto  jornalismo  divulgando  novos  valores,  tornando  acessível  a  mensagem,  criando 

impacto, interesse e polêmicas dentre leitores e não leitores, saindo da mesmice da 

imprensa consolidada. Nesse sentido, a coluna estava perfeitamente integrada ao Pasquim. 
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