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SUPER HERÓIS 
(RAUL SEIXAS – PAULO COELHO) 

 
Hoje é segunda-feira e decretamos feriado.  

Chamei dom Paulo Coelho e saímos lado a lado.  
Lá na esquina da Augusta quando cruza com a Ouvidor. 

Não é que eu vi o Sílvio Santos. 
Não é que eu vi o Sílvio Santos. 

Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. 
Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção. 

Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. 
 

Já na outra esquina dei três vivas ao rei Faisal. 
O povo confundiu pensando que era o Carnaval. 

Então eu disse a dom Paulette: 
- Eu conheço aquele ali.   

Não é possível é dom Raulzito. 
Não é possível é dom Raulzito. 

Quem é que no Brasil não reconhece o grande trunfo do xardrez. 
Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez.  

Corri para um cantinho pra dali sacar o lance de mansinho. 
Adivinha quem era? 

Mequinho!  
 

Lá em Nova Iorque todo mundo é feliz. 
Vi o Marlon dançando Último Tango de Paris. 

Pedi cerveja e convenci ao garçom  
do botequim a não pagar o tal do casco. 

Ele aceitou, pois sou um astro.  
E duma cobertura no Leblon Kelé acena dando aquela.  

Enquanto o povo embaixo é o rei Kelé despenca da janela. 
É quando a 120 o Fittipaldi passa quem ele atropela.  

 
Vamos arriba! 

Grandes heróis! 
Vamos em frente! 
Vamos cowboys! 

Avante! Avante super-heróis! 
Aiôôô Silver!  

Shazam! 
Agora Kansas City!   

Kansas City here I come! 
Kansas City! 
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RESUMO: 
 
As histórias em quadrinhos estão presentes no cotidiano de todas as pessoas, das mais 
diversas idades. No entanto, os comics são bens culturais sendo assim, sujeitos à exportação. 
No presente trabalho, analisa-se a condição de bem cultural por conta da veiculação de 
opiniões, ideologias e visões de mundo de seus países de origem. Esse fenômeno ocorre 
devido ao fato de a narrativa desse tipo de mídia possibilita, através da empatia que seus 
personagens vivam para sempre numa mesma idade. Por essa razão, a narrativa também 
permite que a mensagem de cunho propagandístico-ideológico seja assimilada sem que o 
leitor perceba. Esse trabalho tem como objetivo o estudo da inter-relação entre política e 
quadrinhos. Para tal, esse estudo busca a origem da politização dos quadrinhos, para então 
focar, especificamente, na politização das HQ do Tio Patinhas no período da Guerra Fria. Em 
uma segunda etapa, e feita uma análise dos Estados Unidos da América e da Guerra Fria. Em 
razão das análises feitas das revistas do pato mais rico do mundo são estabelecidos novos 
resultados sobre o assunto.      
 
PALAVRAS CHAVE: Histórias em Quadrinhos. Politização. Tio Patinhas. Guerra Fria. 
 
 
 
ABSTRACT:  
 
 
Comics are become in daily of all the people, of the most diverse ages. However, comics is 
cultural goods being thus, can be exported. In the present work, it is analyzed on account 
condition of cultural good of the propagation of opinions, ideologies and visions of world of 
its native countries. This phenomenon occurs due to the fact of the narrative of this type of 
media makes possible, through the empathy that its personages live forever in one same age. 
Therefore, the narrative also allows that the message of propagandistic-ideological matrix is 
assimilated without the reader perceives. This work has as objective the study of the 
interrelation between politics and comics. For such, this study it searchs the origin of the 
politicalization of the comics, for then focus, specifically, in the politicalization of the comics 
of the Uncle Scrooge in the period of the Cold War. In one second stage, and made an 
analysis of the United States of America and the Cold War. In reason of the done analyses of 
the magazines of the duck richest of the world new results on the subject are established.  

KEYWORDS: Comics. Politicalization. Uncle Scrooge. Cold War. 

 
 
 



INTRODUÇÃO: 
 

O presente trabalho final de graduação trata da análise das histórias em quadrinhos1 do 

Tio Patinhas a partir de um recorte temporal que abrange a Guerra Fria (1949-1989) e o 

desmantelamento da União Soviética.  

Os objetivos do estudo foram: a analise das histórias em quadrinhos do Tio Patinhas a 

fim de identificar emissão de ideologias políticas, sociais e/ou econômicas; estabelecer a 

inter-relação entre ideologia política e histórias em quadrinhos, através de uma análise de 

como o discurso ideológico foi transmitido pelas histórias em quadrinhos do Tio Patinhas 

durante a Guerra Fria e no período de dissolução final da URSS. 

