
Millôr Fernandes - o pai de todos 
Por Luís Antônio Giron  
De volta às páginas da revista Veja e com novo livro na praça (Apresentações, pela Record), Millôr 
Fernandes permanece como um clássico – iconoclasta e bem-humorado – da imprensa brasileira. 
Millôr Fernandes sempre esteve entre nós. É referência, um farol, o profissional dos profissionais de 
imprensa. Parece mentira que ele já tenha feito 80 anos, ou melhor, que só tenha essa idade. Suas 
múltiplas atividades – desenhista, humorista, tradutor, dramaturgo, cronista, fabulista, e até ator – 
contam 67 anos, mas dão a impressão de que vieram de muito antes. Clássicos, afinal, são assim 
mesmo, pois ostentam um certo ar de eternidade. 
“Sou tão antigo que nunca conheci ninguém famoso”, comenta o senhor de gestos elétricos, com o 
meio-sorriso e os olhos azuis atilados, sentando-se na poltrona favorita no seu estúdio em Ipanema, 
onde gosta de assistir aos filmes na TV e excursionar pela ampla sala, forrada de livros. “Vejo canais 
a cabo porque eles deram origem a uma confraria: não dá para ficar de fora quando os amigos 
comentam esse ou aquele filme.” 
A inesquecível visita ao mito dura mais de duas horas e, ao longo da conversa, o humorista deixa o 
aparelho de televisão ligado com o volume baixo. O inverno fornece uma temperatura amena no Rio 
de Janeiro. Millôr nasceu no Méier, zona norte da cidade, em 16 de agosto de 1924, e mora há duas 
décadas num estúdio confortável em Ipanema, o bairro que ajudou a tornar célebre como celeiro da 
inteligência brasileira na década de 60. A praia continua sendo o seu passeio predileto. Acorda às 6 
da manhã para caminhar, volta para casa, trabalha o dia inteiro e não deixa de sair à noite. “Já fui 
mais popular, mas continuo fazendo sucesso”, orgulha-se. “Os meus amigos não acreditam que eu 
jantei outro dia com a Vera Fischer e que a Camila Pitanga me chamou para sentar com ela num 
restaurante.” Há muito tempo, isso tornou-se rotina. Num desses almoços de celebridades, 20 anos 
atrás, Millôr encontrava-se num restaurante perto do seu apartamento, quando o cantor e 
compositor Chico Buarque veio atacá-lo. Chamou-o de “velho” e quase o agrediu com uma garrafa 
de uísque. É que o humorista havia escrito que jamais daria o seu cãozinho para passear com o 
compositor de Construção. “O Chico levou a mal e nunca mais nos falamos”, lembra, com uma 
ponta de ironia. 
Correção política não é com ele. E, mesmo revelando-se um simpático anfitrião, Millôr não leva jeito 
como entrevistado, mostra-se meio desajeitado porque não prepara a fala e diz evitar jornalistas. 
“Sempre escrevi por dinheiro”, brinca. “E recebo jornalistas quando a editora pede para promover 
um livro novo”. Ele lançou no fim de julho o volume Apresentações (Record), uma coletânea de 
elogios a amigos que lhe pediram prefácios e orelhas de livro – e claro que Chico é uma ausência 
célebre na coletânea. 
Millôr revela impiedade até mesmo em relação a si próprio. Ao se apresentar, ele só poderia – 
suprema ironia – brincar de Deus. Eis o seu auto-retrato, feito para o prefácio de Flávia, cabeça, 
tronco e membros, comédia macabra levada à cena em 1965, impiedosa chicotada na sociedade de 
consumo, comparável às melhores produções de Nelson Rodrigues: “E Millôr olhou e viu que o 
mundo não era bom. E aí consertou os mares e os ares, e não ficou satisfeito. E aí consertou os 
lares e os bares. E Millôr olhou os lares e os bares e viu que os lares e os bares não eram bons. E, 
então, no terceiro dia, descansou. Depois, descansou também no quarto e no quinto e só foi pegar 
no batente de novo no sexto dia porque chovia e não dava praia. E, como chovia, Millôr olhou outra 
vez e viu que tinha se tornado mortal.” 
Ele é do tempo em que virar imortal – entrar para a Academia Brasileira de Letras – representava 
algo como passar atestado de conservadorismo. Nunca quis estar lá, mesmo porque deve ser o 
único brasileiro que afirma detestar o seu venerando fundador. “Machado de Assis é um bobo, mas 
todo mundo o coloca no céu”, metralha. “Não gosto do que ele escrevia. Prefiro livros como este 
(mostra A Guerra Dentro de Nós, de Marques Rebello), uma crônica do Rio durante a Segunda 
Guerra Mundial. É difícil a pessoa recuar naquilo que absorve a juventude. Eu li Dom Casmurro 
quando jovem e, desde então, não mudei de idéia sobre Machado. A questão da Capitu, por 
exemplo. Fica todo o mundo preocupado se a Capitu deu ou não deu para o Escobar. Ora, é 
evidente que deu. O livro diz que o filho da Capitu tem a cara do Escobar. Demonstro com 
evidências que Capitu traiu. Bentinho descreve de tal maneira o Escobar que ele parece mesmo 
apaixonado pelo amigo. Peguei trechos sintomáticos do Bentinho no livro. Escobar se afasta no 
ônibus e Bentinho fica triste porque ele não lhe dá adeus. Eles ficavam de mãos dadas no colégio de 
padres e os padres achavam o comportamento estranho. Não era normal. Mas, além de tudo, Dom 
Casmurro é um livro fraco.” 
Desde o princípio, elegeu a iconoclastia como profissão de fé. Millôr conta pedaços de sua longa 
biografia. Começou como ilustrador da revista O Cruzeiro, aos 13. De lá para cá, desancou todos os 
presidentes, enfrentou regimes políticos os mais complicados, celebrou a grande arte, passou por 
tudo quanto é revista e jornal. “Acabei ganhando fama, como todo mundo que trabalhava no 



