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“Eu sei sempre do que é que estou falando.  

Tirando isso, não sei mais nada.”  

Millôr Fernandes 
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RESUMO 

 

 Essa dissertação  tem como objetivo investigar o papel da arte gráfica na 

construção editorial da imprensa alternativa dos anos de 1960. Com base no caso da 

revista Pif Paf pretende-se observar a influência do humor na produção crítica 

representada em texto e imagem durante os primeiros meses do período de repressão 

causado pela instalação do golpe militar de março de 1964. A partir de conceitos 

extraídos do campo do design de narrativas, análises são realizadas para associar arte, 

crítica, design e informação. Nesse sentido, caricaturas, charges, ilustrações, cartuns e 

desenhos de humor representam elementos fundamentais a serem avaliados. Da mesma 

maneira, rotinas de profissionais da imprensa, assim como técnicas de trabalho, linha 

editorial e propostas narrativas também serão contempladas.  

 

 

Palavras-chave: Pif Paf. Millôr Fernandes. Design. Editorial gráfico. Desenhos de 

humor. Imprensa. Ditatura militar brasileira. 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation aims to investigate the role of graphic art in the editorial 

construction of the alternative press of the 1960s. Based on the case of Pif Paf magazine 

we intend to observe the influence of humor in the critical production represented in 

text and image during the first months of the period of repression caused by the 

installation of the March 1964 military coup. From concepts drawn from the field of 

narrative design, analyzes are carried out to associate art, criticism, design, and 

information. In this sense, cartoons, cartoons, illustrations, cartoons and humor 

drawings represent fundamental elements to be evaluated. In the same way, routines of 

professionals of the press, as well as techniques of work, editorial line and narrative 

proposals will also be contemplated. 

 

 

Keywords: Pif Paf. Millôr Fernandes. Design. Graphic editorial. Humor drawings. 

Press. Brazilian military dictatorship 
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INTRODUÇÃO 

 

 Substantivo feminino. Desenho de pessoa ou de fato que, pelas deformações 

obtidas por um traço cheio de exageros, se apresenta como forma de expressão grotesca 

ou jocosa. Assim, pode-se definir uma caricatura, ao menos, pelas referências do 

Dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Historicamente, a origem da palavra vem do 

italiano caricare – carregar, no sentido de exagerar ou aumentar algo em proporção. A 

relação do desenho com o humor não possui data específica de origem. No entanto, foi 

em meados do século XVII, que o termo caricatura apareceu pela primeira vez para 

nomear desenhos satíricos do pintor e gravador italiano Agostino Carracci (1557-1602).   

 

 Minha relação com o tema data dos anos 1980, quando morava em Petrópolis, 

região serrana do estado do Rio de Janeiro. Naquele tempo de menino, ouvia meu avô, 

Eduardo Augusto de Brito e Cunha, contar histórias do Rio antigo e dos costumes de 

uma cidade que desejava ser Paris no início do século XX. Nesta época, com pouco 

menos de um milhão de habitantes, o Rio buscava inspiração no estilo de vida da capital 

francesa. No prenúncio de transformações sociais e urbanísticas importantes que 

aconteceriam no Brasil entre as décadas de 1920 e 1930, a cidade era a metrópole 

brasileira em maior evidência. Matéria-prima perfeita para o olhar crítico de artistas do 

momento, que não perdiam oportunidade de satirizar governantes – e o próprio povo 

que sobrevivia em meio ao flagelo e às consequências do poder das oligarquias nas 

primeiras décadas da República. 

 

 Entre contos e anedotas de um Brasil ainda rural, embora em processo de 

modernização, a produção cultural e artística da imprensa brasileira já era intensa, em 

particular nas primeiras revistas ilustradas. Havia um caricaturista bastante ativo a partir 

de 1902: J. Carlos. Ele foi pai de meu avô, Eduardo Augusto, e, por consequência, meu 

bisavô. Ilustrador, publicitário, autor de teatro de revista, letrista, chargista e 

caricaturista, foi um dos principais cronistas visuais de seu tempo, tendo nascido e 

vivido no Rio de Janeiro entre 1884 e 1950. Produziu cerca de 50 mil desenhos e 

publicou seus trabalhos nas principais revistas do país, como Fon Fon, Tico-Tico, 

Careta, Para Todos, O  Malho, O Cruzeiro e A Cigarra. Logo, transformou-se em 

referência para outras gerações de caricaturistas.  
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 Este encontro de biografias, portanto, era inevitável e, aos poucos, meu bisavô, 

José Carlos de Brito e Cunha, o J. Carlos, entrou definitivamente na rota da minha 

formação acadêmica e profissional. Fosse pelas histórias de meu avô, fosse pelo gosto 

pela estética das caricaturas, pelo design, ou ainda pelo debate sobre crítica social e 

política produzida pela linguagem artística, havia sempre uma razão para visitar sua 

obra. 

 

 Nas características do acervo de J. Carlos, pode-se constituir três temas que me 

levam a uma reflexão sobre o trabalho da imprensa no Brasil. São eles: humor, crítica 

e design gráfico. E é a partir deste tripé conceitual que está baseada esta dissertação. 

Porém, resolvi buscar outro contexto histórico para realizar tal análise. A década de 

1960. Especificamente, os anos iniciais de 1961 a 1963, que culminaram no golpe civil-

militar de 1964.  

 

 Ditaduras militares, como a brasileira, inspiraram o humor em grande escala. Se 

por um lado o regime se valia da força bruta para operar, por outro, o humor concentrava 

suas ações em uma forma deliberada de ultraje, em que o deboche era escancarado, 

volátil e direto, sem meias palavras. Os desenhos de humor, por lidarem diretamente 

com a hipérbole e a sátira, ocuparam uma cena politizada na imprensa ao longo dos 

meses que dividiram o Brasil entre a renúncia de Jânio Quadros (1961) e a tomada do 

poder pelos militares.  

  

 Da fiscalização de rotinas de governantes ao retrato dos costumes de uma 

sociedade em transição no início dos anos 1960, os desenhos reproduziram estereótipos, 

provocaram polêmicas e, sem dúvida, renderam debates sobre política e 

comportamento. Debates que extrapolaram a redação dos meios de comunicação, 

interferiram na cena pública, foram censurados e deixaram uma marca na história 

recente do Brasil. Protagonista no registro dos fatos,  a imprensa se viu diante de novos 

fenômenos editoriais, alguns de massa, outros alternativos, mas que serviram de palco 

para manifestações críticas – contra ou a favor – do regime militar e que complementam 

o objeto de análise deste trabalho de pesquisa.  

 

 O olhar sobre a realidade feito a partir destas manifestações críticas a 

governantes, comportamentos sociais, fatos e episódios cotidianos representa uma 
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oportunidade para acesso ao conhecimento e formação de opinião. A comunicação de 

massa, seja a partir de sistemas de radiodifusão, mídia impressa, radiofônica e, claro, 

mídias digitais, é, até hoje, um elemento altamente influenciador em diferentes nichos 

sociais. A década de 1960 foi, em especial, um período bastante efervescente. A política 

desenvolvimentista do governo JK (1956-1961) – somada às tensões políticas que 

precederam o golpe civil-militar de março de 1964 – foi coberta pela imprensa nos mais 

diferentes tons. 

 

 O editorial do Jornal O Globo, reproduzido abaixo e publicado no dia 2 de abril 

de 1964, na página 3, deixava claro o apoio ao golpe.  

 

 

 

Título do Editorial do Jornal O Globo: ressurge a democracia 

 “ Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Empossado Mazzilli 

na presidência.”  

   

Jornal O Globo. 2 de abril de 1964.  

Fonte: blogodomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br   

  

  

 

 A exposição de notícias e acontecimentos pode ser explorada por perspectivas 

diversas, abrindo margem para trabalhos artísticos de múltiplas competências. Contos, 

notícias de jornal, histórias em quadrinhos, romances, novelas, entre outros, são formas 

de se contar histórias, portanto, espaços de construção de narrativas. Humor e crise 

política estão entre alguns dos elementos que são bastante abordados para esta 

composição. A partir da realidade de um ambiente ou uma sociedade, o debate a 

respeito destas linguagens ganha fôlego com a forma com que estas histórias são 

contadas. A caricatura, a charge, o cartum e os desenhos de humor, de uma maneira 

geral, se consolidaram como algo bem popular nos jornais, justamente, por causa de 

suas estruturas críticas, somando mais qualidade ao trabalho e clareza na reprodução 

gráfica ou textual.  

 

http://www.blogodomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/
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 No contexto brasileiro às vésperas de uma ditatura militar, a produção 

iconográfica experimentou diferentes processos de criação para a formulação do texto 

jornalístico e da editoração gráfica, entre eles uma revista chamada Pif Paf. A 

publicação teve vida curta, durou apenas 4 meses em 1964 e contou com 8 edições 

lançadas ao público. Idealizada pelo jornalista, dramaturgo, ilustrador e escritor Millôr 

Fernandes (1923-2012), Pif Paf contou com a colaboração de um grupo de ilustradores 

e jornalistas que, provocados pela censura e privação de direitos, reinventaram um 

espaço importante para o campo artístico na comunicação impressa, sobretudo em 

meios alternativos. 

 

 De acordo com KUCINSKY (2003), observa-se a partir de 1963 a existência de 

dois grupos da imprensa alternativa: de um lado, publicações sob influência marxista e 

ideologia nacional-popular. Do outro, um pensamento libertário existencialista. Pif Paf 

encontrava-se no segundo grupo, como pode ser deduzido a seguir: 

 

 

“Cínicos e libertários, os escritores satíricos e cartunistas desempenharam um papel 

central na resistência à ditadura brasileira. Nenhuma outra categoria se opôs de forma 

tão coesa. Em primeiro lugar, como diz o Henfil, o humorista tem a consciência de 

que só pode expressar o que sente das coisas, se tiver absoluta liberdade. Em segundo 

lugar, esse humor funcionou como terapia coletiva, socializando uma das principais 

funções psicológicas do riso, a de se dissipar tensões lentamente acumuladas. Por 

isso, ele floresceu nos momentos de anticlímax do regime militar: primeiro, logo após 

o golpe; depois, quando se esgotou o impacto do AI-5 e, naturalmente, ao se iniciar 

a abertura política.” (KUCINSKY. 1991. p.26)  

 

 

 

 Em alguns casos, a crítica da revista tinha foco apontado para outro regime que 

não fosse o militar. Dentro de casa, no seio da família, na mesa do bar, nas ruas, no 

escritório, no ponto do ônibus ou em qualquer lugar que merecesse o mínimo de 

atenção, críticos de plantão poderiam encontrar nas relações mais intensas entre homens 

e mulheres seus objetos para tinta e papel. Como numa relação cega, de amor e ódio, 

sentimentos afloravam e o resultado era uma charge desconcertante, muitas vezes mais 

pautada pela extravagância do que pela lógica. A partir desta linha de pensamento, 

algumas considerações sobre a questão do humor me parecem igualmente importantes. 
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Considerado por muitos filósofos como uma das chaves para compreensão de culturas 

e costumes de sociedades, o humor é um elemento fundamental para a condição 

humana.  

 

 

 

 “O artista torce a linguagem, no limite com a finalidade, (...) de nos fazer 

esquecer que ele emprega palavras. Assim, é a própria capacidade de simbolizar, 

intrínseca à inteligência, que vai permitir de alguma forma a superação da 

cristalização simbólica que constitui a precisão abstrata do conhecimento analítico. 

Voltada para o esforço de traduzir o intraduzível, a inteligência se torna de alguma 

maneira consciente da “franja” intuitiva que a rodeia: procurará então vencer o 

obstáculo da linguagem com a própria linguagem, construindo com os símbolos um 

análogo de fluidez que ela não pode exprimir diretamente.” (SILVA, 1994, p. 96). 

 

 

 

 O objetivo central desta dissertação é examinar o papel dos desenhos de humor 

em uma publicação criada nos primeiros momentos da ditadura militar instalada no país 

em 1 de abril de 1964, com alguns dos maiores nomes da caricatura e do design gráfico 

daquele momento, incluindo artistas, escritores e jornalistas. Lançada em 21 de maio 

daquele ano, pretende-se examinar esta revista cuja sátira política, social e 

comportamental se somava a uma crítica ao regime com um formato ousado do ponto 

de vista gráfico e editorial. Com apenas oito edições tornou-se um novo experimento 

no campo das publicações de humor no Brasil. Examinar o trabalho pautado pela 

atuação destes profissionais torna-se uma chance para investigar as decisões tomadas 

por jornalistas, redatores, editores, caricaturistas, ilustradores, desenhistas e diretores 

de arte no fechamento dessas edições, levando em conta linguagem, narrativa e 

contexto político.      

 

 Pif Paf  foi uma revista de humor, de crítica e não apenas em relação à política, 

hábitos e costumes, mas também em relação à imprensa e à própria atividade 

jornalística, que sofreram um baque e grandes transformações no início da década de 

1960. Nesse período, houve certa divisão do trabalho no interior das redações e, com 

isso, uma certa padronização de linguagens. Alguns veículos da grande imprensa 



 15 

aumentaram a produção de suplementos literários, influenciados pelo modelo norte-

americano de escrita – classificado na época como Novo Jornalismo1. Foi o caso do 

Jornal do Brasil, que ampliou o noticiário com modificações na primeira página, 

ocupada até então por anúncios classificados. Outras mudanças surgiram no caderno de 

Esportes, que contou com nova diagramação e valorização das fotos. Foi neste 

momento que novos autores, cineastas, cronistas e poetas ganharam espaço na 

publicação a partir de novos suplementos literários. 

 

 Pif Paf, por ser uma publicação independente, divergiu em parte dessa lógica e 

pode ser entendida como uma produção crítica ao próprio jornalismo praticado por 

meio da estrutura organizacional da grande imprensa. A revista foi a versão 

independente da seção O Pif Paf da revista O Cruzeiro, publicada pelos ilustradores 

Millôr Fernandes e Péricles Maranhão, entre os anos de 1945 e 1963. Naquele tempo, 

Millôr utilizava o pseudônimo Emmanuel Vão Gôgo.  

 

 

 

 “Se apenas os desenhos da Pif Paf fossem reproduzidos, sem considerar a sua 

natureza humorística, os desenhos pelos desenhos, já se teria um legado incomparável 

na imprensa brasileira. Mas os textos, as frases isoladas, as sentenças fulminante, as 

interações palavras/desenho, o humorismo no varejo e a granel, na crítica 

humorística, no humor crítico, na riqueza da gratuidade (...) Pif Paf em revista foi a 

primeira iniciativa editorial de resistência ao arbítrio do regime policialesco. Não 

nasceu, não viveu para fazer militância política, muito menos partidária, mas só por 

ser uma revista de humor já era uma afirmação de liberdade.” (FREITAS, 2005 p.7). 

 

 

 

 As questões levantadas por este trabalho consideram a investigação sobre o 

processo de construção da crítica a partir da arte gráfica. Qual o papel do design na 

comunicação de uma mensagem ao público? Como um projeto editorial classificado 

como alternativo aos padrões clássicos de jornalismo busca subverter a lógica do 

                                                        
1 Novo Jornalismo é um gênero jornalístico surgido na imprensa dos Unidos, na década de 1960. Trata-se de uma especialização do jornalismo feita 

com a arte da literatura. Também conhecido como Literatura não-ficcional, Não-ficção criativa, Literatura da realidade, Jornalismo em profundidade, 

Reportagem-ensaio, Jornalismo de Autor. Tem como principais expoentes Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer e Truman Capote. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_n%C3%A3o-ficcional&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A3o-fic%C3%A7%C3%A3o_criativa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_da_realidade&action=edit&redlink=1
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pensamento de leitores? Quem financiava experiências como a Pif Paf? De que maneira 

a revista lidou com a censura? Havia limites para o humor na produção artística? Como 

a análise empírica sobre o humor e política interfere no entendimento de fatos e 

acontecimentos cotidianos? A sutileza de uma caricatura na imprensa, por exemplo, 

deve provocar riso ao retratar, paradoxalmente, de forma enfática, um governante ou 

contexto social?  

 

 Ao abordar estas questões a respeito do campo jornalístico refiro-me às 

possibilidades de contraponto às estruturas de massa em função de projetos 

independentes de comunicação, como revistas de menor circulação e com produção não 

sistematizada de informação. Pretende-se concentrar esforços sobre experimentos 

baseados na prática do improviso e subordinados a um regime colaborativo, não 

hierárquico, mas pautado pelo humor e pela liberdade de expressão.  

 

 Com alguns destes questionamentos, pretende-se observar o desenvolvimento 

do uso da sátira e do humor em projetos gráficos na imprensa, discutindo, portanto, 

liberdade de expressão e estética. O objeto de pesquisa desta dissertação foi escolhido 

em função da associação de três elementos: o primeiro, refere-se ao poder de crítica 

social constituída pelo indivíduo frente ao seu tempo e sua capacidade de entender as 

razões pelas quais uma determinada produção artística foi publicada, de modo a ampliar 

seu entendimento sobre os acontecimentos a partir de um desenho, caricatura ou texto 

de revista. Nesse sentido, concordo e julgo como pertinente a citação a seguir:   

 

 

 

 “Mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas 

tomam por verdadeiro, por evidentes, certos temas fabricados em um momento 

particular da história, e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída.” 

(FOUCAULT, 2003) 

 

 

 

 O segundo eixo do tripé refere-se, justamente, à arte e às técnicas diversas de 

desenho à mão livre. Estruturar aspectos textuais e visuais em uma página, de modo a 

produzir intervenções na narrativa da informação, torna-se um recurso diferencial no 
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campo do design gráfico e editoração de veículos de comunicação impressos. Nessa 

perspectiva, a Pif Paf tem um conjunto razoável de intervenções artísticas a se analisar.  

 

 Por fim, a análise se complementa com aquilo que desperta o riso, simplesmente 

dito. De forma latente e escancarada, a primeira impressão do leitor e como ele 

interpretou – em uma fração de segundos – a imensidão de informações proporcionada 

por um rabisco no papel ou frase pincelada em um breve contexto visual. 

 

 É importante observar que, no cenário das artes visuais, a caricatura tem papel 

de destaque há, pelo menos, dois séculos, se levadas em conta as primeiras e isoladas 

iniciativas de caráter local em diferentes partes do mundo. Ao longo da história, não 

faltaram fatos e episódios capazes de representar matéria-prima riquíssima para 

profissionais do ofício. Para alguns críticos, a excelência está na máxima 

expressividade com o mínimo de traços. Invariavelmente, o repertório de assuntos está 

em todo o lugar. Basta observar o mundo para um caricaturista assinar uma obra-prima, 

capaz de confrontar o óbvio e provocar aquele leve sorriso no canto da boca, quando, 

de fato, entendemos uma piada, hipérbole ou crítica imposta ao cotidiano. Deste modo, 

tudo representa razão para o traço. Certamente de tédio um caricaturista não morre.  

 

 O poeta e crítico francês Charles Baudelaire, em ensaio publicado no jornal Le 

Figaro, em dezembro de 1863, classifica o trabalho de um caricaturista ao de um artista 

dos costumes, como identifica-se no trecho retirado da obra: “O desenhista invisível”, 

de Julieta Sobral. 

 

 

 

  “O amante da vida faz do mundo sua família, como o amante do belo sexo 

compõe a sua família de todas as belezas encontradas, encontráveis e não 

encontráveis; como o amante de quadros vive em uma sociedade encantada de sonhos 

pintados sobre tela. Desse modo, o apaixonado pela vida universal encontra na 

multidão como em um imenso reservatório de eletricidade. Podemos também 

compará-lo a um espelho tão imenso quanto essa multidão; a um caleidoscópio 

dotado de consciência, que, a cada um de seus movimentos, representa a vida 

múltipla e a graça móvel de todos os elementos da vida. É um eu insaciável do não-
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eu, que, a cada instante, o transmite e exprime em imagens mais vivias do que a 

própria vida, sempre instável e fugidia.” (SOBRAL, 2007, p15). 