Por essa razão, o TFG parte do seguinte problema: No período correspondente a 

Guerra Fria e durante o desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviética, as 

HQ do Tio Patinhas veicularam idéias e/ou conceitos condizentes com a política norte-

americana, atuando como elementos de formação de opinião polarizada, e, portanto, favorável 

à visão de mundo e à divulgação do estilo de vida norte-americano?  

A hipótese do trabalho é a seguinte: com o advento da Guerra Fria e no período de 

desmantelamento da URSS, os comics do Tio Patinhas disseminaram idéias polarizadas pró-

americanas, através de um fenômeno que pode ser designado como politização das histórias 

em quadrinhos.  

Para que os objetivos fossem atingidos o presente TFG se vale dos procedimentos 

metodológicos que seguem abaixo: 

Análise de discurso/conteúdo, tomando como base o paradigma veroniano que trata a 

análise de discurso como um modo de aproximação ao texto, modo de manipulação ou de 

abordagem do texto e não como um objeto de estudo. (GÓMEZ DE LA TORRE 2001; 238) 

Verón, também considera que o texto é um objeto multidimensional, possuindo uma 

diversidade lógica, estrutural e enunciativa. E, que, não é possível analisar um texto só, 

precisando analisar vários textos. (GÓMEZ DE LA TORRE 2001; 239).  

Céli Regina Jardim Pinto, professora do Departamento de Ciências Políticas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e atual diretora do Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas da UFRGS, em seu livro “Com a Palavra o Senhor Presidente José 

Sarney”, faz uso da análise de discurso durante o Plano Cruzado. 

                                                 
1 Neste trabalho serão adotadas as seguintes grafias: histórias em quadrinhos, HQ, comics, gibis, quadrinhos, arte 
seqüencial e revistinhas. 



PINTO (1989; 61) considera que “o analista de discurso tem, em princípio, duas 

possibilidades de intervenção inicial no corpo discursivo: uma que parte de seu problema de 

pesquisa e da natureza do discurso que está trabalhando e outra que diz respeito 

exclusivamente à organização do texto enquanto realidade semântica”.  

Apesar de um estudo político, seu livro foi incorporado ao presente trabalho, porque 

considera-se pertinente à metodologia já que o método de pesquisa empregado pela autora 

(análise de discurso) esteja presente nos estudos de publicidade e propaganda, e, portanto, 

pode ser perfeitamente utilizado em favor da Comunicação Social.  

Para DIJK (1996; 203) “a funcionalidade no uso da linguagem e no discurso não 

mostra apenas como as frases ou textos são organizados, e não apenas como estão 

relacionados com cognição, interação e estrutura social. Ela revela também que o discurso não 

é jamais independente de contexto, e, portanto jamais é inocente.” 

Então, buscou-se marcas ou pistas textuais que denotem manifestações ideológicas 

favoráveis à visão de mundo e ao estilo de vida norte-americano.  

Observação das HQ onde serão verificadas 18 histórias, de um período correspondente 

a Guerra Fria e durante o desmantelamento da União Soviética, classificadas por ano de 

produção. A partir dessa classificação cronológica, buscar-se-ão palavras-chave ou frases-

chave com a finalidade de encontrar emissão ideológica. Também será investigado se houve 

mudança na produção das histórias em quadrinhos e/ou nas ideologias emitidas no período 

estudado.  

 

Dentro das preocupações específicas da análise do discurso político, um 
procedimento útil é o de organizar o corpo para análise de construção de uma 
listagem contendo o que se poderia chamar de três colunas: a primeira a “quem 
fala”; a segunda “para quem se fala”, e a terceira “o que se fala”. Em uma linguagem 
mais precisa, as colunas corresponderiam aos sujeitos enunciadores, a quem o 
discurso se dirige, e aos enunciados. (PINTO, 1989, 61-62). 

 

A escolha para tal período se deve ao fato de a marcante bipolaridade ideológica no 

cenário mundial acabar lentamente através de processos transitórios que culminaram com o 

fim da URSS. As políticas de abertura política e reestruturação econômica iniciadas por 

Nikita Kruchev e finalizadas por Gorbatchov, tiveram a função de ser um processo de 

transição do comunismo ao capitalismo. Com a ruptura dos antigos padrões bolcheviques a 

União Soviética perdeu a Guerra Fria sem que nenhum disparo fosse efetuado e as repúblicas 



anexadas durante a Revolução Russa2 obtiveram sua independência e soberania política 

asseguradas.  