Cruzeiro”. Assumiu pseudônimos curiosos – como Vão Gogo – e foi amigo do peito de autores como 
Vinícius de Moraes, Sérgio Porto, Antônio Maria e Paulo Francis. “Não conheço quem escreva melhor 
português que Millôr”, declarou este último nos idos de 1979, época em que os dois ainda 
trabalhavam juntos no jornal O Pasquim, que fundaram com Jaguar e Ziraldo. E é verdade que Millôr 
escreve como ninguém, valendo-se da língua tanto para ocultar como para revelar o que quer dizer; 
sabe ser tanto prolixo como elíptico e ajudou a arrancar a cartola e bengalinha do português, 
reinventando a língua brasileira. Insiste, no entanto, em estampar o seguinte slogan no seu site, um 
dos mais populares da internet em português: “Enfim um escritor sem estilo”. 
Ele é o último representante de uma linhagem de escritores libertários e dotados de estilo 
inconfundível. No currículo, ostenta mais de 50 livros publicados, 100 traduções de obras-primas do 
teatro e 22 peças de sua autoria. A mais recente, Kaos, de 1995, inédita, só não foi à cena porque o 
ator Tony Ramos, que a encomendou, ficou com medo de magoar a Igreja Católica, segundo o 
autor. Pois a peça, como de resto todo Millôr, é anticlerical e não apresenta o retrato mais simpático 
do mundo. 
“Não acredito em muita coisa, especialmente na mogonamia”, declara. “O ser humano é 
incompatível com esse tipo de amarra social.” Confessa que sua luta desde o início foi pela liberdade 
pessoal, fato que o levou a confrontar-se com as limitações da moral, da censura e da política do 
Brasil nos seus tempos mais difíceis. Numa de suas auto-apresentações que constam do novo livro, 
ele escreve: “Não tenho procurado outra coisa na vida senão ser livre. Livre das pressões terríveis 
da vida econômica, livre das pressões terríveis dos conflitos humanos, livre do exercício total da vida 
física e mental, livre das idéias feitas e não mastigadas. Tenho, como Shaw, uma insopitável 
confiança de qualquer idéia com mais de seis meses.” 
O ceticismo, porém, não faz com que se corrija do otimismo que sempre dominou. “O mundo já foi 
bem pior. No século XIX, não havia nada: as pessoas eram sujas e nojentas. Pode-se dizer que elas 
não sentiam isso. Mas hoje a vida é muito melhor. Vivo no melhor dos tempos. Mesmo a violência é 
resultado da melhoria da vida humana.” Ele acredita que a automação e o desemprego vão 
obrigatoriamente conduzir a humanidade a uma rebelião planetária, em no máximo meio século. 
“Ou você socializa os benefícios básicos, ou o mundo vai explodir”, profetiza. 
A televisão segue ligada, ele conduz o visitante à porta do elevador. Logo, voltará a mergulhar no 
seu cotidiano tão bem ordenado, feito de escrita, leitura e fruição estética. Despede-se 
manifestando a certeza de que não viverá o suficiente para assistir às grandes transformações da 
vida humana. Os que o admiram não possuem a mesma convicção. Tudo leva a crer que Millôr veio 
para ficar e seus textos ainda vão permanecer com validade por séculos e séculos. E o melhor de 
tudo é que Millôr Fernandes está mais vivo – e mortal – do que nunca. 
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O nosso melhor (ou seria o único?) filósofo 
Por Sérgio Augusto  
Conheci Millôr no primeiro semestre de 1963. Odylo Costa Fº fora convidado para fazer uma 
reforma em regra na velha O Cruzeiro, montando uma nova redação, da qual faziam parte 
Carlos Heitor Cony, Wilson Figueiredo, Carlos Leonam, entre outros, e à qual fui agregado, na 
flor dos meus 21 anos, por iniciativa do próprio Odylo, que só me conhecia de leitura. Foi nessa 
reforma que Ziraldo, até então relações-públicas da revista, viu-se, merecidamente, alçado ao 
cargo de diretor de arte. A reforma durou apenas seis ou sete meses – uma eternidade.  
Millôr era prata antiga, ou melhor, ouro antigo da casa. Às sextas-feiras, aparecia por lá para 
entregar as duas páginas de sua seção, o Pif-Paf, e recalibrar o Q.I. da redação. Se não me 
falha a memória, ia sempre de terno. Numa determinada sexta, chegou sobraçando alguns rolos 
a mais de papel cartonado. A pedido da direção, adaptara para a revista uma sátira lançada no 