 

 

 

 A primeira caricatura brasileira de que se tem notícia foi publicada no periódico 

O Maribondo, de Pernambuco, lançado em 25 de julho de 1822 e impresso pela 

Tipografia Nacional por desenhista anônimo.  

 

 

 

 “A caricatura apresenta um barroroso corcunda – representando os 

portugueses – acossado por um enxame de maribondos – os brasileiros. Essa 

xilogravura era uma charge, uma crítica política aos lusitanos e à situação colonial 

no país, que buscava sua independência.” (MAGNO, 2012, p40).  

 

 

 

 O Brasil, entretanto, não inventou a caricatura, mas a produziu e trouxe um 

conjunto de extraordinários artistas: Ângelo Agostini, Raul Pederneiras, K. Lixto, J. 

Carlos, Storni, Nássara, Alvarus, Seth, Millôr Fernandes, Claudius, Jaguar, Ziraldo, 

Henfil, Lan, os irmãos Caruso, Cassio Loredano, André Damer e tantos outros. Com 

apenas duas ou três linhas no papel, um universo inteiro se materializa diante dos olhos 

do leitor e, rapidamente, o indivíduo entra no centro da narrativa. Dois livros – sendo 

que o primeiro em quatro volumes – A história da caricatura no Brasil.  (LIMA, 1963), 

assim como a obra A História da caricatura brasileira: os precursores e a consolidação 

da caricatura no Brasil (MAGNO, 2012), se transformaram em obras de referencia 

para pesquisa sobre o assunto. 

  

  

 Publicada por Manoel de Araújo Porto-Alegre
2

 em alusão à nomeação do 

jornalista Justiniano José da Rocha para o cargo de Diretor do Correio Oficial, a 

ilustração “A campainha e o cujo” iniciou uma nova etapa. O trabalho fez uso tanto 

                                                        
2 Manuel José de Araújo Porto-Alegre, primeiro e único barão de Santo Ângelo, foi um escritor do romantismo, político e jornalista, pintor, 

caricaturista, arquiteto, crítico e historiador de arte, professor e diplomata brasileiro. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural 
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da charge como da caricatura pessoal. A peça representou o primeiro número de uma 

invenção artística. A publicação era vendida por 160 réis, na loja de livros e  gravuras 

de Mongie, Rua do Ouvidor, número 87, no Centro do Rio de Janeiro (MAGNO, 

2012). 

 

 

 

 

 Já a história das revistas no Brasil pode ser entendida a partir da chegada da 

corte à América Portuguesa no início do século XIX. O período define ainda o início 

formal da atuação da imprensa que, naquela época, era dotada de meios para difundir 

rotinas de interesse da família real. A primeira revista, As Variedades ou Ensaios de 

Literatura, surge em 1812, em Salvador, Bahia. A linha editorial estava voltada para 

artigos sobre costumes, história, resumos de viagens e discursos a respeito de aspectos 

morais e sociais.  

 

 Ao longo do século XIX e início do século XX uma série de transformações 

científicas, sociais e tecnológicas se refletiram no cotidiano das cidades. Tal euforia 

social foi pauta para a indústria gráfica, que percebe neste período um momento de 

oportunidades para o lançamento de centenas de títulos e publicações, sobretudo a 

respeito de variedades e cultura. Entre os destaques desta época estão publicações como 

Revista Illustrada, Para Todos, Fon fon, O Malho, O Cruzeiro, Careta e Tico Tico.  

 

 No final da década de 1920 surgiu a publicação que se tornaria um dos 

fenômenos editoriais que marcaram a trajetória das revistas no Brasil: O Cruzeiro. 

Lançada em 1928, a revista foi criada pelo jornalista Assis Chateaubriand. A publicação 

criou uma nova linguagem na imprensa, por meio de grandes reportagens e 

aproveitamento do trabalho de fotojornalistas. Na década de 1950, chegou a vender 

cerca de 700 mil exemplares por semana (SCALZO, 2016). A linha do tempo das 

revistas brasileiras apresenta uma série de títulos importantes e que tiveram impacto 

relevante na sociedade, gerando mudanças de comportamento, crítica social e 

posicionamento político. Neste contexto, percebe-se o papel fundamental do designer 

gráfico e de profissionais responsáveis pela composição da informação, seja de texto 

ou de imagem, além da diagramação outros conteúdos.  
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 Nesse sentido, o humor e a caricatura passaram a ocupar um local de destaque 

no projeto de algumas revistas. Foram pontos de referência na linha editorial de 

publicações. Outro exemplo que pode ilustrar como este fato se consolidou em distintas 

perspectivas está na revista Senhor, que durou apenas cinco anos, de 1959 a 1964. 

Lançada pela editora Delta Larousse, foi criada pelo jornalista Nahum Benhamin 

Sirotsky com o apoio do colega também jornalista Alberto Dines. A partir de uma 

estreita relação entre design e ilustração, o projeto gráfico da Senhor se inspirava em 

publicações norte-americanas e europeias, como Esquire, Fortune, Playboy e Realités. 

A idealização do projeto gráfico da revista ficou sob a responsabilidade do designer e 

ilustrador Carlos Scliar, que buscava conciliar soluções visuais com a singularidade das 

matérias. Novelas completas, contos, ensaios fotográficos e ilustrações originais 

refletiam o otimismo do momento pelo o qual o país atravessava com toda euforia pela 

industrialização, crescimento econômico e mudanças comportamentais de uma 

geração.  

 

 Com circulação nacional e editoriais que abordavam pautas políticas, de 

negócios, artes, moda, comportamento e serviços, a publicação inovou e alcançou uma 

parcela específica da sociedade: as elites. Feita para um público bastante culto, com 

desejos de algo que fosse além da simples leitura, a Senhor teve o mérito de reunir 

artistas de alto nível em um projeto gráfico marcante. Seu aspecto atemporal permitia 

maior ênfase na literatura e menos preocupação com os acontecimentos imediatos. 

Reuniu escritores importantes como Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, além do 

jornalista Paulo Francis, dos artistas plásticos e desenhistas Glauco Rodrigues, Carlos 

Scliar e Sergio Jaguaribe, o Jaguar. A equipe de arte da revista contava ainda com Caio 

Mourão e Bea Feitler.  
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Capas da revista Senhor. 1959-1964. Fonte: ilustrações de internet. 

 

 

 

 Os estudos para esta dissertação tem a intenção de olhar para o estilo de 

caricaturistas, ilustradores e chargistas em decorrência dos acontecimentos ligados ao 

cotidiano, como por exemplo, aos direitos do indivíduo, ao uso dos espaços públicos, 

às diferentes formas de manifestação cultural, a relação com a política e, claro, o papel 

da imprensa como difusora de conteúdo de massa ou segmentado para nichos de 

mercado. O mergulho histórico neste período tão rico da cultura brasileira se faz 

necessário, a meu ver, pela própria demanda por uma ferramenta de apoio na discussão 

sobre cultura política e engajamento cívico a partir da arte. 

 

 O acervo de Millôr Fernandes que encontra-se disponível no Instituto Moreira 

Salles, no Rio de Janeiro, foi consultado, assim como demais obras e periódicos que 

publicaram desenhos de humor de artistas que integraram a revista Pif Paf.  Nesta 

dissertação examinarei ainda as oito edições da revista a partir do fac-símile elaborado 

40 anos depois da obra original. Publicados em 2005 pela editora Argumento com 

recursos da Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio da Petrobras e a participação da 

Associação dos Designers Gráficos do Brasil, os fac-símiles das oito edições da revista 

proporcionaram o acesso ao projeto original a partir da organização de Eliana Caruso.  

 

 A ideia de reunir o conjunto das oito edições teve como objetivo contribuir para 

a preservação da memória da imprensa alternativa no Brasil e valorizar esta geração de 

artistas e produtores de conteúdo com o humor durante o período da ditatura militar. 
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De acordo com FERNANDES (1964), o assunto liberdade seria pauta em todos os 

números da revista. “É um assunto que nos tem presos.” (Pif Paf, ed. 2. 1964). O 

documento conta com ilustração de Jaguar e artigos de Ziraldo, Claudius, Millôr, do 

jornalista Jânio de Freitas e de José Eduardo Dutra, presidente à época da patrocinadora 

Petrobras. 

   

 Este trabalho está estruturado em três capítulos. A ideia do primeiro capítulo é 

apresentar um quadro das tensões políticas  advindas da posse de João Goulart na 

presidência da República, que culminaram com o golpe civil-militar de 31 de março de 

1964. Pretende-se apresentar ainda como esse processo atingiu a imprensa e, em 

particular, os caricaturistas que ali divulgavam seus trabalhos. Examinar o trabalho 

pautado pela atuação destes profissionais torna-se uma chance para investigar as 

decisões tomadas por jornalistas, redatores, editores, chargistas e diretores de arte no 

fechamento dessas edições, levando em conta a aspectos como a ruptura de linguagem, 

o contexto político e o improviso nas rotinas.  

 

 As vias alternativas para produção cultural e informativa na primeira metade da 

década de 1960, sobretudo a partir do humor e da caricatura, estavam bem delimitadas 

em relação ao regime militar. O caminho para esta crítica ao sistema estava numa 

imprensa alternativa aos jornais e revistas de grande circulação no país. Os primeiros 

dias do golpe desencadearam uma revolta na classe dos humoristas do Rio de Janeiro, 

que já não encontravam espaços suficientes em veículos da grande imprensa, buscando, 

desta forma, em ambientes alternativos, o campo experimental para assinatura de suas 

obras. 

 

 O segundo capítulo pretende analisar os colaboradores da revista Pif Paf durante 

suas oito edições. Duplo sentido, sátira, trocadilhos, ironia, sarcasmo, piadas e inúmeras 

formas de desenho, ilustrações, caricaturas, charges e fotomontagens. Todos estes 

elementos representaram um forte instrumento para artistas e intelectuais que, com a 

implantação do golpe militar de 31 de março de 1964, desejavam manifestar opinião a 

partir da arte gráfica. Naquele momento, a imprensa estava censurada, as ameaças eram 

constantes, e o governo militar tentou, a todo custo, calar a crítica. Mesmo com todo 

aparato institucional, barrar manifestações artísticas foi algo complexo durante todo o 
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regime. Serão apresentadas as trajetórias dos colaboradores da revista nos momentos 

que antecederam a criação da Pif Paf.  

 

 Por último, examinarei as variações de linguagem da revista na tentativa de 

discutir a produção de cada edição para verificar como escolhas foram feitas para 

comunicar e informar a partir de textos, imagens, charges e caricaturas. A arte feita à 

mão livre em contraponto à estrutura carregada e sistêmica dos veículos da grande 

imprensa. Nesse sentido, observar escolhas como tipografia, estilo, cor, espaçamento, 

estrutura de página e fotos representam oportunidade para entender a essência da 

revista, que apostava, justamente, neste ambiente anárquico do ponto de vista gráfico 

para se posicionar criticamente.  

 

 O design de narrativas, portanto, apresentado pela Pif Paf, diretamente do 

produtor ao consumidor, como estampava a revista, permitiu experimentos relevantes 

no mercado editorial brasileiro. Pelo conjunto da obra, aliado ao estilo crítico e satírico, 

o que se viu foi um espírito libertário. Neste capítulo, algumas das seções da Pif Paf 

serão investigadas para conceituação do projeto editorial que, por sua vez, priorizava, 

antes de tudo, o riso, fator condicionante para os rumos da revista.   

 

 Importante mencionar ainda o fato de que foram realizadas entrevistas para a 

composição deste trabalho. Entre os entrevistados estão o caricaturista Jaguar e os filhos 

de Millôr e Fortuna, Ivan Fernandes e Felipe Fortuna, respectivamente. 
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CAPÍTULO 1.  

TENSÕES POLÍTICAS NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1960: O BRASIL 

ENTRE 1961 E 1964. 

  

 

 Para contextualizar o momento que antecedeu o surgimento da revista Pif Paf é 

necessário uma breve retrospectiva do período que marcou os anos iniciais da década 

de 1960 no Brasil. A proposta deste capítulo, conforme anunciado anteriormente, é 

identificar as pressões instaladas no país em decorrência da posse de João Goulart na 

presidência. Sob o prisma dos movimentos políticos que culminaram no golpe de 31 de 

março de 1964, observar-se-á a atuação da imprensa na cobertura de fatos e 

acontecimentos daquele período.  

 

 Em meio à turbulência e expectativa geradas na sociedade brasileira por conta 

da tomada do poder pelos militares estavam os anseios de uma geração que via na arte 

e na cultura alternativas importantes para construção do conhecimento a partir da 

crítica, do protesto e de variadas formas de manifestação. É, justamente, neste campo 

artístico-cultural onde é possível perceber uma movimentação importante de 

profissionais engajados no debate político. Entre cronistas, jornalistas e ilustradores, 

muitos encontram espaço para a produção de seus trabalhos em projetos independentes, 

por vezes experimentais, e baseados em uma lógica colaborativa como a revista Pif Paf. 

Vale ressaltar que é neste momento que a reflexão sobre forma e conteúdo ganham 

relevância na construção da crítica na forma de arte ilustrativa e textual. 

 

 Quando Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente da república em 25 de 

agosto de 1961, o vice, João Goulart, popularmente conhecido como Jango, estava em 

visita oficial à China. No Brasil, Ranieri Mazilli, presidente da Câmara dos Deputados, 

assume provisoriamente o governo. Os três ministros militares, Odylio Denys, Silvio 

Heck e Grum Moss classificam como ameaçador aos interesses da nação o perfil social 

de Goulart. Com base nesta interpretação, os militares vetam a posse do então vice-

presidente.  
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 No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado de Jango, lidera 

um movimento político com articulação de 104 emissoras de rádio na defesa da posse 

de João Goulart. Tal movimento ficou conhecido como “Campanha da legalidade”. O 

clima fica tenso no país e há divergências entre os próprios militares contra e a favor 

do regime parlamentarista, que surgia como opção de governo naquele momento. A 

proposta pelo parlamentarismo teve êxito na votação de 2 de setembro de 1961. Jango 

ganha sobrevida, mas perde poderes políticos de governança. No entanto, a alternativa 

encontrada prevê uma consulta popular sobre o sistema de governo nos anos seguintes.  

 

 Apesar das adversidades e com o apoio de tropas legalistas, João Goulart tomou 

posse no dia 7 de setembro de 1961. Nomeado Primeiro-Ministro, Tancredo Neves dá 

início às articulações para implementação das propostas do governo com foco em 

quatro temas: desenvolvimento, estabilidade, integração e justiça.  No regime 

parlamentarista o presidente é o Chefe de Estado, mas quem governa o país é o 

Primeiro-Ministro, que precisa ter o nome aprovado pela Câmara dos Deputados. Com 

quatro membros do PSD (Partido Social Democrata), dois da UDN (União Democrata 

Nacional) e dois do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) foi formado o Gabinete.  

 

 A esta altura, o clima de instabilidade não descolou do que seria a primeira 

experiência parlamentarista republicana. Antes de completar um ano, o gabinete havia 

sido dissolvido com uma renúncia coletiva sob o pretexto de que seus membros 

precisavam concorrer às eleições parlamentares de 1962. João Goulart nomeia, então, 

San Tiago Dantas, do PTB, como Primeiro-Ministro. Novo veto. Segundo  

NAPOLITANO (1998), a Câmara o julga como muito alinhado às esquerdas por 174 

votos contra 110. A crise avança com novas negativas às indicações de Jango. Políticos 

como Auro de Moura Andrade e Francisco Brochado da Rocha, ambos do PSD, 

também não obtiveram êxito nas funções. 

   

 Jango chegou à presidência da República com um quadro econômico 

extremamente complicado. Déficit orçamentário de 193 bilhões de cruzeiros em 1960, 

carga tributária pesada e inflação que chegava ao índice anual de 45%, (FERREIRA e 

GOMES, 2014). O PIB caiu de 8.6 em 1961 para 6.6 em 1962. Não bastasse esta crise 

econômica, os desafios do parlamentarismo e o elevado custo de vida aumentavam as 

tensões no campo, que fariam dos trabalhadores rurais agentes políticos importantes 
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nos primeiros anos daquela década de 1960. Como alternativa para garantir 

instrumentos de controle mais eficazes dos gastos públicos Jango colocaria em prática 

um plano econômico, que ficou conhecido como Plano Trienal.  

 

 Em 31 meses de governo Jango se viu diante da necessidade de recorrer a muitas 

articulações para dar conta das reformas que pretendia realizar. A intenção era se 

aproximar do Congresso. Um dos pontos de tensão política estava concentrado na 

proposta de reforma agrária, que admitia indenizações a partir de títulos da dívida 

pública, mas com correção de 30% a 50% da inflação do período. As desapropriações 

de terras ficariam restritas apenas a latifúndios improdutivos, o que significava mais de 

50% de áreas de plantio sem cultivo. No entanto, mesmo com apoio popular medido 

em pesquisas do IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – a 

proposta não era unânime entre a classe política e a reforma foi inviabilizada por falta 

de acordo entre todos os partidos. 

 

  A partir de 1963, o ambiente político atingiu um nível de instabilidade crítico. 

A imprensa que, em um primeiro momento, apoiava as propostas governistas –  

começava a mudar o tom em relação ao governo de João Goulart. Até então, dois 

periódicos faziam oposição a Jango: Tribuna da Imprensa e O Estado de S. Paulo. 

Naquele momento, o jornal O Globo, da família Marinho, começava alternar suas 

posições editoriais. Ao final de 1963, Jango muda de estratégia e resolve se unir às 

esquerdas, alinhando-se definitivamente com a Frente de Mobilização Popular, liderada 

por Leonel Brizola, o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luís Carlos Prestes, o 

grupo político de Miguel Arraes, e o Comando Geral dos Trabalhadores3, que era a 

grande Central Sindical da época.  

 

         A realização de uma série de reformas, principalmente, a agrária, estava entre as 

razões que provocaram a conspiração que acabou derrubando o presidente Jango. Ele 

era acusado pelas elites burguesas e por políticos alinhados a elas,  de direcionar o país 

                                                        
3 Organização intersindical de trabalhadores, de âmbito nacional, não reconhecida pelo Ministério do Trabalho, criada 

durante o IV Congresso Sindical Nacional dos Trabalhadores realizado em São Paulo em agosto de 1962, com o objetivo de 

orientar, coordenar e dirigir o movimento sindical brasileiro. Desarticulou-se devido à repressão desencadeada pelo movimento 

político-militar de 31 de março de 1964, que ocasionou a prisão de seus líderes, a intervenção nos órgãos sindicais oficiais filiados 

e a extinção de todas as demais organizações intersindicais. Fonte: Dicionário de Verbetes. FGV-CPDOC. 
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perigosamente para a esquerda, contando, inclusive, com o apoio de comunistas. Por 

outro lado, os militares reagiam à mobilização de insurgentes que questionavam os 

comandos. No dia 13 de março de 1964, Jango deu uma de suas últimas demonstrações 

de força ao organizar um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Entre os que 

discursaram, além do presidente, estavam Leonel Brizola, deputado federal pelo PTB 

– Partido Trabalhista Brasileiro – do Rio Grande do Sul e José Serra, então presidente 

da UNE – União Nacional dos Estudantes   

   

 Segundo FERREIRA e GOMES (2014), o comício da Central do Brasil 

significou uma mudança de estratégia de João Goulart na presidência da república. 