Para definir histórias em quadrinhos será utilizado o conceito presente no livro 

“Desvendando os Quadrinhos” de Scott McCloud cuja definição afirma que as histórias em 

quadrinhos são imagens pictográficas e de outra natureza justapostas em uma seqüência 

deliberada e são destinadas a transmitir informações e/ou produzir uma resposta no leitor. 

MARCONDES FILHO (1994, p. 48) postula que “a ideologia não é somente reflexo 

de uma orientação política. Mais do que isso, ela é uma visão de mundo que comporta 

elementos culturais, estéticos, comportamentais, existenciais, morais e éticos.” 

Para obter uma maior confiabilidade dos dados para a contextualização da pauta 

mundial durante a Guerra Fria e no período correspondente ao desmantelamento da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi consultada a coleção Livro do Ano da Encyclopaedia 

Britannica do Brasil. Tal opção ocorreu porque os exemplares dessa coleção são 

retrospectivas anuais dos fatos ocorridos em diversas áreas, como: economia, situação 

mundial, ciência e tecnologia, etc. 

Contudo, a coleção teve seu início no ano de 1980, por esse motivo, os dados 

referentes às décadas anteriores não puderam ser consultados. No entanto, tais dados foram 

buscados em outros livros da época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sobre esse assunto ver A História Concisa da Revolução Russa de Richard Pipes e Os Dez Dias que Abalaram 
o Mundo de John Reed. 



HISTÓRIAS EM QUADRINHOS:   
  

As histórias em quadrinhos sempre foram motivos de pesquisas ao longo do tempo, 

suas origens e possíveis conseqüências sobre seus leitores foram discutidas entre diversas 

áreas de conhecimento.  

 

Durante muito tempo as estórias em quadrinhos foram tidas e havidas como uma 
sub-literatura prejudicial ao desenvolvimento intelectual das crianças. Sociólogos 
apontavam-nas como uma das principais causas da delinqüência juvenil. Aos 
poucos, porém, foi-se verificando a fragilidade dos argumentos daqueles que 
investiam contra os quadrinhos: uma nova base metodológica de pesquisas culturais 
conseguiu estruturar a sua evolução crítica, problematizando-os a partir do 
relacionamento entre a reprodutibilidade técnica e o consumo em massa, que 
criariam posições estético-informacionais para a obra de arte. (CIRNE, 1970, p. 11) 

 

O conceito de quadrinhos exposto na introdução torna a arte seqüencial mais antiga do 

que os registros oficiais. Segundo MCCLOUD (2005) as HQ remontam as antigas 

civilizações como o Egito e os povos pré-colombianos. Por exemplo, as pinturas de tumbas 

egípcias, que consistiam em representar através de desenhos as situações diversas caça, magia 

simpática, cerimônias religiosas, cobranças de impostos seriam história em quadrinhos, basta 

que se descubra a seqüência correta para que a narrativa possa ser compreendida, no caso 

egípcio McCloud descobriu que a leitura era feita em ziguezague e debaixo para cima (fig. 1; 

p.5) 

Mas GUBERN (1979) e diversos autores seguem o pensamento convencional que 

considera que a gênese dos comics se deu apenas no final do século XIX com a aparição das 

histórias do personagem Yellow Kid3(Fig.2; p.5), de Richard Felton Outcault. Esse 

personagem vestia um camisolão onde eram escritos textos cômicos a cada quadrinho, as 

histórias se davam em um beco nova-iorquino e, devido à efervescência de ideologias 

políticas da época, o garoto amarelo e seus amigos eram contra o establishment4 e, 

conseqüentemente, eram de esquerda.    

No entanto, MCCLOUD (2005) lembra de um personagem, Santo Erasmo, que graças 

à imprensa de Gutenberg, tornou-se muito popular em 1460 d.C. cujas histórias, As Torturas 

de Santo Erasmo (fig 3. p.6), encaixam-se perfeitamente no conceito de comics tal qual o 

exemplo egípcio. 

                                                 
3 Esse personagem foi desenhado por Outcault para o jornal New York World, onde um dos técnicos de 
impressão (Benjamin Benday) sugeriu testar a cor amarela no camisolão de Yellow Kid. Por conta deste fato 
surgiu o rótulo de jornalismo amarelo como forma de designar a imprensa sensacionalista. 
 
4 Sistema político estabelecido. 



 

Figura 1 - Reprodução da pintura da tumba de Menna (fonte: Desvendando os 
Quadrinhos de Scott McCloud). 

