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Mestre do desenho de humor, a dupla Jaguar e Lan, homenageada juntamente com Millôr 
Fernandes na 16 edição do Salão Carioca de Humor, sofria o intenso assédio reservado somente a 
popstars na abertura do evento anteontem à noite, na Casa de Cultura Laura Alvim.  
 
Mesmo assim, eles reservaram um tempo para relembrar com carinho de um outro homenageado 
do salão, o único não entrevistável, na observação de Jaguar: o cartunista Mauro Borja Lopes, o 
Borjalo, morto aos 79 anos em novembro do ano passado.  
 
“Borjalo me batizou”, contou o cartunista Jaguar  
 
— Foi Borjalo que despertou minha vocação. E foi ele também quem me batizou — lembra Jaguar. 
— Houve um concurso, para selecionar quem ficaria no lugar dele na página de humor da revista 
“Manchete”, já que ele iria para “O Cruzeiro”. Mandei uns desenhos e fui selecionado. Ele 
gentilmente olhou aquelas porcarias(!) e foi generoso. Mas foi categórico: eu não poderia assinar 
como Sérgio Jaguaribe. Como nos anos 50 era moda assinar trabalhos com esses nomezinhos 
curtos, ele me batizou de Jaguar.  
 
Visto pelo olhar sempre irreverente de Jaguar e terno de Lan, Borjalo evoca lembranças e 
histórias na dupla.  
 
— O Borjalo tinha uma capacidade incrível de fazer cópias. Podia ter ficado rico vendendo cópias 
de Van Gogh e Picasso — conta Jaguar às gargalhadas. — Era metódico e disciplinado até para 
beber: só tomava seu uísque duplo a partir do meio-dia. Mas não fazia boemia de bar, bebia em 
casa. Mineiro, né ?  
 
— Recentemente, encontrei uma fotografia de 1955... Estávamos os dois juntos num hotel na Rua 
Senador Dantas. Borjalo estava jovem, bonito. Ele era pintoso, as mulheres não o dispensavam — 
recorda Lan.  
 
Borjalo é visto pelos dois como talento incontestável do desenho de humor brasileiro.  
 
— Eu achava Borjalo um gênio, porque ele nunca fez cartum com palavras. É caso único na 
história do humor mundial, fez desenhos de um lirismo fantástico. É figura tão marcante como o 
Miró é na pintura. Possivelmente, o maior cartunista que o Brasil já teve, e a América do Sul e o 
diabo a quatro — especula Jaguar.  
 
— Os desenhos dele são de uma síntese fantástica. Ele expressava muita coisa num traço simples, 
singelo. E o caráter dele era assim, como seu desenho — avalia Lan.  
 
Por isso, eles lamentam a lacuna criada por Borjalo na atividade na qual era mestre para tornar-
se, a partir de 1966, diretor-geral de programação na Rede Globo.  
 
— É a mesma coisa se o Noel Rosa tivesse virado diretor não sei de quê e ficasse 20 anos sem 
compor. Ou que o Chico Buarque ficasse 20, 30 anos fazendo um trabalho que outros poderiam 
fazer não tão bem mas parecido, enquanto que, como compositor, não teria nenhum igual a ele — 
diz Jaguar.  
 
— Essa era uma coisa que eu cobrava, de ele ter deixado du rante muito tempo o desenho. Eu 
dizia para ele: “Você não tem direito de não desenhar”, porque um homem que desenhava do 
jeito que ele fazia não podia de jeito nenhum parar — conta Lan.  
 
 



 
Nos últimos anos, Borjalo voltou a desenhar.  
 
— Ele fez o desenho de um prédio cheio de detalhes e levou meses fazendo isso. Acontece que 
perdeu o trabalho num táxi. Em menos de 48 horas, ele refez o desenho... com todos os detalhes 
— conta um impressionado Lan. — Falar de Borjalo é fácil mas sempre no superlativo. 
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