Quando Jango assumiu, ele tinha uma proposta bem definida. Aprovar as reformas de 

base, a reforma agrária, unir a negociação partidária no Congresso Nacional entre os 

dois maiores partidos naquele momento: o PTB, seu partido, e o Partido Social 

Democrático – PSD, de Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Um trecho de seu 

discurso durante o comício ilustra seus objetivos: 

   

  

 

“Eu estaria faltando a um dever de consciência se não dissesse esse esforço 

extraordinário que realizamos ao lado do sofrimento também extraordinário que 

passa o povo brasileiro. Jamais atingira seus grandes objetivos sem que se 

realizem no Brasil as reformas de base.” 

 

João Goulart. 13 de março de 1964. Rio de Janeiro. Central do Brasil. 

Rádio Nacional 

   

 

 

 A partir desse momento, Jango incomodaria crescentemente as elites.  Pagou 

caro pelo discurso. Baixou um decreto sobre reforma agrária. Ainda de acordo com 

FERREIRA e GOMES (2014), a valorização de áreas rurais representou uma nova 

oportunidade para incitar os ânimos entre proprietários rurais e trabalhadores do campo. 

Pelo decreto, os territórios que, porventura, tivessem sido privilegiados com a 

construção de rodovias federais, estradas e açudes passavam a integrar a política de 

desapropriação proposta por Jango. De acordo com GRYNSZPAN ( 2004), um dos 
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empecilhos à realização de uma ampla reforma agrária no país era o dispositivo 

constitucional que determinava que desapropriações de terras deveriam se dar mediante 

prévia indenização em dinheiro. 

 

 O país vivia, desta forma, um clima de radicalização muito forte em função das 

tensões entre o PTB, PSD e a UDN. Em 19 de março de 1964 foi realizada em São 

Paulo a “Marcha pela família com Deus pela liberdade”. O movimento reuniu 

mulheres, famílias, lideranças religiosas e grupos sociais de perfil conservador. O ato 

embalou setores importantes anti-janguistas e representou, de fato, uma reação ao 

comício da Central do Brasil. Se o comício havia reunido cerca de 200 mil pessoas, a 

marcha levantou, pelo menos, o dobro do público nas ruas. Jango também restringiu a 

remessa de lucros para  territórios estrangeiros, o que gerou, novamente, revolta das 

elites.  

 

 A Lei da Remessa de Lucros limitava a 10% o envio anual de capital, 

considerado lucro, das empresas estrangerias para o exterior e impediria ainda que os 

reinvestimentos fossem incorporados na base de cálculo. O assunto era bandeira antiga 

do setor trabalhista e das esquerdas. A lei estabelecia que, caso uma empresa 

transferisse lucros acima deste limite, o valor transferido seria considerado retorno de 

capital – proibido por lei, permitindo ao governo multá-la. O fato trouxe mais 

instabilidade política e reduziu consideravelmente o volume de investimentos externos 

no Brasil.  

 

 No dia 31  de março de 1964, o general Mourão Filho, Comandante da IV 

Divisão de Infantaria de Juíz de Fora (MG) deu início ao golpe que derrubou Jango, 

movimentando tropas militares pela BR-040 até o Rio de Janeiro. No dia 11 de abril, 

alçado ao posto de presidente da República,  o Marechal Humberto de Alencar Castelo 

Branco substituiu João Goulart, deposto no dia 2 de abril do mesmo ano.   

 

 As lutas políticas e sociais que definiram este período pareciam não dar fim ao 

ano de 1963. FERREIRA e GOMES (2014), indicam que sem o apoio dos meios de 

comunicação – à exceção dos diários A Última Hora e Diário Carioca – João Goulart 

percebeu na atuação da imprensa um fator determinante para os rumos da opinião 

pública. Ao Estado de S. Paulo e a Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, cabiam o 
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papel de opositores. O Globo, da família de Roberto Marinho, alternou posicionamento. 

No início permaneceu na oposição a Jango, como a maioria. Passou por um momento 

de apoio discreto e crítico ao presidente, para depois retornar à oposição. O Jornal do 

Brasil ficou ao lado do governo, sobretudo até o fracasso do Plano Trienal, em meados 

de 1963, quando incessantes greves de trabalhadores se espalhavam pelo país. Ao seu 

lado, somente estavam o Diário Carioca e A Última Hora. 

 

 Importante perceber, a esta altura, que a guinada no tom dos espaços editoriais 

de alguns veículos de comunicação entre o fim do ano de 1963 e as primeiras semanas 

de 1964 representou, notadamente, um esforço de parte da mídia para manifestar um 

posicionamento muito claro a respeito dos eventos recentes e sobre os que estavam por 

vir. Folha de S. Paulo e o jornal A Noite, por exemplo, não pouparam palavras para 

explicitar sua preocupação com as iminentes insurgências das frentes da esquerda e 

também do movimento de articulação de representantes da própria classe política em 

relação ao contexto do golpe. 

 

 

 

    Editorial: Contras os extremismos 

  Este jornal não tem poupado críticas ao governo do Sr. João 

Goulart. Aponta-lhes as insuficiências, denuncia suas manobras suspeitas – 

o estado de sítio, por exemplo – considera necessária muita vigilância para 

evitar que o presidente, envolvido por certos assessores, transponha os 

limites da legalidade democrática. Não nos cansamos também de apontar as 

maquinações de determinados gritos de esquerda, sabidamente entusiastas 

de golpes, subversões, revoluções.  

 

Folha de S. Paulo, 10 de dezembro de 1963. p 4.  

 

 

 

    Editorial: Boatos de golpe não passam de invenção e 

politicagem 

  Os eternos intranquilizadores da opinião pública não 

desistiram, ainda, de seus propósitos de criar no país um clima psicológico 

de inquietação (...) No Rio Grande, o Sr. Ildo Meneghetti fala em golpe. Em 
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São Paulo, o Sr. Ademar de Barros repete o mesmo refrão. Na Guanabara, 

o Sr. Carlos Lacerda levanta a bandeira do golpe. O Sr. Brizola fala em 

revolução. Bilac Pinto fala em golpe. Outros políticos repetem que nos 

achamos na iminência de acontecimentos que nos colocarão fora da 

legalidade. É preciso opor um “basta” enérgico e incisivo a essa “guerra 

fria”. O que os políticos precisam compreender (...) é que o povo está 

cansado de politicagem.  

 

Jornal “A Noite”. Rio de Janeiro. 7 de janeiro de 1964. p2. 

 

 

 

 Disputas acirradas no cenário político, contexto eleitoral complexo e pouco 

democrático, pressão das elites burguesas por acesso ao poder, conservadorismo, 

bipartidarismo, radicalização de correntes ideológicas e, claro, o regime militar. Tudo 

era matéria prima para o humor no ano de 1964 no Brasil. E surge a revista Pif Paf.  

 

 Nesta época, alguns dos colaboradores da Pif Paf desempenhavam carreira em 

diferentes publicações, fazendo da rica troca de experiências nas redações um 

laboratório de práticas que culminaria no projeto Pif Paf, propriamente dito. Conforme 

já mencionado, antes do golpe civil-militar de 1964, os meios de comunicação, 

sobretudo da mídia impressa, oscilavam entre apoio e crítica ao governo de João 

Goulart. O jornal Correio da Manhã, por exemplo, posicionou-se contrário ao governo 

de Goulart, acusando-o de radicalismo político. 

 

 Em texto sobre a participação da imprensa na queda do Governo de João 

Goulart, Alzira Alves de Abreu destaca o apogeu do jornalismo político durante os anos 

1960. Naquele momento, a autora revela que a categoria acompanhava as 

reivindicações e contestações político-ideológicas da época. Atravessava ainda uma 

fase de transformações técnicas e de linguagem. No entanto, todas estas novas 

orientações no fazer jornalístico não impediram que os jornais continuassem a exercer 

uma função nitidamente política. 
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“Ela foi, sem dúvida, um dos vetores de divulgação do fantasma do comunismo, 

que foi utilizado como uma das principais justificativas para a derrubada do 

governo. Ao mesmo tempo, ela disseminou notícias sobre a existência de um caos 

administrativo e participou, em seguida, da divulgação da ideia de que era 

imperiosa a necessidade de restabelecer a ordem por meio de uma “intervenção 

militar”. Isso não significa, porém, que a imprensa tenha se portado da mesma 

maneira desde o início do governo Goulart. Num primeiro momento, a maioria dos 

jornais não só abriu espaço para os discursos favoráveis à posse do então vice-

presidente, como formulou argumentos em favor da obediência aos preceitos 

constitucionais. Foi só à medida que se intensificou a mobilização ideológica, 

quando o governo se aproximou de grupos radicais de esquerda e foi perdendo o 

apoio dos grupos de centro, quando a crise político-econômica se aprofundou, que 

a imprensa foi mudando seu discurso, formulando ou acompanhando as orientações 

dos grupos que desejavam a queda do governo.” (ABREU, 2003. p16) 
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CAPÍTULO 2 

PIF PAF: A APOSTA DE MILLÔR EM UM PROJETO LIBERTÁRIO 

 

 

 No início dos anos 1960, as condições de trabalho eram distintas para cartunistas 

e jornalistas que saíram da grande imprensa por razões ideológicas ou políticas para 

experimentar linguagens em modelos alternativos de produção de crítica e conteúdo. 

Na maioria dos casos, havia ausência de propaganda comercial. O financiamento era 

familiar ou do próprio bolso. Nesta fase, o humor gráfico desponta. A imprensa satírica 

e humorística é eleita como um dos alvos preferidos da censura.  

 

 

Ser alternativo era administrar outra forma de imprensa em oposição à dominante. 

Vítima da censura aparelhada pela repressão, a imprensa alternativa assistiu à 

progressiva radicalização de mudança de regime. No período do golpe civil-militar, 

de 1964 a 1985, esse tipo de periódico impresso, como a Pif Paf, teve forte 

influência da revolução cubana, da contracultura Americana, das publicações e da 

política de independência das revistas consideradas undergrounds, pela forma e 

conteúdo. (KUCINSKI, 1991, p. 15). 

 

 

 Apesar de voltada para a crítica de costumes e de ter sido concebida antes do 

golpe, Pif Paf foi, evidentemente, uma publicação que se configurou como crítica aos 

militares no poder. Importante esclarecer que o termo “imprensa independente”, assim 

como “alternativa” passaram a ser utilizados a partir dos anos de 1960 para caracterizar 

publicações que faziam parte de uma oposição política ao regime militar. Tais 

movimentos também ficaram conhecidos por dar origem a termos como imprensa 

nanica, underground ou até produzida a partir de fotocópias e xerox de imagens.  
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 “Não ria se não achar graça. Pif Paf é uma revista humorística e não uma 

palhaçada” (PIF PAF, 1964. Ed. 3, p.19) 

 

 

A revista será de esquerda nos números pares e de direita nos números ímpares. As 

páginas em cor serão, naturalmente, reacionárias, e as em preto e branco, populistas. 

(Pif Paf, 1964. n1, p.03). 

 

 

 

 A revista utilizou o formato de tablóide (36x26 cm), com impressão colorida e 

24 páginas por edição. Apesar da intensidade do conteúdo produzido, Pif Paf teve vida 

curta. Foram apenas oito exemplares publicados em três meses, considerando que o 

último número saiu no dia 27 de agosto de 1964. Em meio a novas formas de produção 

cultural, Pif Paf representou um fato histórico na comunicação brasileira e deu início à 

trajetória de periódicos da imprensa alternativa que surgiriam no Brasil a partir daí, 

além de ter reunido nomes consagrados do humor no pais.  

 

 Cada página tinha alma própria. Sintonia fina entre crítica e diretrizes editoriais 

a partir da arte gráfica. No entanto, o trabalho em conjunto não surgiu por acaso. Nos 

anos que antecederam a Pif Paf, cada um dos colaboradores da revista seguia por 

caminhos distintos, que foram se entrelaçando na medida em que as tensões políticas 

se acirravam.  

 

 

 

“Sob uma ética libertária e existencialista Pif Paf apresentou ao público sua carta de 

princípios e valores. Publicados na terceira página da edição número 1, tais princípios 

evidenciavam uma crítica aos costumes e, ainda, a busca por uma ruptura cultural em 

suas páginas. Mudanças decisivas na arte de fazer jornalismo, afinal, Mudança 

compreende que haja algo de errado e que indubitavelmente precisa ser mudado, e 

que só um louco assume um desafio destes. Quem faz Pif Paf é louco”. (KUCINSKY, 

2013, p.15).  
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 Ao lado da crítica em prosa e verso, uma revolução gráfica ganhou corpo na 

mídia impressa neste período. O uso de recursos gráficos e editoriais cresce 

vertiginosamente. Títulos, manchetes, fotos, logotipos, gráficos visuais, cores de fundo 

e ilustrações passaram a preencher das mais variadas formas páginas de jornais e 

revistas. A linguagem passa a ser utilizada de forma estratégica na comunicação de 

massa. Suplementos literários viveram seu auge na mídia impressa. O modo visual abre 

caminho para compor e compreender mensagens em diversos níveis de utilidade, do 

básico e funcional aos mais elevados domínios da expressão artística. Entre teoria e 

prática, o cenário era um prato feito para os experimentos  da turma da Pif Paf. A 

imprensa servia, naquele momento, nos anos 1960, de laboratório criativo para a sátira 

política e social. 

 

 A revista Pif Paf  foi uma publicação de humor, de crítica e não apenas em 

relação à política, mas também em relação à imprensa e à própria atividade jornalística, 

que sofreram um baque e grandes transformações ao final da década de 1950 e início 

dos anos 1960. Nesse período, há uma reorganização do trabalho no interior das 

redações em virtude de novas estratégias estabelecidas para difusão da informação. 

Veículos da grande imprensa aumentam a produção de suplementos literários, 

influenciados pelo modelo norte-americano de escrita – classificado à época como 

Novo Jornalismo, conforme já mencionado nesta dissertação. Há o início de uma nova 

organização para uso de elementos editoriais, como diagramação funcional, cor e 

valorização da fotografia. 

    

 Pretende-se analisar neste capítulo a iniciativa e Millôr Fernandes em reunir um 

time de colaboradores para dar sequência – na forma de revista – a sua seção Pif Paf, 

até então publicada na revista O Cruzeiro. É preciso destacar que a imprensa brasileira 

vivia importantes modificações nos anos de 1960, sobretudo referentes à linguagem, 

que tornava-se mais objetiva. O período revela o início de uma série de inovações 

gráficas adotadas por jornais, como a valorização da fotografia, uma nova diagramação, 

mais funcional, e o lead, recurso jornalístico em que a primeira parte de uma notícia é 

posta em destaque, fornecendo ao leitor um conjunto básico de informação sobre o tema 

a ser tratado no texto. Última Hora liderou este movimento revolucionário na imprensa 

brasileira nesta época, introduzindo uma série de técnicas de comunicação de massa até 

então desconhecidas no país. Apesar de fazer uso de algumas técnicas que estavam em 
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voga no período, oriundas de influências do jornalismo norte-americano, a revista Pif 

Paf segue uma rota mais livre na composição e diagramação em suas seções, tanto pela 

forma, quanto pelo conteúdo. Vale lembrar que a capacidade de improviso daquele 

grupo de profissionais que se reunia no Rio de Janeiro para fazer arte e crítica política 

foi, por vezes, decisivo para categorizar o estilo da Pif Paf e sua identidade visual. 

 

 LESSA (1995) aponta para a necessidade da imprensa começar a raciocinar e 

produzir a partir da experiência visual e não apenas pela informação com palavras. 

Lessa examina o caso da reforma gráfica do Jornal do Brasil, a partir de 1956.  

Produzida pelo artista plástico Amílcar de Castro e os jornalistas Jânio de Freitas, 

Alberto Dines e Reynaldo Jardim, a reforma parte do lançamento naquele ano de um 

suplemento dominical do jornal, chamando a atenção dos leitores para união de uma 

nova noção estética concretista com as artes plásticas, a ciência e a literatura.  

 

 A proposta forma a base para, quatro anos depois, o lançamento de uma das 

seções mais conhecidas do Jornal do Brasil, o Caderno B, que conquistaria o público 

por causa de sua abordagem qualificada e esteticamente provocativa de temas 

relacionados à arte e cultura. Ousadia e arrojo nas capas, com valorização de fotos, 

imagens e recursos gráficos, eram características do JB que confrontam a trajetória da 

imprensa baseada, até então, em texto e colunas. E é justamente esta valorização visual 

uma das maiores virtudes do projeto gráfico a ser constituído pela Pif Paf, como 

observar-se-á a seguir. 

 

 

 

“Com algumas exceções, os jornais da época eram fruto de uma tradição que tendia 

a opor de modo quase excludente a elaboração do texto e sua apresentação gráfica 

na página. (...) Os jornalistas ou não pensavam na notícia visualizada na impressão 

ou se limitavam a pensá-la nos formatos já consagrados (...) Ao lado do jornalista 

tradicional existiam fotógrafos e ilustradores, mas não existia o paginador. Eram 

exceções A Última Hora e o Diário Carioca, nos quais havia a preocupação com 

um pensamento gráfico.” (LESSA, 1995, p 45) 
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A crise financeira sofrida em parte da imprensa brasileira, em especial pela 

cadeia dos Diários Associados a partir de 1961, começa a gerar impactos em outras 

publicações, como a revista O Cruzeiro, que passou a economizar na produção de 

seções dedicadas ao cotidiano, substituindo as grandes reportagens por matérias pagas, 

cada vez mais frequentes. Nesse momento, interferências em processos criativos e em 

linguagens gráficas começam a ser percebidos. Profissionais importantes e que fizeram 

parte da trajetória da publicação começam a deixar a revista.  

 

Ao todo, mais de 15 dos principais jornalistas da Cruzeiro demitiram-se ou 

foram mandados embora nesta fase. Em meio à turbulência no mercado editorial, 

Antônio Calado, editor do Correio da Manhã percebe, nesta época, uma oportunidade 

para qualificar a cobertura política com novas abordagens na imprensa e contrata os 

serviços ilustrativos de Fortuna. 

 

 

“O meu pai tinha acabado de sair da revista A Cigarra, por volta de 1958. Depois 

foi trabalhar no JB e no Mundo Ilustrado a convite do Joel Silveira. Ali, tanto o Joel 

Silveira e o Antônio Calado, que era o editor do Correio da Manhã, perceberam 

que o tipo de humor que meu pai fazia era de humor político que interessava na 

época. No Correio da Manhã ele produziu o melhor da obra dele entre 1964 e 

1966.” (FELIPE FORTUNA. Depoimento ao autor em 5/1/2017.) 