teatro sobre a “verdadeira” história de Adão e Eva no Paraíso. Eram doze páginas magistrais, de 
humor e grafismo, que acabariam indignando alguns leitores carolas e provocando a demissão 
de Millôr. Acusado de “traidor” pela revista – como se fosse possível enfiar nela tantas páginas 
de textos e desenhos sem conhecimento prévio da direção –, Millôr não titubeou: também jogou 
para o alto os seus 20 anos de O Cruzeiro e meteu-lhe um processo, que afinal ganhou com o 
pé nas costas.  
O Cruzeiro, que nunca mais foi a mesma depois de sua saída, morreria doze anos depois. Millôr, 
como é sabido, continua vivo e em plena forma. 
Vinte anos, mesmo naquela época, pareciam uma eternidade. E na empresa em si, aliás, foi 
mais do que isso, pois, nos Diários Associados, o feudo jornalístico de Assis Chateaubriand a que 
a revista pertencia, o menino prodígio do Méier já trabalhava desde 1938. Levado por seu tio 
Viola, chefe da gráfica, começou como factótum do superintendente da empresa, Dario de 
Almeida Magalhães. Num concurso de contos, promovido por outra revista associada, A Cigarra, 
arrebatou o primeiro lugar e, não exatamente por isso, ascendeu ao arquivo. Atento ao talento 
do jovem arquivista, o diretor Frederico Chateaubriand não pensou em mais ninguém quando 
precisou tapar o buraco de um anúncio cancelado em cima da hora. “Faça um negócio qualquer 
que ocupe duas páginas”, pediu Fred. Millôr bolou uma seção chamada Post-Scriptum. Agradou 
tanto aos leitores que se tornou fixa. 
Por sua vez, ele agradou tanto que virou secretário da revista, e logo passou a acumular o novo 
cargo com a direção de duas outras publicações: O Guri (de quadrinhos) e Detetive (de contos 
policiais). A guerra na Europa ainda estava longe de terminar quando o deslocaram para O 
Cruzeiro. A menina-dos-olhos de Chateaubriand enfrentava uma crise de criatividade e coube ao 
versátil Millôr revitalizá-la, ocupando-se de seis seções diferentes, fazendo ilustrações, 
escrevendo contos, reportagens e, last but not least, as duas páginas mais lidas da imprensa 
brasileira da época: o Pif-Paf. Quando a guerra acabou, as vendas haviam pulado de 11 mil para 
760 mil exemplares semanais, marca que só a revista Veja conseguiria bater, cinco décadas 
depois.  
Apresentado como “o único matutino semanal” do país, Pif-Paf revolucionou o jornalismo de 
humor brasileiro. Embora só tivesse duas “vastíssimas páginas”, parecia um encarte, uma 
revista à parte, tão denso era e tão ampla a gama dos assuntos nele abordados. Millôr, que ao 
criar o Pif-Paf tinha apenas 22 anos, falava e brincava com tudo: guerra, cinema, teatro, poesia, 
anúncios (ou reclames, como então se dizia), filosofia, esporte, rádio, medicina, o escambau. A 
despeito de sua professada, mas falsa, modéstia (“Sou o maior leigo do país”), já era, em 1945, 
um polímata, um sábio autodidata, um filósofo de tigela inteira, permanentemente 
desconcertante e inventivo.  
Pense numa coisa brilhante. Depois, verifique se Millôr já não a inventou anos atrás. 
Provavelmente, sim. 
Eu poderia dizer que ele é o nosso Bernard Shaw, o nosso La Rochefoucauld, o nosso Groucho 
Marx, o nosso Saul Steinberg. Mas não digo, porque isso é pouco. Qualquer dúvida, consulte sua 
vasta obra. Ou pense no seguinte: Shaw, La Rochefoucauld e Groucho, afinal de contas, não 
sabiam desenhar, e Steinberg não era de escrever. Além de escrever até para teatro e cinema, 
Millôr é um esplêndido artista plástico.  
Depois de todos aqueles anos em O Cruzeiro, passou 14 em Veja, seis no Pasquim, dez na Isto 
É, mais ou menos isso no Jornal do Brasil (em duas fases) e algum tempo na Tribuna da 
Imprensa, Correio da Manhã, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Lançou e editou duas 
publicações de curta duração (Voga, a primeira revista semanal de texto do país, que durou 
apenas cinco números em 1951, e Pif-Paf, embrião do Pasquim, que a Censura militar não 
deixou ir além do oitavo número, na década de 1960. Quando, em 1994, resolveu-se que já era 
tempo de se enfeixar em um único tomo o que se dispersara por tantos veículos, a primeira 