 

 

 

  De acordo com a dissertação de Lygia Rocha, 2011, o discurso milloriano 

presente na Pif Paf é, portanto, a simbolização da sua posição dentro do campo 

jornalístico e das disputas que ocorrem dentro dele e, ao mesmo tempo, agente 

transformador do próprio campo. A produção visual e literária da Pif Paf demonstra, 

desta maneira, uma aproximação do riso com o campo jornalístico a partir da análise 

crítica da aplicação do humor na imprensa. A década de 1960 direcionou o 

comportamento do jovem na busca pelo coletivo, mudou os padrões de consumo da 

sociedade e também representou a luta pela emancipação feminina, que também 

passava pelas questões do corpo, do conhecimento e da beleza, com o surgimento da 

minissaia, do biquíni e do monoquíni, como caracterizavam os autores do Pif Paf. 
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 2.1 Os colaboradores da revista 

 

 Para falar dos colaboradores da revista é importante examinar a trajetória destes 

desenhistas, cartunistas e cronistas, essenciais para o projeto, nos momentos que 

antecederam a criação de Pif Paf. Em 1963, em função da demissão de Millôr 

Fernandes da revista O Cruzeiro, Ziraldo, por exemplo, pediu demissão da revista para 

se juntar aos demais caricaturistas, como Fortuna, que estava na revista Mundo 

Ilustrado, e Jaguar, que trabalhava no Banco do Brasil e, com o apoio do caricaturista 

Mauro Borja Lopes, da revista Manchete, se aproximaria de Millôr no debate sobre a 

criação da Pif Paf.4  

 

 Na mesma época, o gaúcho Claudius Ceccon, cursava desenho industrial na 

Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, no Rio de Janeiro e começaria também 

a fazer ilustrações para a Pif Paf. A direção artística da revista é assinada por Eugenio 

Hirsch,  com a colaboração de Fortuna. Hirsch é um dos precursores do design 

brasileiro, e principal responsável pelo projeto gráfico da revista.  Produziu capas para 

a Editora Civilização Brasileira e,  neste movimento coletivo da Pif Paf, passou a 

utilizá-la como laboratório artístico para consolidar seu estilo ousado na diagramação 

de imagens e conteúdos editoriais. Os cronistas Sérgio Porto e Rubem Braga 

complementam o grupo nas aventuras de Millôr Fernandes com fundamental atuação 

no campo literário a partir de textos satíricos e opinativos.  Detalhe importante: mesmo 

com a figura de um diretor comercial, cargo reservado ao fotógrafo Illen Kerr, Pif Paf 

não dava lucro. No encerramento da revista, Millôr acumulava dívidas. Nesse aspecto, 

todos os colaboradores da Pif Paf o faziam pela amizade com Millôr e pelo 

compromisso com suas atividades profissionais e artísticas.  

 

 

“O grande responsável pela publicação e por sua qualidade gráfica, inclusive da 

impressão em oficina precária, foi Eugênio Hirsch. Argentino, nascido na Áustria, 

meio cigano, de  cultura sofisticadíssima (...) Eugênio compôs as páginas, fez a 

maioria das vinhetas, deu brilho a coisas opacas. A capa do semanário, olhem com 

mais atenção, ainda hoje é moderna.” (FERNANDES, pág 12, 2005). 

                                                        
4 Informações colhidas a partir de entrevista de Jaguar concedida ao autor em 19 de dezembro de 2017.  
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 Nos anos que antecedem a criação da Pif Paf, em 1964, seus colaboradores 

seguiam por caminhos distintos, que acabaram por se entrelaçar à medida em que as 

tensões políticos se acirravam. Para melhor compreensão deste processo faz-se 

necessária uma breve apresentação dos criadores da revista, que buscaram unir 

pensamento e prática numa reflexão sobre a realidade que os cercava. Segundo Alzira 

Alves de Abreu, em um conjunto de depoimentos de jornalistas colhidos para o livro 

“Eles mudaram a imprensa” (2008), sobre intelectuais que tiveram participação 

fundamental na reformulação ou criação de órgãos de imprensa brasileira, afirma: 

 

 

 

 “Uma das razões que nos levaram a acreditar que os intelectuais teriam certa 

exposição pública através da imprensa foi a constatação que, em sociedades como 

a nossa, em que o intelectual se vê compelido a participar diretamente da política, 

escrever em jornais seria não só uma oportunidade de manifestação e divulgação 

de ideias, como também uma forma de legitimação intelectual.” (ABREU, 2008, 

p.20). 

 

 

 

 Em 1963, por causa da demissão de Millôr Fernandes da revista O Cruzeiro, 

Ziraldo pediu demissão da revista para se juntar aos demais caricaturistas no debate 

sobre a criação desta publicação independente. Na mesma época, o gaúcho Claudius 

Ceccon, cursava desenho industrial na Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, 

no Rio de Janeiro. Eugenio Hirsch, um dos precursores do design brasileiro, e principal 

responsável pelo projeto gráfico da revista, caracterizou-se por não seguir padrões 

estéticos de sua época, confrontando propostas com um estilo próprio, que considerava 

capas feitas para agredir e não para agradar. Sérgio Magalhães Gomes Jaguaribe, o 

Jaguar, conhece Borjalo, pseudônimo de Mauro Borja Lopes, caricaturista da revista 

Manchete e se aproxima dos demais profissionais listados acima, passando a 

acompanhar Sérgio Porto e Millôr Fernandes em alguns trabalhos, que os levariam a 

Pif Paf. 

 

 Millôr Viola Fernandes nasceu em 1923 no Rio de Janeiro. A paixão por 

histórias em quadrinhos durante a adolescência representou, talvez, um dos primeiros 
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contatos do menino do subúrbio carioca do Méier com a arte gráfica. Millôr encontrou 

na comédia uma razão para produção artística ao longo da carreira. Como ilustrador, 

escritor e dramaturgo registrou as mais variadas mazelas do cotidiano da cidade em 

quase 70 anos de carreira. Seu acervo com mais de sete mil peças foi transferido após 

sua morte, em 2012, para o setor de iconografia do Instituto Moreira Salles, na Gávea, 

Zona Sul do Rio de Janeiro.  Sua atuação na mídia impressa constitui alguns dos 

principais experimentos do que se conhece por imprensa alternativa no Brasil. 

 

 Ao longo da carreira, Millôr foi protagonista de infinitas leituras da vida 

cotidiana a partir de seu trabalho na imprensa. Nos dezoito anos que trabalhou como 

colunista da revista O Cruzeiro, entre 1945 e 1963, escreve  textos para a seção O Pif 

Paf. No início desta jornada, seus trabalhos eram ilustrados pelo cartunista Péricles 

Maranhão (LAGO, 1999).  Nesta época, utilizava o pseudônimo Emmanuel Vão Gogo 

que viria a ficar conhecido por contar pequenas histórias e piadas na coluna da revista 

semanal. Este codinome era fruto de uma mistura caricata, a qual o próprio Millôr 

considerava inusitada, relacionando o artista que para ele era plástico, Vicent Van 

Gogh, com o igualmente idolatrado, o filósofo Emmanuel Kant.  

  

 De acordo com MAGNO (2012), estilo peculiar surge em meio a experiências 

diversas iluminadas pelo trabalho de outros colegas caricaturistas, além de referências 

cubistas e dadaístas que também influenciaram seu ofício artístico durante o período 

em que assinou a coluna O Pif Paf antes do golpe militar de 1964. A partir da influência 

de profissionais da caricatura como André François e do consagrado cartunista romeno 

Saul Steinberg – que trabalhou na The New Yorker Magazine – Millôr utiliza de tudo 

para compor suas obras.  

 

 Começou a desenvolver um traço de maior amplitude gráfica, rompendo com 

técnicas tradicionais do desenho editorial e avançando sobre inovações referentes à 

forma e conteúdo. Seu trabalho mescla o uso de lápis, bico de pena, esferográficas, 

aquarela, nanquim, pastel, giz, ecoline, guache e óleo. Tudo o que fazia tinha como 

finalidade a publicação em meios impressos. Uma de suas variações artísticas mais 

conhecidas é a variada representação do próprio nome. Por vezes, chega a fazer uso de 

anagramas, como “Notlim” e “Rolim”. Constituiu, de forma sólida e permanente, uma 

aproximação da imprensa desde os tempos de juventude. Aproxima-se, primeiramente, 
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da crônica como estilo narrativo para retratar cenas cotidianas e o contexto político na 

forma de charges e cartuns. Em pouco tempo, desenvolve habilidades narrativas para 

explorar com textos e desenhos um universo inteiro em que o objetivo é, simplesmente, 

fazer pensar, como lembra Bernardo Kucinski, (1991), a respeito de um dos aforismos 

mais conhecidos de Millôr, que dizia: “Livre pensar é só pensar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges e caricaturas sobre cenas cotidianas assinadas por Millôr. Pif Paf, ed.3. páginas 18 e 19. 1964. 

 

 

 

 

 Paradoxalmente, tal liberdade de pensamento foi o fiel da balança que 

desencadearia a demissão de Millôr da revista O Cruzeiro em 1963. Só que às avessas. 

Após 18 anos de serviços prestados, um episódio desencadeou seu desligamento 

imediato. Inconformados com o conteúdo provocativo e libertário das doze páginas de 

uma sátira de Millôr assinada com o título de “A verdadeira história do paraíso” sobre 

Adão, Eva e o mito cristão da criação do mundo  – diretores da revista publicaram um 

pedido de desculpas aos leitores na forma de editorial na edição seguinte. Cedendo a 

pressões da hierarquia da Igreja Católica, a direção da revista acusou Millôr, em 

editorial, de ter abusado da sua boa fé ao publicar um trabalho especial, A verdadeira 
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história do Paraíso, que a própria revista havia encomendado. Criou-se uma “questão 

religiosa” (KUCINSKI, 1991. p28.) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verdadeira história do paraíso.  

Ilustração de Millôr Fernandes que determina sua demissão da revista O Cruzeiro. Agosto de 1963. 

 

 

 

 

 Em viagem a Lisboa na época, Millôr, obviamente, ficou surpreso com a reação 

dos seus empregadores. No Brasil, um conjunto de artistas, entre intelectuais e 

jornalistas, dá início ao movimento de coesão em solidariedade a ele em um jantar de 

organizado no Rio de Janeiro. O episódio gerou consternação entre colegas da classe 

artística e da imprensa. Estava lançada a pedra fundamental para a origem da nova Pif 

Paf, agora em revista, com textos, crônicas, imagens e desenhos de humor de Claudius, 

Ziraldo, Fortuna, Sérgio Porto, Eugênio Hirsch,  Yllen Kerr, Rubem Braga, João 

Bethencourt e Jaguar. 

 

 Por outro lado, de acordo com SCALZO (2011), tanto quanto os jornalistas, os 

designers devem estar preocupados o tempo todo com a melhor maneira – a mais 

legível – de contar uma boa história. Por isso, todo projeto gráfico deve ser inserido em 

um projeto editorial mais amplo, que respeite as dinâmicas da revista. Nesse sentido, 
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torna-se fundamental revisitar constantemente o projeto gráfico e, no caso da Pif Paf, 

foi de responsabilidade do austro-brasileiro, Eugênio Hirsch.  

 

 Natural da Áustria, Eugenio Hirsch trabalhou na editora Civilização Brasileira 

entre as décadas de 1950 e 1960 e ainda para agências de publicidade, tornando-se um 

dos precursores do design brasileiro. Caracteriza-se por ir além dos padrões estéticos 

de sua época, confrontando propostas com um estilo próprio. Artista gráfico, ilustrador 

e pintor, Hirsch teve aulas de desenho desde a infância. Migrou para o Brasil na década 

de 1950 e destacou-se na produção de capas de projetos gráficos na editora Civilização 

Brasileira.  

 

 Segundo MARIZ (2005), por meio da parceria com Ênio Silveira, Eugenio 

Hirsch desenvolve diversas capas para a Editora Civilização Brasileira. O jovem capista 

também presta serviços para agências de publicidade. Em 1959, graças à visão aguda 

do dono da Civilização Brasileira, o austríaco encontra as condições ideais para 

desenvolver os trabalhos que o tornam internacionalmente conhecido. (MARIZ, 2005). 

 

 Antes de ingressar na Pif Paf, foi responsável pela virada estética no mercado 

de livros nos anos de 1960, com grande produção para a Editora Civilização Brasileira. 

Revolucionou diversas capas com seu estilo fomentado por um olhar singular sobre a 

cultura visual da época, justificando que a qualidade do projeto gráfico pode ser 

determinante no sucesso de uma publicação, seja um livro, uma revista ou jornal. “Uma 

capa é feita para agredir, não para agradar”, dizia Hirsch. (FERREIRA, 1992). 

 

 Segundo CARDOSO (2008), as capas de Eugênio Hirsch romperam com o 

comportado padrão modernista e introduziram novos elementos, como a desordem e a 

sujeira para chamar a atenção do público leitor. O autor ainda revela que a relação entre 

design gráfico com a produção artística e cultural permitiu uma nova concepção do 

trabalho de ilustradores nos anos 1960. Ao colocar ilustrações em posição subordinada 

às demandas do texto, a imprensa, até então, não era capaz de repensar sua proposta 

estética com tamanha liberdade editorial. Grandes colunas só com texto e informação 

eram comuns nos jornais de principal circulação.  
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 Com relação ao trabalho de Hirsch na Pif Paf, a partir desta perspectiva trazida 

por Cardoso, pode-se assumir que o projeto gráfico da revista está definido como uma 

iniciativa de contraponto ao estilo adotado pela imprensa de massa, valorizando a 

comunicação visual a partir de imagens sem a definição de um peso hierárquico inferior 

em relação ao texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Exemplo da diagramação da revista com destaque para o uso da cor nas bordas da página e a ironia da 

composição das manchetes de jornal forma desorganizada. Pif Paf, ed8.  p7, 1964. 

 

 

 

 

 “Com a abertura para afirmar através do traço aquilo que ninguém ousaria 

dizer em palavras, essa geração de ilustradores conseguiu restaurar o discurso visual 

a seu devido patamar de visceral importância.” (CARDOSO, 2008) 

 

 

 

 “Foi aí que a moçada – bem moça mesmo – e o Claudius, o mais sofisticado 

de nós todos, preso logo no primeiro número da publicação [...], Fortuna tinha o 

texto refinado, desenho ainda mais.  O já multimídia Ziraldo, Sergio Pôrto, este 

além de tudo era bonito, e Jaguar, o melhor estilo grotesco do mundo, inventor de 

seu próprio ser humano. Precisávamos transformar as duas páginas de O Cruzeiro 
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em publicação semanal. E logo, sem saber, estávamos fazendo o primeiro tablóide 

da imprensa carioca.“ (FERNANDES, 2005). 

 

 

 

 Reginaldo Fortuna foi outro importante colaborador da Pif Paf. Nascido no 

Maranhão em 1931, Fortuna migrou para o Rio de Janeiro ainda jovem, após a morte 

do pai. Na década de 1950, aos 20 anos, começou a publicar desenhos e ilustrações na 

revista A Cigarra, rotina que manteria por quase 10 anos. Colaborou no período para 

outra publicação; A Semana, quando optar por assinar seus trabalhos apenas com o 

sobrenome, Fortuna.  Seus primeiros trabalhos na imprensa foram publicados na revista 

infanto-juvenil Sesi, no final dos anos 1940. Na década seguinte, já ciente da 

responsabilidade de um caricaturista e sob influência de outros mestres, deu um salto 

de qualidade no traço. Iniciou, desta forma, um conjunto de contribuições artísticas para 

a revista Senhor. Durante os primeiros anos da década de 1960 editou, ao lado de 

Ziraldo, a seção de humor da revista O Cruzeiro, intitulada O Centavo. Em 1964, é 

convidado para assumir a direção de arte da revista Pif Paf. 

 

 A seguir, algumas considerações do caricaturista Cássio Loredano sobre 

Fortuna: 

  

 

“Elegância e refinamento do traço e raciocínio. Limpeza formal que remete à 

clareza mental do cara. Uma inteligência superior. Manteve, com Jaguar e Claudius, 

uma sobriedade e uma generosidade que contrasta com certa grosseria da patota, 

por exemplo, com relação a sexo e a mulher (e tome a carapuça quem quiser), que 

foi o embrião da cafajestada em que acabamos.” (LOREDANO, 2014).5  

 Já segundo seu filho, Felipe Fortuna: 

 

 

                                                        
5 Entrevista concedida ao blog do desenhista Orlando Pedroso, do portal UOL. Acessada pelo autor 

em 20/02/2018. 
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“Meu pai via o cartum como editorial e não como um desenho que terminava em 

si. Ele via o desenho como uma declaração e uma atitude política.” 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração de Fortuna. Pif Paf. Maio de 1964 

 

 

 

 

 Na Pif Paf Fortuna teve função decisiva. Ao mesmo tempo em que era autor e 

desafiava o leitor com charges como a citada acima, em que um simples desenho de um 

general sacando a espada contra a logomarca da revista Pif Paf traduz diretamente a 

mensagem de perseguição política e censura, era dele também a responsabilidade de 

ser o elo entre cada peça gráfica entregue pelos colaboradores e o trabalho final da 

direção artística de Eugênio Hirsch. Fortuna tinha a missão de iniciar a composição de 

uma página7. Pensar na harmonização de todos os elementos. Entender a essência de 

cada trabalho, respeitando a individualidade de cada autor, dotando, em paralelo, de 

uma visão ampliada do conjunto da obra.  

 

                                                        
6 Felipe Fortuna. 5/1/2018. Entrevista concedida ao autor. 

7 Felipe Fortuna. 5/1/2018. Entrevista concedida ao autor. 
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 Comunicar com poucas mensagens. Por vezes, apenas com uma. Demonstrar a 

obviedade escondida atrás de um cartum pelo simples fato deste estar posicionado em 

determinado lugar. Assim, Fortuna praticava ao mesmo tempo sua arte e crítica na seção 

Em resumo, colaborando com ilustrações estratégicas e que complementavam a 

mensagem textual de Millôr.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração de Fortuna na seção Em resumo. Pif Paf. Ed. 7 1964. 

  

 

 

 Além da direção de Millôr, da direção artística de Eugênio Hirsch e do apoio de 

Fortuna, Pif Paf contava com uma diretoria na área comercial. Essa tarefa ficava a cargo 
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de Illen Kerr, fotógrafo e desenhista que trabalhou com Millôr antes da Pif Paf.8 No 

campo da ilustração e dos desenhos de humor, outros nomes importantes integraram a 

revista, além de Millôr e Fortuna, Jaguar, Claudius e Ziraldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda do Banco Nacional de Minas Gerais. Exemplo dos raros momentos de comercialização e 

permuta do espaço publicitário da revista Pif Paf. Ed. 7. P5. 1964 

   

 

 

 Sérgio Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, nasceu em 1932 no Rio. Iniciou 

a carreira como caricaturista aos 21 anos, em 1953, em paralelo ao emprego que tinha 

na sessão de telegramas do Banco do Brasil.  Seus primeiros trabalhos foram publicados 

no jornal A Última Hora, de Samuel Wainer,  no início da década de 1960. Na busca 

por emprego neste período, Jaguar conhece Borjalo, pseudônimo de Mauro Borja 

Lopes, caricaturista da revista Manchete, que o sugere, então, adotar o nome Jaguar no 

lugar de Sérgio Jaguaribe. Nesta fase, se aproxima dos demais profissionais do mercado 

                                                        
8 Pela pesquisa feita para este trabalho foram encontrados poucos espaços publicitários na revista. Entre eles, três menções do 

Banco Nacional de Minas Gerais. Em duas destas três exposições a imagem era a mesma, conforme identificado na ilustração 

abaixo. Tal fato aconteceu, exclusivamente, nas edições de número 3 e 7.  
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e passa a acompanhar Sérgio Porto e Millôr Fernandes em alguns trabalhos que, 

posteriormente, o levariam a Pif Paf 9. 

 

 Importante verificar nesta fase as influências que cada um dos colaboradores da 

revista recebia para caracterizar seus trabalhos. Na composição de estilos, desenhistas 

e ilustradores buscavam inspiração em nomes já consagrados no mercado da arte ou no 

campo editorial. Em paralelo a esta construção narrativa, algumas publicações, como a 

revista Senhor, surgiram e acabaram por servir de laboratório de linguagens. 

 

 

“Após 1950, o desenho de humor continua extremamente presente na imprensa 

brasileira, e o surgimento da revista Senhor no final da década marcou um momento 

especialmente brilhante que reuniu alguns dos maiores nomes que despontavam na 

caricatura no país, como Jaguar, e na ilustração, Glauco Rodrigues e Michel 

Burton.” (LAGO, 1999) 

 

 “Quase todos os cartunistas começam imitando. Eu, quando comecei, há mais de 

meio século, na Manchete, copiava o Trez, um cara que publicava, revezando com 

vários gênios, Chaval, Mose, Bosc, na última página da Paris Match.  Já o mestre 

Millôr (Millôr é cultura) escolheu o Picasso do desenho de humor, Saul Steinberg.” 

(JAGUAR, 2004). Pif Paf. Edição comemorativa dos 40 anos da revista.) 

 

 

 

 

 Outro colaborador da revista foi Claudius Silvius Petrus Ceccon, um dos 

maiores nomes do cartunismo brasileiro. Gaúcho de Garibaldi (1937), ele fez da 

comunicação, da arte e da educação recursos balizadores de seu trabalho ao longo da 

carreira. Colabora com livros infantis como Menina bonita do laço de fita e Mino 

Maneco, ambos em parceria com a escritora Ana Maria Machado. Estreou como 

caricaturista na revista O Cruzeiro, ainda nos anos 1950. Antes de cursar a Escola 

Superior de Desenho Industrial (ESDI) no início da década de 1960, o ilustrador já 

atuava como auxiliar de paginador na revista. Colabora com caricaturas políticas para 

                                                        
9 Jaguar 19/12/2017. Entrevista concedida ao autor. 



 49 

o Jornal do Brasil.  Além de ter trabalhado em diferentes jornais como o Correio da 

Manhã, O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. 

 

 Na Pif Paf Claudius deu forma à crítica política em diferentes segmentos 

artísticos. Adepto de um traço forte e denso nos contornos de seus trabalhos, o 

desenhista, ilustrador e cartunista se mostrou presente em momentos importantes da 

revista. Assinou trabalhos importantes, entre eles uma charge muito reconhecida na 

classe artística e utilizada em trabalhos e pesquisas sobre a ditatura militar no Brasil. 

Na ilustração do topo da próxima página, percebe-se um menino sendo levantado pelo 

cangote por um oficial do exército. O rapazinho, magro, leve como uma pluma, segura 

uma caixa de balas. Como todo bom comerciante informal, tenta vender seu peixe ao 

gritar: Olha o drops! No entanto, a legenda deixa clara a sátira ao Departamento de 

Ordem Pública e Social, cujo objetivo era controlar e reprimir atos políticos e sociais 

com qualquer forma de manifestação contrária ao regime militar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustração de Claudius. Pif Paf. Ed.4 1964 

 

 

 

 

 Claudius protagonizou ainda o único episódio da revista Pif Paf em que um de 

seus membros foi preso pela ditatura. Na edição de número 5 um artigo de página inteira 

traduz a experiência sob o título Claudius, o primeiro humorista-mártir do Brasil. E o 

lead completava: Rigorosamente incomunicável, em alusão ao período em que o 
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cartunista esteve detido pelo regime militar. Com humor, o texto representa um 

prenúncio do que estava por vir. Pouco tempo depois, a trajetória da Pif Paf seria e 

abreviada pela censura. A ilustração mostra uma cela lotada com destaque para 

Claudius que se coloca em um pequeno espaço no centro da imagem com uma cara de 

dúvida e espanto. Expressão que revela o significado da obra sob o ponto de vista do 

autor: Rigorosamente incomunicável: ficar sozinho numa cela onde já estão 80 

pessoas. (Pif Paf, ed5.  p7, 1964). Para Claudius, a natureza do humor era ser contra. 

Contra o estabelecido e com a missão de revelar o que possa estar escondido atrás de 

uma falsa realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pif Paf, ed5.  p7, 1964 

 Mineiro de Caratinga e fruto da junção do nome da mãe (Zizinha) com o do pai 

(Geraldo), Ziraldo Alves Pinto nasceu em 1932. Em 1957, no Rio de Janeiro, consegue 

o emprego na área de promoções da revista O Cruzeiro, onde viria a ser efetivado como 

caricaturista, mas somente em 1961. Conheceu Millôr e colaborou ainda com outra 
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importante revista, A Cigarra. O estilo versátil lhe permitiu atuar em diversas frentes, 

como escritor, chargista, teatrólogo e na produção de quadrinhos. Entre seus 

personagens mais famosos estão Jeremias, o Bom, A Turma do Pererê e Menino 

Maluquinho. 

 

 Entre seus trabalhos de referência na Pif Paf estão diversas formas de desenhos, 

com atenção aos cartuns. Ao longo as edições, Ziraldo expõe sua veia artística com um 

olhar atento aos modismos e circunstâncias das relações entre gêneros. A cena cotidiana 

feminina era uma vertente em sua obra. Ziraldo também assinou capas. Destaco aqui 

duas delas: O jogo da democracia – que será exposta no capítulo 4 – e a capa da terceira 

edição, em que Ziraldo expõe sua crítica ao estampar um general na forma de rei de 

espadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa assinada por Ziraldo. Pif Paf. Ed.3 22 de junho de 1964. 
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 Na mesma edição, Ziraldo assume o papel de cartomante e completa a exposição 

das cartas do baralho com mais exemplos de cargos militares num perigoso jogo de 

perde e ganha para a chegada ao poder. 

 

 Jaguar estava com 85 anos ao me conceder uma entrevista para esta dissertação, 

no mês de dezembro de 2017. Fui recebido em seu apartamento na rua Humberto de 

Campos, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. De forma atenciosa, o ilustrador, ainda 

na ativa, não se furtou em responder minhas perguntas. Piadista, aproveitava sempre 

qualquer oportunidade para instigar o riso a partir de alguma lembrança ao rever as 

ilustrações da Pif Paf. 

 

 Uma destas lembranças foi a seção Os grandes temas bíblicos. Foram quatro 

trabalhos expostos ao longo das edições de número quatro, seis, sete e oito. A 

intermitência na publicação faz jus à falta de compromisso com qualquer tipo de 

cronologia da Pif Paf.  Apesar de sempre publicada no trecho final da revista, o 

posicionamento da coluna variava entre as páginas 15 e 18. A ausência da seção na 

edição de número cinco não tem explicação oficial. Sobre o conteúdo, Jaguar procura 

o confronto direto com o óbvio. Abordar temas considerados tabu não basta. Era preciso 

provocar. Tirar o olhar sobre os episódios da zona de conforto. Não por menos, o 

ilustrador tocou em assuntos como: A justiça de Salomão, O pecado original, A torre 

de Babel e A chuva de fogo de Sodoma. Como todas as circunstâncias estão diretamente 

relacionadas à linha do tempo, somadas à opinião do autor sobre os fatos, pode-se 

assumir que Jaguar faz uso de charges em todas as peças. 

 

 As duas primeiras ocupam um pedaço pequeno de página. Posicionadas no 

canto superior e em preto e branco. Talvez pelo sucesso ou, pelo menos, por conta da 

polêmica causada frente aos assuntos abordados nas charges, tanto a terceira ilustração 

quanto a quarta recebem destaque em página inteira e a cores. Na edição de número 

sete, Jaguar apresenta  A Torre de Babel. No canto inferior direito da charge, uma 

mulher tenta resistir à pressão de um homem que, agarrando-a pelo pescoço,  demonstra 

intenção veemente de convencê-la a entrar na edificação. 
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Ilustração de Jaguar. Pif Paf. Ed 4. P16, 1964                    Ilustração de Jaguar. Pif Paf. Ed 6. P15, 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração de Jaguar. Pif Paf. Ed 7. P18, 1964. 
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 De acordo com o livro Gênesis da Bíblia, a torre havia sido construída por 

descendentes de Noé após o dilúvio na região da Mesopotâmia, em uma referencia aos 

templos babilônicos. A palavra Babel, que significa confusão em Hebraico, teria sido 

usada na história em alusão às diferentes etnias e línguas dos habitantes da torre. Na 

leitura de Jaguar, no balão que representa os dizeres da jovem moça lê-se apenas a 

palavra não, em diversas línguas. Neste único trabalho, portanto, Jaguar subverte dois 

mundos: religião e gênero.  Ao mesmo tempo em que faz uma releitura às avessas da 

história cristã, o ilustrador traz para o primeiro plano da informação uma cena do 

conflito cotidiano entre homens e mulheres, pautada pela demonstração de força na 

forma de assédio. 

 

 

 

A bíblia tem tudo. A bíblia é um manancial de assuntos. Você pega qualquer 

assunto da piada.10 

 

 

 

 Por fim, havia ainda a crítica dos cronistas. Pif Paf contava com dois grandes 

nomes. Sérgio Porto e Rubem Braga. Ambos faziam o uso da literatura para qualificar 

as mensagens da revista. Porto foi cronista, radialista e compositor brasileiro. Nasceu 

no Rio de Janeiro em 1923, ficou conhecido por de seu pseudônimo, Stanislaw Ponte 

Preta. Iniciou a carreira nos anos de 1940, e na década seguinte trabalhou nas revistas 

Manchete e Sombra, além dos periódicos, Última Hora, Tribuna da Imprensa e Diário 

Carioca. Com humor refinado, conhecedor de música popular brasileira, e jazz e 

criador de personagens consagrados como A velha contrabandista e Tia Zulmira, Porto 

foi um dos principais colaboradores da Pif Paf. Millôr definia o colega como 

“introdutor da grossura na filosofia humorística carioca” (PIF PAF, Ed. 1, p4, 1964).  

 

             Autor de mais de 15 mil crônicas, (NOVA ESCOLA, 2014), o capixaba Ruben 

Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim-ES, em 1913. Foi um importante cronista. 

Em 1929 escreveu suas primeiras crônicas para o jornal Correio do Sul. A carreira como 

                                                        
10 Jaguar 19/12/2017. Entrevista concedida ao autor. 
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jornalista começou, de fato, três anos depois, na cobertura da Revolução 

Constitucionalista de 1932. Em 1936 lançou seu primeiro livro de crônicas, “O conde 

e o passarinho”. Ao longo da carreira, Braga ficaria conhecido pelo estilo irônico e 

bem-humorado. A madrugada paulistana sempre ocupou seu radar observacional.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Seção O pensamento vivo de Rubem Braga. Pif Paf. Ed 2. p4 e p5, 1964 

  

 

 

 

 Entre outros trabalhos para a revista Pif Paf, produziu uma dicionário 

alfabético para expressões cotidianas, um conjunto de palavras destacado em página 

dupla com significados diversos e esdrúxulos sobre a vida e suas mazelas 

comportamentais. “O velho Braga, sólido e solitário capitão de Ipanema, o cantor 

melancólico de Cachoeiro, o sabiá da crônica e da poesia, de A a V, e de fio a pavio.” 

(Pif Paf, Ed. 2, p4 e p5, 1964). Para tudo havia um significado na lógica da observação 

da vida, recheado de humor e sarcasmo. Sob o título de “Pensamento vivo de Rubem 

Braga”, o escritor deixava claro seu estilo informal e simples na abordagem de cenas 

cotidianas.  
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Colaboradores da Pif Paf em anúncio no Jornal do Brasil, p9. Maio de 1964. 
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2.2   Um projeto gráfico pautado pelo improviso de uma crônica coletiva 

  

 Importante notar que o projeto gráfico da revista está baseado no humor e na 

irreverência, sendo que os desenhos serviram como base para a comunicação. A notável 

contribuição de Eugênio Hirsch se evidencia, tornando cada vez mais perceptível sua 

versatilidade na linguagem gráfica. Seja na capa ou nas seções internas da revista, 

caricaturas, charges e cartuns costuram a narrativa. Na edição de abertura, por exemplo, 

o expediente da equipe se apresenta de forma a fazer uma analogia à cidadãos em 

condição de presos políticos.  

 

 Enquadrados em fotografias no formato 3cm x 4cm no topo da página 3, a 

principal de qualquer publicação, Millôr Fernandes, Yllen Kerr e Eugênio Hirsch se 

posicionam como a diretoria responsável: diretor, diretor comercial e diretor de arte, 

respectivamente. Usando óculos escuros e com fisionomia séria, os três são retratados 

de frente e de perfil, numa analogia clara às fotografias de pessoas detidas pela polícia 

militar ao serem fichadas para o cadastro no sistema prisional. Abaixo, a sentença do 

editorial da revista complementa a pitada de sarcasmo: “Os pontos de vista expressos 

nesta revista, por mais disparatados, paradoxais, conflitivos ou estúpidos, são de 

absoluta responsabilidade da direção”. (Pif Paf, 1964, Ed. 1, p3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do expediente da publicação. Pif Paf. Ed.1 p.3. 1964. 
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 A relação direta de algumas das seções da revista com o projeto gráfico da Pif 

Paf fica bastante evidente também quando analisamos o conjunto da obra. A julgar pela 

seção O Pif Paf, assinada por Millôr. Neste caso, há uma constante coerência na 

publicação. A seção sempre é publicada em página dupla em um posicionamento do 

meio para o final da revista. Em todas as sete edições em que apareceu, foi publicada 

nas páginas 12 e 13. O título permanece no canto superior esquerdo. Escrito de variadas 

maneiras, sempre acompanhado pela assinatura do autor e de uma análise fria sob um 

tema dos últimos dias.  

 

 As ilustrações  complementam a narrativa. Por vezes, integradas ao texto. Em 

outras, em destaque no canto da página. A composição dos conteúdos desta seção segue 

alguns critérios básicos. Há um determinado espaço na seção para frases do dia. Algo 

como uma orientação ou recado para os leitores. “Confúcio disse: quando uma pessoa 

diz que vai pesar no assunto e depois lhe dá a resposta, você já tem a resposta.” (Pif 

Paf, ed 3. 1964). A partir desta metodologia organizacional de conteúdos, pode-se 

assumir, em um primeiro momento, que esta seção representava um esforço por parte 

de Millôr para exposição do pensamento crítico ilustrado, sempre pautado pelo uso de 

cores e marcação do texto em boxes e colunas. O que viria a se repetir como padrão de 

estilo em outras seções da revista. 

 

  Nota-se ainda que esta relação do conteúdo a partir de imagens foi um recurso 

muito utilizado pelo projeto gráfico da Pif Paf. Há um diálogo entre forma e conteúdo. 

Sob construções delimitadas por um olhar desprendido de formatos cartesianos – 

pautados pela coerência milimétrica de colunas, textos e fotografias – Eugênio Hirsch 

e Reginaldo Fortuna fazem da direção de arte da revista um laboratório onde imagem e 

texto se confrontam – e se complementam – a todo o momento, como num jogo de 

poder e fúria. À primeira vista, sem regras claras. No entanto, com um olhar mais atento, 

é possível perceber as intenções editoriais de cada composição.  

  No conjunto da obra, podemos dizer que em cada seção da revista há um 

pensamento gráfico, com base numa difusão crítica, de arte e opinião. É possível 

ressaltar ainda que este pensamento gráfico segue uma composição livre nas páginas, 

independentemente da necessidade de um posicionamento hierárquico entre texto e 

imagem para emissão da mensagem.  
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Exemplo de diagramação com uso de cores e elementos em página dupla. Valorização dos espaços em 

branco na composição gráfica e disposição textual em colunas. Pif Paf.  ED.5. P12.1964. 

 

  

  Nesse sentido, a produção visual da Pif-Paf utilizou recursos técnicos 

linguísticos para aproximar, a partir do design, o riso e o humor ao campo jornalístico.  

Uma vez que a aplicação do humor na imprensa implica em opinião e crítica, pode-se 

concluir que a composição gráfica das páginas em formato de tabloide colocam os 

desenhos de humor no centro da narrativa, conduzindo o leitor em um processo 

educativo de reflexão e interpretação de textos e imagens. Mensagens subliminares 

estão presentes em praticamente todos os números da revista. O tom da informação – 

determinado pelo poder de síntese do autor da obra – ganha força quando aliado à 

capacidade intelectual do leitor.  

 

 O consumo pleno da informação depende de um conhecimento mútuo. Para que 

a sátira faça sentido, é preciso domínio do contexto da cena retratada e, muitas vezes, 

entendimento dos fatos cotidianos ou históricos, sejam eles relacionados aos aspectos 
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comportamentais de uma sociedade ou ao jogo politico. Tudo gira em torno das 

intenções do interlocutor da mensagem e dos objetivos de comunicação. Mais adiante, 

trabalhos específicos dos autores da revista serão detalhados sob este prisma. 

 

 Ao custo de duzentos cruzeiros e com uma gota de nanquim no centro da página 

– explodindo em tela cheia – Pif Paf chegou ao mercado. Nada mais do que uma 

mensagem direta, clara, preto no branco, e assinada com carimbo no canto inferior 

direito. Carimbo de quem, naquele momento, precisava marcar terreno, mostrar força, 

resistência, lutar por espaço, por liberdade de expressão, pelo direito à democracia e, 

desta forma, dar início a uma nova trajetória da versão em revista da coluna até então 

assinada por Millôr Fernandes em O Cruzeiro. E foi assim, naquele 21 de maio de 1964, 

que a edição de número 1 da revista Pif Paf  foi lançada ao público.  

 

 A primeira tiragem de Pif Paf foi de 40 mil exemplares. As vendas, no entanto, 

eram insuficientes para garantir a sobrevivência da publicação. Millôr Fernandes 

solicitou empréstimo ao Banco Nacional para poder lançar a revista. O dinheiro das 

vendas não gerava lucro, mesmo sem que ele e os demais colaboradores recebessem 

algo durante a produção. “Terminada a aventura, eu estava cheio de dívidas. Porém, 

não contem isso aos que nomeiam os heróis. Bastante aliviado, quase bati palmas pros 

militares”. (FERNANDES, 2005).  

  

 Neste contexto, é razoável levantar a hipótese referente ao esforço de Millôr 

Fernandes para garantir a sustentabilidade financeira do empreendimento com poucos 

espaços de comercialização na revista. Por conta de empréstimos ou não, o Banco 

Nacional ocupou, curiosamente, as únicas brechas de exposição publicitária na Pif Paf.  
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Edição de lançamento da Pif Paf. 21 de maio de 1964. 

 

 

 

 

“Tinha tudo pra dar certo, e estava dando. Mas aí mudaram o script. Entraram em 

cena os brucutus do golpe militar de 64, com censura, a burrice institucionalizada, 

o medo, a violência oficial em defesa da tradição, da família e da improbidade, a 

pusilanimidade das agências de publicidade e sua conivência com tudo isso – que 

incluía, naturalmente, sufocar economicamente qualquer tentativa de oposição.” 

(CLAUDIUS, 2005). 
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  Lançada sob uma declaração de princípios onde a ironia ditava as regras, 

“Fundamental: apesar de tudo, Pif Paf não é uma revista política” (Pif Paf, 1964, Ed. 

1, p. 3), a publicação não demora a fazer dos contextos políticos e religiosos algumas 

de suas principais matérias-primas. Governantes, principalmente militares, são fruto de 

gozações e críticas artísticas a cada 15 dias. Ou menos, afinal, os lançamentos ao 

público eram catorzenais, conforme fazia questão de explicar Millôr. Importante 

observar que as revistas, sobretudo as semanais ilustradas, ocupam a partir da primeira 

metade  do Século XX um lugar de destaque na rotina da população. 

 

 Logo na estreia, uma provocação. Publicar uma seção de cartas aos leitores 

antes mesmo de saber se os próprios leitores teriam algo a dizer sobre a revista. No topo 

da página 2, um desenho de um envelope de carta com selos e carimbo de postagens 

representa o tom de brincadeira da revista. Bem ao lado, em caráter de prestação de 

serviço, o alerta: “Entusiasmados com a alta qualidade moral, não percam o stripif-

tease na página 19.” 