seleção chegou à espantosa cifra de 13.000 tópicos que, mesmo reduzida a 5.142, rendeu um 
cartapácio de 524 páginas. Parecia a Bíblia. E nome mais adequado não lhe poderiam ter dado: 
A Bíblia do Caos.  
Ano passado, o Instituto Moreira Salles me pediu para selecionar as cem melhores frases do 
Millôr para a sua Revista de Literatura Brasileira. Ponderei que escolher apenas cem das 
melhores frases do Millôr era algo tão difícil quanto escolher os três melhores bailados de Fred 
Astaire, as cinco melhores músicas do Tom Jobim, os seis melhores quadros do Matisse e os 
quatro melhores gols do Pelé. Mas topei o desafio. Entre janeiro de 1945 e 2003, Millôr produziu 
em torno de 15 mil máximas, aforismos, pensamentos, meditações, apotegmas, gnomas e que 
outros nomes mereçam ter as suas tiradas, um recorde de quantidade e qualidade, inigualado 
em nossa língua. Aqui vão algumas delas:  

O acaso é uma besteira de Deus. 

Morrer é uma coisa que se deve deixar sempre pra depois. 

Nasci com talento melódico numa época em que o pessoal só se interessa por percussão. 

Analista é um sujeito que, partindo de premissas falsas, consegue chegar a conclusões 
perfeitamente equivocadas. 

Se os animais falassem não seria conosco que iriam bater papo. 

Nunca deixe de fazer amanhã o que pode deixar de fazer hoje. 

Nas noites de Brasília, cheias de mordomia, todos os gastos são pardos. 

Um desses livros que quando você larga não consegue mais pegar. 

50% dos doentes morrem de médico. 

Chato é uma pessoa que não sabe que “Como vai?” é um cumprimento, não uma pergunta. 

Todo governante se compõe de 3% de Lincoln e 97% de Pinochet. 

Jamais chame um amigo de imbecil. É preferível lhe pedir dinheiro emprestado e não pagar. 

Se sua calça tem um buraco, use-a pelo avesso. 

Quem se curva aos opressores mostra a bunda aos oprimidos. 

A alma enruga antes da pele. 

Comida é bom, bebida é ótimo, música é admirável, literatura é sublime, mas só o sexo provoca 
ereção. 

Especialista é o que só não ignora uma coisa. 

Os pássaros voam porque não têm ideologia. 

Fobia é um medo com PhD. 

Toda fotografia antiga é uma punhalada. 



O futebol é o ópio do povo e o narcotráfico da mídia. 

Quem sai aos seus não endireita mais. 

O gourmet é o comilão erudito. 

O haddock é um bacalhau que venceu na vida. 

A humildade é uma espécie de orgulho que aposta no perdedor. 

O humorismo é a quintessência da seriedade. 

Idade da razão é quando a gente faz as maiores besteiras sem ficar preocupado. 

Desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal. 

Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos & molhados. 

Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem. 

Grande erro da natureza é a incompetência não doer. 
 
Todo homem nasce original e morre plágio. 

Livre como um táxi.  
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