 

 A edição de número 4, na página 2, há um espaço reservado para leitores 

descansarem o copo de uísque enquanto apreciam a revista. Comunicação direta com o 

público a partir de uma linguagem constantemente irreverente. Ao ponto de, em alguns 

casos, como na página 2 da edição número 4, constava a seguinte informação:  “Pif Paf 

facilita tudo: para leitores indignados com esta revista, porém preguiçosos ou 

incompetentes para narrarem eles próprios sua indignação , Pif Paf oferece este 

formulário, já  pronto. Senhores (o leitor deverá riscar apenas o quadrinho em que sua 

indignação o altuar).” 

 

 No fio da navalha. Talvez assim se sentisse Jaguar ao definir sua relação com o 

ofício de cartunista e a necessidade de retratar o contexto da ditatura no Brasil, ou ainda 

por confrontar e expor temas considerados tabus entre sociedade e religião, como na 

seção Os grandes temas bíblicos, em que, constantemente, provocava incômodos ao 

expurgar tensões conservadoras dos mais variados cultos religiosos.  

 

 Sob o contexto de episódios relacionados a outra parcela da sociedade, esta 

representada pelos militares, Jaguar não media traços e palavras para traduzir sua crítica 

contra algumas ações impostas pelo governo militar.  A página 4 da ed.8, última da Pif 
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Paf, por exemplo, revela esta condição. Nela, uma sequência de 10 caricaturas 

apresenta uma análise comportamental do coronel Américo Fontenelle, à época Diretor 

de Trânsito do Estado da Guanabara. Por sua conduta arbitrária, por vezes violenta, 

segundo Jaguar, o coronel desferiu uma cruzada contra o estacionamento considerado 

irregular pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro.   

 

 A constante mudança de rumo nos critérios e políticas de ocupação do espaço 

público reservado aos automóveis e pedestres rendeu combustível para a Jaguar, 

chegando ao ápice da crítica literária ao associar no título uma referência ao nazismo. 

Jaguar e o coronel Fontenelle ou o nazismo revisitado.  No entanto, mal sabia, ou pelo 

menos, previa, Jaguar, que aquele seria um de seus últimos trabalhos na Pif Paf, que 

seria encerrada logo após aquela edição pela censura do regime militar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração de Fortuna. Pif Paf. Ed.6 pág.3. 1964 
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 Na página 3 da edição n 6 da Pif-Paf, (página anterior) é a vez de Fortuna. Em 

desenho onde dois cidadãos comentam reportagem de jornal da época, e um diz ao 

outro: Quer dizer que prorrogaram o voto dos analfabeto! Com claro conflito de 

classes, o personagem que está lendo o jornal deixa aparecer a manchete: “Castelo até 

67” 11 . Em notória referência à sua própria condição, o analfabeto, simplesmente, 

demonstra espanto e segue seu caminho. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de Ziraldo com O jogo da democracia. Pif Paf n2, junho de 1964, p1 e p24. 

 

 

 

 

                                                        
11 Para suceder Castello Branco no posto de mandatário do país, uma junta de generais indicou o nome do marechal Arthur da 

Costa e Silva para presidente da República a partir de 1967. Castello Branco foi categoricamente contra a indicação de Costa e 

Silva para sucedê-lo, mas não teve condições de conter os setores radicais dentro das forças armadas.  
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 Com códigos para subverter a mensagem crítica na forma de texto e imagens 

em quadrinhos, o desenho de Ziraldo apresentado aqui pode ser um exemplo desta 

forma debochada de produção de análise e informação. O jogo de tabuleiro ocupa capa 

e última página da revista Pif Paf em junho de 1964. Expõe nuances e contradições de 

uma sociedade pautada por diferentes contextos que trafegam entre a militância e a 

acomodação. Apresentado como um jogo sem igual e completamente 

institucionalizado, o jogo convida o leitor a jogar sozinho ou em grupo. Orienta sobre 

o uso de cartolina para manufatura dos dados e faz um alerta. “ Jogue hoje! Jogue agora 

mesmo! O Jôgo da democracia pode ser proibido a qualquer momento!” O manual para 

a jogatina no papel estava descrito na página 2.  

 

 Levantar o debate sobre comportamento e gênero foi também matéria-prima 

para os autores da revista. Independentemente da visão particular pautada pela ótica 

masculina na revista, o desenho intitulado: “As grandes descobertas do Pif-Paf. O 

beijo” pode ser considerado um exemplo para se discutir o assunto. Com uma seta 

identificada pelo elo entre as faces de um homem e de uma mulher Fortuna apresenta o 

beijo como elemento provocador às discussões rotineiras de famílias e grupos sociais 

distintos. Numa época de repressão e censura, tocar em assuntos que mergulhavam no 

seio das famílias era tabu. E era justamente isso, que a turma da Pif-Paf fazia melhor.  

Neste caso, o beijo entre pessoas do mesmo sexo, serviu de base para um desenho de 

página inteira, a página 7, na edição de número 2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pif Paf. Ed2.-7. 1964 
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 Representados em larga escala na Pif Paf, os monoquínis permitiram uma 

análise a respeito do debate sobre a da figura da mulher. No caso da revista, da mulher 

objeto. Em quase todas as edições o assunto esteve presente. Na ed. 6, página 5, quatro 

fotografias são expostas com modelos femininos em trajes de banho estilizados 

graficamente com os assessórios criados pelos autores da revista. As obras não estão 

assinadas, mas demonstram o conjunto do pensamento da redação. Em um misto de 

admiração, voyeurismo, erotismo e machismo, o conjunto fotográfico se revela uma 

história em quadrinhos.  

 

 Detalhes dos suspensórios e outros itens do guarda-roupa feminino são 

revelados com humor para narrar a nudez travestida de informação sob o prisma de uma 

análise debochada. Nas páginas seguintes, outras modelos aparecem, também em trajes 

de banho, acompanhadas de legendas com o objetivo de conduzir o leitor a uma reflexão 

sobre temas como conservadorismo que, segundo os autores da revista e em função do 

contexto político, dominavam o país naquele momento. Assuntos muito caros e que 

serviram de matéria-prima para a revista continuar tal narrativa até a página 7, quando 

acontece o  desfecho, exposto em página inteira, de corpo inteiro:  uma modelo de 

biquíni provoca o leitor ao fim da lição com a seguinte frase: “Cada vez mais neste 

mundo de Deus, seja na França ou no Castelinho, entre os modelos de modas, as 

grandes estrelas ou as alegres starlets, o que se vê dominando são realmente os valores 

morais”. (Pif Paf, ed.6 p7, 1964). 

 

 Nas duas últimas edições da revista, pro exemplo, as de número 7 e 8, Millôr 

discorreu sobre a realidade brasileira em um tom pessimista. Apesar das pitadas de 

humor, da acidez na crítica, percebe-se no texto um certo desolamento sobre fatos e 

acontecimentos. Entre a amargura e ressentimento com antigos empregadores da revista 

O Cruzeiro – de onde saiu em um contexto nitidamente conturbado –  estavam também 

críticas à aproximação do Brasil com a política norte-americana e até uma lupa 

apontada para níveis de inflação e desemprego.  
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“Fala-se em fome, fala-se em preços, fala-se em emprego e desemprego, pune-

se muito, prende-se mais e o país caminha, com seu passo trôpego em direção 

ao abismo. Desta vez vai, dizem os mais otimistas. Mas eu não creio. 

(FERNANDES, p7 Pif Paf, ed8. 1964.) 

 

 

 

 O último exemplar foi publicado em 27 de agosto de 1964. Sufocada por 

problemas financeiros, Pif Paf caminha para o seu fim, pelo menos, na forma impressa 

e sistemática ao público em seus intervalos ao longo dos quatro meses de circulação12.  

 

 A voz ativa de Millôr ecoa pela oitava e derradeira vez na Pif Paf naquele 

mesmo 27 de agosto de 1964. A seção “Em resumo” é acompanhada por uma ilustração 

de Fortuna. Na cena, dois militares e a seguinte frase: “Não! Eu só conspiro contra 

governos depostos”. Como se ratificasse uma posição consolidada após o golpe militar, 

Millôr aproveita a deixa gráfica para abrir a coluna no mesmo tom: “ Quem cala 

consente e a falta de voz é a emoção do consentir.” Na página 5 da mesma edição, a 

despedida parece continuar. Um poema intitulado como “Saudação aos que vão ficar” 

dá o tom melancólico, porém, sem deixar de lado a piada. Ao questionar sobre o futuro 

do Brasil, o texto faz referência a uma bola de cristal, como uma previsão do tempo. 

Entre arquétipos da moderna civilização que estava por vir e outras citações, um 

deboche para não perder a oportunidade: “Que pensará o imbecil nesse ano 2.000? 

Haverá imbecis? Militares ou civis?”  

 

 

 

2.3 – As seções de Pif Paf 

 

 Pif Paf era organizadamente desorganizada. Não havia um número definido de 

seções, nem mesmo espaço pré-determinado para as principais manchetes. Os gêneros 

jornalísticos se misturavam. Havia espaço para crônica e para a crítica, em meio ao 

                                                        
12 A partir de então, a revista passa a ser publicada no Diário Popular de Lisboa, em Portugal. Assim permanece pelos dez anos 

seguintes, em que Millôr Fernandes assume novo endereço postal para continuar produzindo textos e ilustrações sobre a cena 

cotidiana brasileira. 
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exame dos seus oito números, percebe-se entre 7 e 10 as principais seções da revista. 

Difícil determinar oficialmente um seção, haja vista a intermitência na organização e 

difusão de cada uma delas. Algumas estavam presentes em todas as oito edições, outras 

em sete, seis, cinco e até quatro exemplares. A partir deste cenário, pretende-se analisar 

a seguir seções da Pif Paf.   

 

 Um dos espaços onde a crítica política se fazia mais incisiva na forma de texto 

era a seção “Em resumo” Posicionada na página 3, a principal de qualquer publicação 

impressa, Millôr Fernandes assinava uma espécie de editorial com seu olhar sobre os 

principais fatos da semana ou de sua vida, sempre ilustrado por uma charge. Ali, ele 

produzia uma síntese dos últimos dias, sempre contextualizando o mundo ao seu redor 

com os principais acontecimentos da agenda política do país. Desenhos de Fortuna 

complementam o conjunto da obra, normalmente, no canto superior direito do texto. 

Figura de traço simples e preciso, normalmente revelando uma conversa entre dois 

personagens seguido de uma frase provocadora.  

 

 Em algumas edições, a seção fica empacotada por duas abas vermelhas em suas 

extremidades. Uma linha horizontal abaixo e outra acima do texto, como que se aquele 

trecho da revista merecesse um destaque. Em sete das oito edições, esta seção carrega 

conceitos múltiplos da análise social do diretor da revista. Como um tubo de ensaio, em 

que as circunstâncias mudam a todo o momento, este espaço respeita a liberdade de 

criação do autor. Sem pauta ou editoria definidas, estava sempre acompanhada do 

carimbo: “Agora, diretamente, do produtor ao consumidor”.  Assim como em outras 

seções, há um foco predominante na agenda política dos militares e suas relações com 

governos e sociedade. 

 

 

 

“A Câmara aprova os acordos militares com os Estados Unidos, mediante o qual 

eles nos fornecerão bombas atômicas de segunda mão e nós lhe ofereceremos 

bodoques de primeira. (Pif Paf, ed3, p3, 1964.) 
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À dir, editorial “Em resumo”, assinado por Millôr. Pif Paf Ed. 4.1964. 

  

  

 

 

 Assinada por Millôr antes mesmo da criação da revista, a seção “O Pif Paf” já 

tinha vida própria quando o artista trabalhava na O Cruzeiro. O espaço é dedicado ao 

conjunto da obra. O melhor de Millôr por Millôr. De ponta a ponta percebe-se o traço 

em constante mutação, a julgar pelo título, assinado de forma diferente em cores, fontes 

e formas nas sete vezes em que foi publicada. Explicar a essência da vida a partir de 

um dicionário nada convencional é um dos recursos utilizados. Millôr abusa da ironia 
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ao retratar o cotidiano ou dar novos sentidos à expressões da língua portuguesa, como 

pode-se observar na seleção do trecho abaixo: 

  

 

 

 “10 argumentos básicos para torcer uma discussão a nosso favor, tirando o 

interlocutor de sua sólida posição: 1) Acho que suas conclusões são perfeitamente 

discutíveis. 2)Você está enganado – estatísticas provam o contrário. 3) Ora, as 

estatísticas não provam coisa alguma. 4) Confesso que também já pensei dessa 

maneira. 5) O Sr. está sendo deliberadamente parcial. 6) Bem, essa é a sua maneira 

pessoal de ver as coisas. 7) Aparentemente o senhor está certo. Mas... 8) Mas está 

claro que o seu não é um ponto de vista científico. 9) Partindo dessa premissa 

chegaremos à conclusão que quisermos. 10) Só tenho uma coisa a dizer: acho-o um 

perfeito imbecil.” (Pif Paf, ed1, p12, 1964.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Seção O Pif Paf. Ed. 2. 1964. 

 

 

 

 Na Pif Paf também havia espaço para notas informativas de interesse público a 

partir dos acontecimentos cotidianos, sempre com humor na descrição da realidade.  A 
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seção “Mundo cão”  busca uma aproximação do leitor com as notícias diárias. Dadas 

as dificuldades – quase sempre justificada pelo flagelo social ambientado nas camadas 

mais populares do país –  a seção adota o papel de espelho dos anseios do cidadão 

comum no enfrentamento das dificuldades rotineiras para seu ganha pão frente ao 

sofrimento coletivo brasileiro para garantia da sobrevivência.   

  

 Duas outras seções da revista: “Pif Paf analisa uma piada” e “500 contos por 

uma piada” tinham como principal enfoque a relação com o leitor para fazer jus ao 

relacionamento direto dos produtores de conteúdo com os consumidores. A primeira, 

presente em todas as oito edições, diagramada em coluna, com texto abaixo das 

ilustrações, literalmente, faz uma leitura franca dos diferentes contos publicados e que 

remetiam a algo engraçado ou espalhafatoso.  A segunda, os 500 contos, promete ao 

leitor prêmios de 500 mil cruzeiros para boas piadas. Premiação que, segundo os 

organizadores do concurso, aconteceria a cada 10 edições. Por forças do destino, o  fato 

nunca se sucedeu, visto que a Pif Paf não passou da oitava edição. 

 

 A figura feminina é um tema recorrente numa revista formada essencialmente 

por homens. Pif Paf produziu muito do que se entendia à época como culto à mulher-

objeto. Seções como a “Stripf Tease” simplesmente apresentam uma sequência, em 

geral de 12 quadros, de uma mulher tirando a roupa. A última cena é composta de uma 

moça em circunstâncias variadas em torno apenas uma peça de vestimenta, quase 

sempre apenas de calcinha com os seios desnudos, escondidos pelos braços e mãos. 

Nesta seção o fundo é, predominantemente, escuro e os slides despojados 

aleatoriamente. Sequencias fotográficas registradas em preto e branco com um conjunto 

de, pelo menos, 12 quadrantes, contam em detalhes a história de mulheres no ato de se 

despir parcialmente. Ao todo, foram cinco seções publicadas com este conteúdo na 

revista. Sucesso entre o público masculino, as historinhas proporcionavam um avanço, 

quadro a quadro, de leves movimentos femininos diante da câmera. 

 

 Importante lembrar outro caso da revista associado à figura feminina e seus 

estereótipos. É a seção “Cara e... Coroa”. Situada no canto inferior direito das páginas 

impares, a seção cria expectativa do leitor ao dividir uma cena composta por fotografias 

e textos em dois momentos, sendo que o segundo, ao virar a página, apresentava o 

desfecho de uma breve história sob o viés de um humor claramente machista. Naquele 
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momento, questões como machismo e feminismo não eram ainda problematizadas 

como seriam a partir do final da década de 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção Stripf-Paf. Ed. 7. Pag 12. 1964 
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 Seção Cara e Coroa. Ed. 3. Pag 10. 1964 

 

 

 

 

 O uso da linguagem gráfica das histórias em quadrinhos pode ser percebido 

também no conceito da seção Canções brasileiras ilustradas. A partir da letra de uma 

música é reproduzida  uma paródia com uma cena cotidiana, geralmente relacionada à 

política. Presente em cinco edições, a seção utiliza de 6 a 16 quadros para compor a 

narrativa com fotos.  Entre composições de Antônio Maria e Fernando Lôbo, como 

“Ninguém me ama” e da obra de Monsueto de Meneses, “Me deixa em paz”, a seção 

aponta para anônimos e famosos. Das rotinas cariocas ao círculo militar no poder do 

país, cada história mescla letra, melodia, forma e conteúdo para produção satírica. 

Percebe-se unidade do tom crítico aos principais acontecimentos sociais.  

 

 

 A partir da quarta edição, Pif Paf instituiu uma seção sob forma de um concurso 

imaginário: o “Miss Alvorada 65” em alusão aos candidatos à presidência da 

República. A iniciativa representa mais um passo na classificação da revista como um 

espaço de crítica constante à classe política a partir do humor. Ao longo das edições 
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subsequentes, mesmo que de forma esporádica, os editores utilizavam de 

fotomontagens para satirizar a classe política e os militares que aspiravam a chegada ao 

poder na capital federal do Brasil. O efeito foi devastador. Em pouquíssimo tempo, o 

tal concurso despertava reações contundentes em meio ao regime ditatorial que se 

instalava no país. Repressão, censura e ameaças veladas aos profissionais da imprensa 

se tornariam cada vez mais comum em meio à rotina da Pif Paf. Resultado: em sua 

oitava e última edição, uma fotomontagem do general Castelo Branco comendo uma 

perna de Carlos Lacerda trazia a seguinte advertência: 

 

 

 

“Quem avisa, amigo é: se o governo continuar deixando que certos jornalistas falem em 

eleições; se o governo continuar deixando que determinados jornais façam restrições à sua 

política financeira; se o governo continuar deixando que alguns políticos teimem em 

manter suas candidaturas; se o governo continuar deixando que algumas pessoas pensem 

por sua própria cabeça; e, sobretudo, se o governo continuar deixando que circule esta 

revista, com teda sua irreverência e crítica, dentro em breve estaremos caindo numa 

democracia.” (Pif Paf, ED.8, p. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomontagem de Castelo Branco e Lacerda. Última edição antes do fim da revista. Ed. 8 p.24 

 

 

 

 Pelo conjunto da obra, nota-se ao longo das seções da revista um esforço 

coletivo, pautado pela irreverência e improviso, dos colaboradores da Pif Paf para aliar 
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estilos, forma e conteúdo na composição da crítica a partir do humor. Nesse sentido, 

importante notar que a organização e a disposição das seções  da Pif Paf são capazes 

de auxiliar a condução da leitura, permitindo maior identificação do público com 

conteúdos sequenciais. Nesta relação direta com o leitor, Pif Paf reúne um estratégico 

modelo de composição do pensamento baseado na constante observação da realidade 

dos fatos cotidianos.  Suas seções nos permitem analisar de forma  ampla algumas das 

diferentes questões daquela geração dos anos 1960, sejam políticas ou 

comportamentais.  
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CAPÍTULO 3 

OPÇÕES GRÁFICO EDITORIAIS: A EXPERIMENTAÇÃO NA PIF PAF  

  

 

 Este capítulo aborda o projeto gráfico da revista, suas diretrizes editoriais, capas 

e os conjuntos artísticos propostos a cada edição. Composições ilustrativas utilizadas 

foram criadas com o objetivo de comunicar, informar e fazer rir a partir de textos, 

imagens, charges, ilustrações, cartuns e caricaturas. A arte feita à mão livre da Pif Paf 

traz um contraponto à estrutura carregada e sistêmica dos veículos da grande imprensa 

da época. A cada edição, os profissionais do traço confrontavam o óbvio com a 

paginação estruturada em um modelo coletivo de ideias e propostas. No entanto, as 

opções por tipografia, estilo, cor, espaçamento, estrutura de página e fotos representam 

a essência da revista, que apostava, justamente, neste ambiente mais livre do ponto de 

vista gráfico para se posicionar criticamente.  

 

 Como toda forma de linguagem, o design possui, basicamente, duas 

possibilidades de articulação de conteúdo: uma que se realiza no sentido horizontal e 

que tem propriedades combinatórias, outra que se realiza no sentido vertical, em 

profundidade, e que tem propriedades associativas. No caso da Pif Paf, ambos os 

recursos foram explorados, como veremos ao longo deste capítulo. A começar pelas 

capas de cada edição. Eugênio Hirsch consolida na revista sua trajetória de versatilidade 

visual conquistada ao longo do período em que criou capas para livros da Editora 

Civilização Brasileira no início dos anos 1960. Veremos também que Claudio Fortuna 

completa a dupla de direção de arte da revista que representa a essência visual da Pif 

Paf. Com forte apelo dos elementos textuais e gráficos, Fortuna atua no planejamento 

estético de criação de uma identidade impactante a cada edição. 

 

Técnica e estética da composição tipográfica constituem bases importantes de 

sustentação da linguagem do design gráfico. Estas são algumas das considerações de 

Ana Luisa Escorel expostas no livro: “O efeito multiplicador do design” e que serão 

base para a discussão proposta neste capítulo. 
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“O design nasceu da necessidade que a sociedade industrial sentiu, mais 

precisamente na Europa, em meados do Século XIX, de criar mecanismos que 

pudessem dar nexo ao novo modo de produção de objetos e informações. É quando 

surge o projeto industrial, ou seja, o meio através do qual um novo especialista, o 

designer, passa a controlar o processo que vai da concepção do produto a seu uso.” 

(ESCOREL, 1999, p.35) 

 

 

 Na análise da Pif Paf, a concepção do produto impresso na forma de revista  

constitui a soma de elementos importantes dos campos estético, visual, artístico e 

jornalístico, fazendo do design gráfico o principal recurso editorial para traduzir a 

essência destas múltiplas concepções criativas de cronistas e ilustradores. 

  

 

 

3.1 Da capa ao miolo: a imagem multifacetada de uma piada 

 

A despeito da variedade estilística dos conteúdos produzidos por seus 

colaboradores, Pif Paf traz, portanto, inovação quando a análise está diretamente 

associada ao uso de linguagens. Os elementos figurativos da revista constituem enorme 

potencial semântico para reflexão sobre o sentido de palavras, frases e textos 

produzidos e/ou diagramados com o objetivo de complementar a mensagem com 

imagens. Da mesma maneira, o uso exacerbado de  metáforas traduz a intenção dos 

autores em dar outro sentido às expressões de senso comum. Verbetes diversos são 

utilizados como ferramenta para dar corpo e escala ao tom satírico dos conteúdos.   

 

 “Se apenas os desenhos da Pif Paf fossem reproduzidos, sem considerar a sua 

natureza humorística, os desenhos pelos desenhos, já se teria um legado 

incomparável na imprensa brasileira. Mas os textos, as frases isoladas, as sentenças 

fulminante, as interações palavras/desenho, o humorismo no varejo e a granel, na 

crítica humorística, no humor crítico, na riqueza da gratuidade (...) Pif Paf em 

revista foi a primeira iniciativa editorial de resistência ao arbítrio do regime 

policialesco. Não nasceu, não viveu para fazer militância política, muito menos 

partidária, mas só por ser uma revista de humor já era uma afirmação de liberdade.” 

(FREITAS, 2005 p.7). 
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 Para analisar a obra gráfica da revista é preciso considerar as condições de 

trabalho do grupo de profissionais radicados no Rio de Janeiro e incumbidos da missão 

crítica e criativa da publicação, entre eles, Millôr Fernandes, Jaguar, Ziraldo, Claudius 

Ceccon, Fortuna e Eugênio Hirsch. Os processos de produção eram feitos à mão e, por 

vezes, se mostravam conturbados, dando margem ao improviso e decisões que fugiam 

ao planejamento editorial, conforme lembra Jaguar em seu depoimento a esta pesquisa. 

 

 

 

“Meia noite a gente ia pro restaurante Lammas. Aí, bebia até as duas da manhã e 

voltava para trabalhar às seis da manhã de porre. E as coisas saiam na base do 

improviso. Naquele tempo a gente fazia as tirinhas de papel, cortava e montava 

manualmente. Era um negócio infernal.  Era linha por linha.” 13 

 

 

 

 

Em algumas edições, esta realidade descrita por Jaguar se materializa, como 

podemos observar na figura acima, na página anterior. À esquerda, ao lado da ilustração 

de topo de página da série:  O mundo em que vocês vivem, percebe-se uma tentativa de 

integração, intencional ou não, do que seria uma legenda explicativa da ilustração se 

juntando ao texto corrido da página, em que é debatido o papel de França e Inglaterra 

na disputa política e territorial na Europa. Claramente, o episódio abre margem para 

interpretações. Por hora, pode-se entender por uma ousadia na diagramação. Por outra, 

uma necessidade de composição criada a partir de uma limitação de espaço. No lado 

oposto da figura, no canto superior direito da página, uma colagem se mostra mais 

evidente. A seção: Cartas ao leitor permite a exibição de uma caixa de texto colada a 

outra sobrepondo a linha azul que faz uma moldura sobre o conteúdo, sem qualquer 

espaço para respiro da página. Por esta análise, identifica-se claramente o momento 

distinto de composição de cada elemento da página. Um veio depois do outro. 

 

                                                        
13 JAGUAR, 19/12/2017. Entrevista concedida ao autor. 
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Colocar no papel a ironia de uma notícia e, ao mesmo tempo, se preocupar com 

o impacto visual do conjunto da obra era uma das características da direção artística da 

revista. Eugênio Hirsch tinha esta missão. Definir estratégias para diagramação e 

impressão a partir do estilo de cada um. É verdade que a versatilidade dos colaboradores 

e o uso de recursos técnicos limitados na composição gráfica da Pif Paf deixava, por 

vezes, a responsabilidade da direção sem muita margem de manobra organizacional. 

Percebe-se em praticamente todas as edições que Hirsch recorreu a uma tentativa de 

distribuição livre, porém, cronológica de alguns conteúdos, sobretudo das seções, que 

seguiam uma ordem ao longo das vinte e quatro páginas de cada uma das oito edições. 

Além das seções, capas, contracapas, páginas iniciais e miolo também eram usadas para 

impactar o leitor. Tipografias associadas a recortes, tons de cor e fotografias de alto 

contraste, fotonovelas, desenhos e demais detalhes gráficos formam um emaranhado de 

estilos capaz de manter vivo o principal traço da revista: o humor ácido e crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhes gráficos das seções 500 contos por uma piada e Stripif - tease. Pif Paf   Ed.4 e Ed.5. 1964 

 

 

 

 

Em linhas gerais, cabe ressaltar que a mistura entre humor, arte gráfica e sátira 

política define a principal contribuição do projeto gráfico da revista Pif Paf. “Não ria 
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se não achar graça. Pif Paf é uma revista humorística e não uma palhaçada” estampa a 

página 19 da terceira edição em 22 de junho de 1964. 

 

Voltada para a crítica política e de costumes, Pif Paf lança mão de alguns 

elementos para a composição de seu projeto gráfico, que serão brevemente 

apresentados a seguir: 

 

 

Formato 

 

 A revista utilizou o formato de tabloide (36x26 cm), com impressão colorida e 

24 páginas por edição. Em tese, para fins editoriais e de gestão de produtos, a escolha 

do formato leva em consideração dois aspectos: a experiência de leitura e os custos de 

produção. No caso da Pif Paf, como o modelo de financiamento era inconstante, sem 

compromisso de qualquer grande corporação ou patrocinador, os custos precisavam ser 

reduzidos. A escolha se mostrou uma boa aposta que permitiu a transição da coluna 

anteriormente publicada em uma revista para um formato mais contemporâneo em 

comparação aos jornais da época. Com notícias mais curtas e forte apelo visual, o 

tabloide caiu como uma luva para as intenções dos autores da revista.  

 

 

 

Papel 

 

 No mercado editorial, o tipo de papel normalmente é escolhido em função da 

publicação. Jornais revistas e livros contam com escolhas distintas para impressão. No 

caso da Pif Paf, o papel escolhido foi o papel jornal, opção utilizada por meios de 

publicação, como jornais e revistas da época, e economicamente viável para o modelo 

independente de produção adotado desde sua origem pela Pif Paf. Millôr destacava a 

relevância do conteúdo da revista em comparação ao meio utilizado para alcançar o 

público. 
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“Muita gente reclama do papel do nosso primeiro número. Não estamos vendendo 

papel. Estamos vendendo ideias.” Pif Paf. Ed.2. p2. 1964) 

 

 

Acabamento 

 

 Refere-se ao conjunto de processos gráficos que são aplicados na publicação 

após a impressão. Somado ao papel, o acabamento é o que define o formato final de um 

jornal, livro ou revista como produto. A revista utilizou um acabamento padrão para o 

formato tabloide, com grampeamento no miolo em função da quantidade de páginas, 

24. 

 

 

Grades e grids  

 

 São utilizados para manter a consistência visual do projeto gráfico durante o 

processo de diagramação. Sua utilização é bastante antiga, uma vez que manuscritos já 

dotavam de tal recurso para organização textual. Trata-se de uma estrutura geométrica 

constituída por eixos verticais e horizontais, que têm a funcionalidade de auxiliar a 

disposição de textos e imagens. Normalmente, os eixos são classificados em três a 

quatro categorias, tais como: Retangular, utilizado em projetos gráficos de romances 

e/ou produções literárias onde há a predominância do texto escrito. Também 

recomendado para pequenos formatos em carta ou papel A5; Colunas, grid composto 

por margens e colunas de informação. Utilizado em projetos com grande volume de 

categorias e detalhes como texto, imagem e boxes para distribuição e organização da 

informação. Escolha características para produtos jornalísticos e revistas;  Modular, 

onde a organização é feita por conjuntos de módulos formados por linhas e colunas 

criadas pela necessidade de agrupar diferentes temáticas e contextos informativos, 

como acontece em jornais e portais de notícias. Por fim, o  grid Hierárquico, constituído 

por linhas base com a função de posicionar hierarquicamente a informação, em geral a 

partir do topo da página.  

 

 É correto afirmar que, nesta perspectiva, a composição gráfica e estilística da 

Pif Paf confrontou alguns paradigmas pré-estabelecidos, como o uso da norma culta da 
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língua portuguesa.  A utilização de uma linguagem sem obediência às regras de 

gramática pode ser constatada. Nas oito edições da revista, percebe-se um descolamento 

de regras de referência gráfica capazes de manter um padrão na disposição das 

informações. A capa da edição de lançamento (vide página 58) ocupa quase que a 

página inteira, deixando uma pequena linha mestre na beirada. É também a única edição 

em que o título da revista não está posicionado no topo, e, sim, na base.  

 

 Assim, relacionado aos estilos, percebe-se na revista uma dinâmica de confronto 

constante. Cada página tem alma própria. Sintonia fina entre crítica, humor e design 

gráfico, sem qualquer coerência com um modelo padronizado conforme descrito 

anteriormente na classificação dos grids.  

 

 

“Sob uma ética libertária e existencialista Pif Paf apresentou ao público sua carta 

de princípios e valores. Publicados na terceira página da edição número 1, tais 

princípios evidenciavam uma crítica aos costumes e, ainda, a busca por uma ruptura 

cultural em suas páginas. Mudanças decisivas na arte de fazer jornalismo, afinal, 

Mudança compreende que haja algo de errado e que indubitavelmente precisa ser 

mudado, e que só um louco assume um desafio destes. Quem faz Pif Paf é louco”. 

(KUCINSKY, 2013, p.15). 

  

 

 

Tipografia 

 

 Considerada a identidade de uma publicação ou produto, a tipografia é um 

elemento gráfico responsável pela construção icônica de valorização de uma marca. 

Dois procedimentos são importantes: legibilidade e contraste visual com o ambiente de 

fundo de página.  

  

 Em relação à Pif Paf, pode-se dizer que não há uma relação direta com uma 

família tipográfica. Dada a diversidade de seus colaboradores e o livre arbítrio para a 

composição imagética das seções da revista, o projeto gráfico segue um modelo plural, 

em que estilos diversos complementam livremente a diagramação. Fontes com serifa, 

em itálico, negrito, com capitular, pontuação, com ou sem margem, em coluna, 
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desenhadas, a cores ou em preto e branco, vazadas, centralizadas, alinhadas, com boxe, 

os casos eram dos mais diversos. Até mesmo uma mistura de fontes na mesma frase 

pode ser considerada regra normal na revista, em virtude da ênfase que se pretende dar 

a alguma mensagem ou informação. 

 

 

Paleta cromática 

 

 Grande parte da revista é impressa em preto e branco. Em todas as oito edições 

há uma menor quantidade de conteúdo em cores. Como já mencionado, os custos de 

produção constituem um grande impacto nas escolhas da revista. De forma articulada 

com as limitações orçamentárias, a reserva de espaço em cores na revista é feita com 

cautela. A seção O Pif Paf, assinada por Millôr Fernandes, está entre as contempladas. 

Em todas as edições seus conteúdos são impressos de forma colorida, constituindo, 

talvez, uma reserva de mercado do autor como prioridade nas publicações. Do ponto de 

vista técnico, a se julgar pela definição de uma paleta cromática, é possível afirmar que 

tons como vermelho e amarelo são utilizados de forma mais frequente nos trabalhos da 

revista, seja como fundo de página na composição de desenhos, seja no alinhamento 

das margens de seções em destaque. 

 

 

 

Layout 

 

 É a disposição do conteúdo da revista. Elemento que conduz a leitura, 

orientando o rumo das escolhas do leitor. Destaca prioridades. Organiza temáticas. 

Desenha a página. Ao lado da crítica em prosa e verso, o uso de recursos gráficos e 

editoriais cresce vertiginosamente entre as publicações a partir dos anos 1960. Títulos, 

manchetes, fotos, logotipos, gráficos visuais, cores de fundo e ilustrações passam a 

preencher das mais variadas formas as páginas de jornais e revistas. A linguagem é 

utilizada como estratégia na comunicação de massa. Como já citado, suplementos 

literários vivem seu auge na mídia impressa. O modo visual abre caminho para compor 

e compreender mensagens em diversos níveis de utilidade, do básico e funcional aos 

trabalhos do mais alto nível da expressão artística. Entre teoria e prática, o cenário era 
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uma oportunidade única para os experimentos em layout da Pif Paf, que faz deste 

recurso um laboratório criativo para a sátira política e social.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variações do uso de tipografia. Pif Paf. Ed. 3 p.12 e p.13. 1964. 

   

 

 

 

  Em meio às demais iniciativas daquele momento na imprensa, que procurava se 

reinventar, a Pif Paf fez o maior uso de chamadas de topo de página, títulos e autonomia 

na diagramação de caracteres. Este conjunto de ações permitiu à revista ocupar um local 

importante no campo das inovações estéticas, tornando seu o produto impresso algo 

mais atrativo e visual. Lattman-Weltman (2008) relaciona movimentos como este a 

uma forma de evolução do impresso, com intenção de tornar a leitura mais objetiva e 

agradável, proporcionando ao leitor economia de tempo na seleção de artigos, matérias 

e demais conteúdos. 
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Elementos de página impressa 

 

  Entre os elementos de página impressa capazes de trazer identidade a um projeto 

gráfico estão diferentes formas de apresentação do conteúdo ao leitor. O título, por 

exemplo, tem duas funções básicas: deve conter uma quantidade de informação 

suficiente para resumir o assunto e manter o foco do leitor para a continuidade da 

leitura. Já o parágrafo de abertura de uma matéria, conhecido como lide ou lead, deve 

responder as seis perguntas básicas do jornalismo: o que? Quem? Quando? Onde? 

Como?  Por quê?  

   

  Na Pif Paf ambos os recursos são utilizados de forma diversificada. Em todas 

as oito edições, a grande maioria dos trabalhos não segue uma linha organizacional com 

base em títulos, subtítulos, lide e texto informativo. A necessidade de trazer autonomia 

aos autores para execução das obras em cada seção, desenho de humor ou ilustração faz 

com que a diagramação da revista, praticamente, se desvincule de um modelo 

parametrizado. Não há, sob este prisma, a obrigação de contemplar todos os elementos 

de página impressa, tais como, capitular, assinatura, boxes e subtítulos. Com ressalvas 

às legendas, muito utilizadas para o complemento de informação em fotomontagens, os 

demais recursos editoriais flutuam de forma mais esparsa sob demanda de cada trabalho 

autoral dos desenhistas, redatores e ilustradores. Apesar da liberdade criativa, Millôr 

Fernandes fazia questão de deixar clara sua intenção ao montar cada elemento gráfico 

em uma página, como lembra seu filho, Ivan Fernandes: 

 

 

“Ele dizia, colando coisas numa página, ele fazia diagramação. Esse foi um hábito 

que ele teve a vida inteira ele sempre mandou as páginas dele, se não diagramadas, 

como ele queria a diagramação” (IVAN FERNANDES, 2017. Depoimento para o 

autor) 

 

 

“Meu pai era editor de arte mesmo. Uma das preocupações dele era a questão de 

montar uma página realmente impactante. Por onde ele passava ele tentava interferir 

na estrutura da página. Na Pif Paf, basicamente, era um trabalho braçal.  Montava em 

fio, desenhava o fio. Desenhava o logotipo um por um. Montava uma vinheta, era 
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tudo no braço, no canivete.  Uma coisa de tentativa e erro. Não tinha nenhuma 

programação prévia.”  (FELIPE FORTUNA, 2017. Entrevista concedida ao autor.)  

 

 

 
  Analisemos o número 1 de Pif Paf. Nesta edição, os conteúdos da página 3 não 

contam com título ou até mesmo lide. Seções como Um ponto de vista carioca e 

Pensamentão vão direto ao assunto em meio aos demais conteúdos. Sem rodeios. Sem 

síntese de abertura, a informação é apresentada de forma direta. Somente na página 12, 

da mesma edição, na seção O Pif Paf, a composição com título e lide é entregue. E 

mesmo assim, dentro de um box, com ilustrações, colunas e desenho.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção Pensamentão: 21 de maio de 1964 
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 Neste  caso, o desenho rompe com o padrão e ultrapassa a página anterior, como 

se não estivesse pedindo licença para entrar. Pode-se afirmar então, a partir destes 

exemplos, que a proposta do layout das páginas internas da edição de lançamento nos 

permite entender melhor as escolhas como uma forma mais adequada para qualificar 

a experiência de consumo de informação com design de narrativas. Há mais zonas de 

respiro nas páginas com valorização dos espaços em branco e destaque para 

ilustrações. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção O Pif Paf, assinada por Millôr. 1964 

 

 

 Rafael Cardoso (2010), ao estudar o conceito de fragmentação da informação 

como um fenômeno da sociedade moderna, especialmente da era da eletrônica, 

explica como tal circunstância foi fundamental no campo do design gráfico décadas 

anteriores. No caso das revistas ilustrativas, como a Pif Paf, pode-se fazer um paralelo 

com seu projeto gráfico. De acordo com CARDOSO, o fato de um projeto gráfico ter 

uma predisposição para lidar com o fragmento da informação na construção editorial 
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permite uma fluidez maior do processo de interação com o objeto narrativo, de 

maneira que o eixo conceitual da publicação alcance mais interação com seu público. 

 

 Quando percebemos algumas das escolhas das seções da Pif Paf é importante 

notar também que a atitude do observador se revela um item de extrema relevância 

para a condução da narrativa. No caso das fotonovelas e desenhos baseados em uma 

disposição sequencial, normalmente em uma página inteira, esta relação entre emissor 

e receptor da mensagem se torna ainda mais evidente.  

 

 

 

“ A evolução desse processo de fragmentação da informação pode ser percebida no 

campo gráfico muito antes da introdução das tecnologias eletrônicas. Toda uma 

sequência de técnicas e processos de manipulação do texto e da imagem – que inclui 

a litogravura, a rotogravura, o fotolito, o offset e outros recursos gráficos 

traticionais – já envolvia a possibilidade de fragmentar e recompor núcleos de 

informação preexistentes em novas combinações.” (CARDOSO, 2010. P238) 

 

 

 

 Um dos impactos consequentes do estilo livre da Pif Paf é a transformação 

conceitual no campo do design gráfico a partir de uma visão eclética e híbrida da 

apresentação da informação, sem hesitação para o emprego da desordem. Observemos 

alguns exemplos relacionados à variação estética em fotonovelas e sequências. Na 

página 9 da primeira edição está a seção Canções brasileiras ilustradas. Sob o título 

de Amélia, canção de Mario Lago e Ataulfo Alves, a revista apresenta uma fotonovela 

com dezesseis quadrantes distribuídos em uma página inteira, sendo que os dois 

últimos encontram-se vazios e um ultrapassa seus limites de alinhamento vertical. A 

narrativa começa no canto superior esquerdo e segue para baixo com o desenrolar de 

um conto observacional sobre o comportamento feminino. Amélia, em várias 

circunstâncias, é detalhada e seus traços de personalidade expostos com fotografias 

em tamanhos e recortes assimétricos de acordo com a canção. O conjunto revela a 

interrupção da linguagem com o final da letra da música, que parece não contar com 

novas estrofes para compor a página inteira: “Amélia não tinha a menor vaidade. 

Amélia é que era mulher de verdade.” (Pif Paf, Ed. 1 p.9. 1964). 
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 No Brasil, a produção de fotonovelas é significativa a partir da década de 1950. 

Pif Paf  se apropria do recurso dando margem às variações de estilo que caracterizam 

sua narrativa. Ora por uso singular de imagens em sequência, ora pela composição 

textual para complemento da informação. Seções como Grandes canções brasileiras 

ilustradas são exemplos que podem traduzir esta utilização técnica e conceitual do 

recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seção Grandes canções brasileiras ilustradas. Pif Paf  Ed. 2. p9 1964 

 

 

 

A montagem da fotonovela, diferentemente do cinema, se assemelha mais a uma 

soma do que a um produto. A justaposição dos dois elementos (foto e texto) não 

abre ao leitor um grande número de combinações. Pelo fato de que na maioria das 

vezes, o texto explica a foto, ou a foto é mera ilustração do texto. A relação entre 

os dois elementos é redundante, dela se conclui sempre univocamente. Eles se 

desenvolvem lado a lado com a mesma função expositiva e explicativa, não se 

misturam nunca, não criam uma linguagem visual como os quadrinhos desenhados. 

(HABERT, 1974, p.81)  
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3.2 Variações nos desenhos de humor: caricatura, charge e cartum. 

 

Durante a trajetória da Pif Paf, o desenho de humor encontra espaço na imprensa 

como instrumento artístico de intervenção política frente ao texto jornalístico. Conflitos 

de toda a natureza, expostos aos extremos nas páginas da revista, procuram ironizar a 

vida a partir da construção do conhecimento por meio da reflexão. Na Pif Paf percebe-

se uma constante ligação entre a vontade de fazer rir, desenhar e opinar. Salvo as 

devidas proporções, cada colaborador exerce um papel na busca por uma piada. Paulo 

Francis, no livro Hay gobierno?, publicado pela Editora Civilização Brasileira em 

1964, afirma que o humor político desapareceu do Brasil no Estado Novo, e recolheu-

se à clandestinidade em companhia das demais manifestações livres de pensamento. 

Segundo Francis, com Millôr, o humorismo cresceu intelectualmente, mas concentrou-

se no indivíduo, e não na crítica à sociedade. Francis refere-se ainda a outros, como 

observa-se a seguir: 

 

 

 

“Os desenhos de Claudius, Jaguar e Fortuna explicam o lugar comum na vida 

política do país, reduzindo-o ao ridículo, a arma suprema do humorista e do 

moralista. Há moralistas que não são humoristas, mas é difícil imaginar um 

humorista que não seja moralista.” (FRANCIS, 1964. p11) 

 

 

 

 Para dar conta da necessidade de instigar o riso a partir de um conteúdo visual, 

os editores da revista optam por explorar recursos baseados em variações dos desenhos 

de humor por meio de charges, cartuns, caricaturas e tirinhas. Em primeiro lugar, será 

contextualizada a charge. Base para manifestação da opinião, a charge representa um 

fato histórico ou situação na linha do tempo, social ou pessoal, de maneira a interferir 

com a crítica do autor sobre o episódio retratado. Na sequência, vem o cartum.  Algo 

atemporal, que representa uma situação, fato, sociedade ou indivíduo 

independentemente do contexto histórico, geográfico ou cultural. Temas universais são 

frequentemente abordados em cartuns. Depois, tirinhas, que são pequenos textos 

apresentados a partir de sequências narrativas de desenhos de humor. Geralmente, são 
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curtas, apresentadas em poucas etapas. Por fim, a caricatura, uma representação gráfica, 

que busca carregar, ampliar, exagerar, aumentar ou até diminuir em parte uma 

característica de uma sociedade ou indivíduo, transformando o desenho final em uma 

referência clara ao humor.14  

 

 Entre os desenhos de humor da Pif Paf, a caricatura representa um caso 

importante da produção da revista. Independentemente da capacidade e do talento 

indiscutíveis dos autores para outras peças, esta forma de exposição gráfica foi bastante 

explorada na publicação. Por outro lado, diante da variedade de experimentos visuais 

baseados em registros políticos ou comportamentais da época, é possível afirmar 

também que a fotografia tem um peso fundamental que sustenta algumas das 

importantes composições visuais, de modo a dividir atenção com charges e cartuns na 

diagramação da revista.  

 

 Com uma coluna dedicada exclusivamente ao tema, Pif Paf tratava dos 

desenhos de humor de forma didática, como podemos observar na página oito da 

primeira edição da revista. Sob o olhar atento de um caricato psicólogo com o bloco de 

anotações em mãos, o título da coluna apresenta-se deitado em um divã: Analisando 

uma caricatura.   

 

 Abaixo, a cena identifica um grupo de militares e civis às vésperas de um 

experimento balístico, em que um soldado representa o papel de uma cobaia com uma 

maçã na cabeça em clara referência aos contos de Guilherme Tell – o arqueiro lendário 

do Século XIV muito hábil com o manejo de flechas na Suíça. Na caricatura em 

questão, a maçã está na cabeça do soldado e a flecha é, de fato, um foguete militar a ser 

testado em tal circunstância onde o sucesso é improvável.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Fonte: Guia de Design Gráfico da editora Abril. 
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              Pif Paf Ed. 1, p.8, 1964.      Pif Paf Ed. 2, p.10, 1964. 

  

 

 

 Ao longo do texto, estende-se uma aula explicativa sobre mais um episódio que 

busca ilustrar o comportamento dos militares no contexto da ditadura instalada no 

Brasil meses antes. Em se tratando da análise dos trabalhos, é possível afirmar que a 

estratégia de explicar um conteúdo é ampliada a partir do uso em maior escala de 

charges, cartuns e caricaturas. Não se sabe a razão, mas a partir da segunda edição, a 

seção Analisando uma caricatura passa a se chamar Pif Paf analisa uma piada, e assim 

permanece nas demais sete edições. 

 

 A decisão dos editores da revista nos permite uma reflexão sobre a escolha por 

desenhos de humor em cenas cotidianas atemporais, como um casal em uma ilha 

deserta, um senhor em um consultório médico ou ainda uma simples demissão de uma 

secretária de uma repartição pública. Em tempo: apenas nas duas primeiras edições esta 

coluna tem o verbo analisar escrito com a letra “Z”. E em todas, o texto começa com a 
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palavra evidentemente, como se todo o conteúdo exposto e as situações descritas fossem 

algo óbvio e comum, no contexto de uma piada, é claro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustração de Fortuna. Pif Paf. Ed. 8. P.3. 1964 

 

 

 

 

 De volta às referências de Paulo Francis no livro Hay Gobierno?, observa-se 

que, dos três ilustradores citados, Fortuna era considerado o mais político dos 

desenhistas. Nota-se que a partir de um traço sombrio cria a atmosfera ideal para o 

ponto de ataque da arte, sempre preciso e direto. Sob este ponto de vista, o da precisão, 

Fortuna faz da seção “Em resumo”, considerada o espaço editorial da revista, seu porto 

seguro. Em sete das oito edições, o ilustrador escolhe a temática política como objeto 

de trabalho e, complementando a mensagem do texto milloriano, deixa sua marca com 

perspicácia. Observemos a edição de número oito. Nela, há um breve trecho do diálogo 

entre dois generais do exército. Ambos estão de costas para a cena, como se 

observassem algo. Um deles, de maior patente, e à direita, está com o dedo em riste.  

 

 Supõe-se a interrupção de qualquer possibilidade de manifestação de seu 

subordinado que, contundentemente, com as mãos cruzadas atrás da linha da cintura, 
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permanece em posição de sentido. Na legenda da ilustração a arrogância e prepotência 

do contexto daquele ato: “Não! Eu só conspiro contra governos depostos.” 

 

 O recurso do cartum foi bastante explorado na Pif Paf. Jaguar, por exemplo, 

utilizou bastante esta ferramenta para registrar o dia a dia dos brasileiros em meio às 

mais diversas situações. Em um destes casos, ele faz um alerta sobre as placas 

sinalizadoras encontradas nas ruas da cidade. Em três delas, o aviso parece não ser 

usado conforme o proposto: Devagar: escola. Fale ao motorista somente o 

indispensável e Incêndio. No caso do motorista de ônibus, um ladrão anuncia o assalto. 

Na vez do cidadão curioso por equipamentos de incêndio, um encontro literal com as 

chamas.  

 

 Por fim, a placa que indica redução de velocidade nas proximidades de uma 

escola esbarra com a animação de alunos de uma escola e o risco iminente adicionado 

aos pedestres. Valendo-se deste espaço com uma página exclusiva aos seus trabalhos, 

Jaguar assim os representa sob o título: estava escrito, como uma maneira de reforçar 

a todos as múltiplas apropriações de cada sinalização encontrada na rotina do povo, sob 

o viés, é claro, da ironia traduzida no pensamento do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações de Jaguar. Pif Paf. Ed4. p9. 1964 
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Ilustrações de Jaguar. Pif Paf. Ed4. p9. 1964 

 

 

 

 

3.3 A cena política: o princípio, o fim e o meio 

 

 Fonte de inspiração para o trabalho de toda a equipe da Pif Paf, o contexto 

político foi um dos maiores focos da revista. Nesse sentido, Millôr Fernandes e Fortuna 

merecem destaque. Os dois protagonizam um trabalho minucioso na crítica ao regime 

militar, a julgar pela seção Em resumo, em que Millôr e Fortuna assinam juntos – em 

sete das oito edições – texto e ilustrações diretamente associadas ao cotidiano da época, 

com foco nos atores políticos.  Importante perceber que, naquele momento, dos anos 

iniciais da década de 1960, a mudança no noticiário e nos editoriais de revistas e jornais 

brasileiros são indicativos das transformações que aconteciam na imprensa. Grande 

parte dos periódicos brasileiros segue o modelo francês de jornalismo, em que a técnica 

de escrita se aproxima da literatura, com destaque para crônica e artigos de opinião.  

 

 A partir das características analisadas até agora, cabe uma reflexão sobre a 

crítica ao sistema político que  a revista faz. Pif Paf não se classifica por um discurso 

pautado por ideais partidários. Era avessa ao totalitarismo imposto pelo regime militar. 

Na Pif Paf, a pauta política perpassa a íntegra da abordagem dos trabalhos textuais e 

gráficos. A truculência do regime militar é tratada com humor ácido e sarcasmo, como 

vimos ao longo do trabalho. Millôr se refere a interrogatórios e sessões de tortura com 

eufemismos. “Enquanto chove e faz um frio polar na Guanabara, as comissões de 

inquérito (que é como o govêrno denomina o Ministério de Perguntas Cretinas, lá dêle) 
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inquerem às pampas”. (Pif Paf, ed.6. p.3. 1964).  As capas e contracapas de algumas 

edições traduzem, da mesma forma, claramente esta proposta.  

 

 Fortuna assina a última página de duas edições, a de número quatro e a de 

número sete, com charges sobre generais. Nelas o autor destaca a íntima relação dos 

militares com seus apetrechos de guerrilha, entre baionetas e a cavalaria, utensílios 

como uma simples caneta merecem atenção, afinal, é com ela que foram promulgados 

decretos de toda a natureza, restringindo direitos civis. 

  

 As capas dedicadas ao tema formam um capítulo à parte. Em duas delas, Ziraldo 

apresenta seu estilo na forma de carteado e jogatina. Na capa da terceira edição, uma 

mensagem direta ao regime imposto: um general na forma do rei de espadas. Na capa 

da segunda edição da revista – conforme já mencionado nesta dissertação, à página 65 

– há um imenso tabuleiro com 65 quadrantes que conduzem o leitor por uma jornada 

política e hilariante pela tomada do poder no Brasil. No texto, um tom de promoção: 

“Compre Pif Paf e entre no Jogo da Democracia.”  Na página 2 da mesma edição estão 

as regras da brincadeira proposta por Ziraldo. A explicação parte da referência histórica 

da origem da palavra Democracia, regime político em que todos os cidadãos elegíveis 

participam igualmente – ou através de representantes eleitos – na proposta, no 

desenvolvimento e na criação de leis exercendo o poder de governança por meio do 

sufrágio universal.  

 

 No entanto, no jogo em questão, o objetivo consiste, simplesmente, na conquista 

do Palácio do Alvorada, centro do poder executivo brasileiro. Ziraldo afirma ainda que, 

“O jogo, como sabem todos os leitores (exceto os fascistas, os comunistas, os 

socialistas, os equilibristas e os punguistas) consiste na forma brasileira, em uma 

pessoa chegar ao Alvorada, sendo mais importante que chegar ao objetivo, impedir 

que alguém chegue” (Pif Paf, Ed. 2. P2, 1964). 
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Ilustração de Fortuna. Pif Paf, ed.6. p.3. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trechos da cobertura política na seção Em resumo. Pif Paf. 1964 
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 De forma autônoma e com estilo próprio, a revista amplia conceitos até então 

desenvolvidos por veículos como A Última Hora, Jornal do Brasil e o Diário Carioca. 

No  caso da Pif Paf, pode-se notar aspectos como a valorização de um novo padrão 

visual, com maior uso de cores, fotografias e, claro, dos desenhos de humor. 

 

 GOULART (2007) observa que foi a partir das mudanças ocorridas nos meios 

de comunicação impressos ao final da década de 1950 que a imprensa se transformou 

em um dos principais campos discursivos da atualidade. Pif Paf faz parte desta história 

e consolida este caminho de transformações, principalmente, quando analisadas 

técnicas de diagramação e cobertura satírica de temas cotidianos e da agenda política. 

O retrato atravessado da cena pública conduzido por Millôr Fernandes e seus 

colaboradores – por meio de ilustrações, textos críticos e fotomontagens – 

proporcionam uma experiência singular no campo da linguagem gráfica.  

 

 A fotografia, por exemplo, não era um recurso ilustrativo e assume um papel 

estratégico na emissão da informação. Pif Paf, mais do que isso trouxe o peso do humor 

analítico e satírico. Ao produzir informação a partir da criação artística, a revista associa 

pensamento à inovação na linguagem. Confronta o óbvio e promove reflexão, apesar 

da perseguição política que se instalara no país após o golpe militar. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Conforme exposto nesta dissertação, é possível perceber que na imprensa dos 

anos de 1960, experimentos de natureza provocativa, como a Pif Paf, encontravam 

caminhos para criação crítica e visual a partir de formas de difusão independente, sem 

demandar a estrutura comercial dos veículos de massa. Os exemplos citados nos 

permitem ainda uma reflexão sobre a apropriação realizada pela revista de alguns 

parâmetros relacionados às reformas gráficas que estavam em curso na imprensa.  

 

 Entre o conjunto da obra referendada pelo tom laboratorial da Pif Paf, baseado 

no esforço coletivo, do talento e da capacidade criativa a partir do improviso, torna-se 

notória a representatividade, em meio a uma ditadura militar, das grandes contribuições 

desta geração de caricaturistas, desenhistas, chargistas e ilustradores no debate político 

e cultural. Ângela Porto, filha de Sérgio Porto, em seu artigo de abertura do catálogo 

do Terceiro Festival Internacional do Humor do Rio de Janeiro, realizado em 2011, 

reconhece esta geração de artistas como filhos da ditadura. 

 

 

 

“Massacrando sucessivos e os maus hábitos enraizados na formação brasileira, dão 

início a uma nova escola de chargistas políticos atuantes desde os anos 80 e 90. Os 

filhos da ditatura e de uma desiludida liberação dos costumes também deixam seus 

herdeiros que continuam neste século XXI a fazer e desenhar a História.” (PORTO, 

2011. p13)  

 

 

 Observa-se que a partir da iniciativa de Millôr Fernandes, (jornalista), Eugênio 

Hirsch (diagramador), Reginaldo Fortuna (desenhista e escritor), Claudius Ceccon 

(jornalista), Sérgio Porto (jornalista), Jaguar (Ilustrador), Ziraldo (escritor e ilustrador)  

Ylen Kerr (fotógrafo) e Rubem Braga (cronista) fizeram parte do grupo de profissionais 

pautado por um ideal libertário organizado e difundido por meio da reflexão, da crítica 

social e da produção artística. 
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 Apesar da curta trajetória que culminou com a censura e o colapso financeiro 

do projeto Pif Paf, o cenário de tensão social daquele ano de 1964, somado à 

necessidade de se fazer oposição ao regime militar, criou uma atmosfera favorável para 

continuidade do projeto milloriano sob outras perspectivas. Em meio à dívidas e 

dúvidas sobre seu futuro, Millôr recebe um convite em agosto de 1964 para continuar 

a publicar a seção O Pif Paf no Diário Popular, jornal de maior circulação da capital 

portuguesa na época, com 180 exemplares/dia. E assim o fez durante 10 anos, entre 

1964 e 1974. 

 

 Independentemente do fato, o legado da Pif Paf no Brasil já estava 

encaminhado. Enquanto Millôr aproveitava o momento para se reposicionar frente ao 

público com uma coluna semanal no diário português, seus colaboradores dariam início 

no Brasil a uma nova organização artística de cunho político-social. Publicariam a partir 

de 22 de junho de 1969 a primeira edição do Pasquim, semanário alternativo que 

ocuparia a partir daí o posto de porta-voz da indignação social brasileira, acentuada 

com os desdobramentos do regime militar, como a instalação do Ato Institucional 

número 5, em 1968. Estava aberta uma nova porta para se falar de sexo, drogas, 

comportamento, design de narrativas e, claro, sátira política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Última Pif Paf. 27 de agosto de 1964.                        O Pasquim com seus colaboradores 1979. 
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