 

 

Apesar de amplamente estudada a história das Histórias em Quadrinhos é imprecisa 
no que tange ao surgimento desse tipo de narrativa. Há quem defenda que o criador 
da chamada arte seqüencial tenha sido o ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, com suas 
histórias ilustradas As Aventuras de Nhô Quim (1893). Há ainda histórias em 
quadrinhos japonesas (mangás), porém, que datam de 1702 e, ainda, um manuscrito 
pré-colombiano de 1519, descoberto por Cortez, considerado como história em 
quadrinhos por diversos estudiosos. (CARVALHO JUNIOR, 2002, p. 18). 

 

 

 Figura 2 - Yellow Kid (fonte: www.google.com.br). 



 

Figura 3 - Reprodução de As Torturas de Santo Erasmo (fonte: Desvendando os 
Quadrinhos de Scott McCloud). 

 

CARVALHO JUNIOR (2002) considera que os quadrinhos são histórias narrativas 

com personagens, ações, tempo e espaço e para que haja uma leitura completa do texto 

imagético e do texto verbal o leitor precisa ativar suas habilidades interpretativas visuais e 

verbais. Em “Apocalípticos e Integrados”, Umberto Eco disseca os comics quadrinho a 

quadrinho analisando as relações entre texto e imagens e seu efeito no leitor. 

 

 
 
 
 
 
 
 



A combinação entre imagens e palavras também tem um efeito classificado como 
biológico, já que atrai aos dois lados do cérebro humano. “Este é um componente 
dos quadrinhos que gera uma atração até mesmo biológica. O cérebro humano é 
dividido entre as metades direita e esquerda. O lado direito é pré-verbal, trabalha 
com o subconsciente e com as imagens. Já o lado esquerdo é verbal, racional, 
trabalha com a linguagem. Os quadrinhos são uma mídia que, de maneira 
praticamente única, fazem com que o receptor use os dois lados ao mesmo tempo, o 
que os torna uma experiência única para quem lê”, pontua quadrinista inglês Alan 
Moore. (CARVALHO JUNIOR, 2002, p. 18). 

 

Por essa razão, o ato de ler histórias em quadrinhos exige que o receptor use suas 

habilidades de interpretação visual e verbal.   

Sobre essa questão EISNER (1995) postula:  

 

As regências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e as regências 
da literatura (por exemplo, gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente. A 
leitura da revista de quadrinhos é um ato de percepção estética e de esforço 
intelectual. (EISNER, 1995, p. 8). 

 

O autor ainda considera o fato de as HQ empregarem imagens repetitivas, símbolos de 

fácil reconhecimento que geram idéias similares, que como conseqüência, compõe uma 

linguagem comum entre os autores dos comics e seus receptores. Mas, para isso acontecer, o 

desenhista de quadrinhos evoca uma comunidade de experiências (bagagem cultural). Então 

para que a mensagem possa ser transmitida e recebida, o quadrinista emite um apelo 

vocacional para a bagagem cultural (englobando o campo imagético e textual do leitor) para 

que seja criada a interação entre receptor e emissor. 

Por essa razão, o autor de quadrinhos, para contar uma história, se utiliza de imagens e 

palavras onde a composição de texto e imagens é apresentada ao leitor de maneira 

seqüenciada, e esses segmentos em seqüência são os quadrinhos. 

Segundo CARVALHO JUNIOR (2002, p. 17) “os quadros são momentos congelados 

no fluxo da narrativa, eles também apelam à imaginação do leitor para completar espaços 

narrativos, criando assim uma relação íntima com cada receptor”.  

Os espaços narrativos os quais Carvalho Junior se refere é conhecido como “sarjeta” 

são os espaços entre um quadrinho e outro. É a “sarjeta” que define o intervalo de tempo entre 

uma ação e outra, é nela que a história se desenrola verdadeiramente, pois o leitor é induzido a 

preencher o tempo entre as ações com fatos intermediários.  

Para o pesquisador e quadrinista MCCLOUD (2005) as ações registradas no papel 

pelo desenhista são auxiliadas e apoiadas pelo cúmplice silencioso, também conhecido como 

leitor ou receptor. McCloud demonstra essa relação ao apresentar uma seqüência onde, no 



primeiro quadrinho, um homem persegue sua vítima empunhando um machado. No 

quadrinho seguinte o desenho mostra uma cidade à noite onde um grito corta o silêncio. O 

autor conclui, em seguida, que quem matou o personagem perseguido foi o leitor e não o 

desenhista. (fig. 4; p.8) 

 
Posso ter desenhado um machado erguido, mas não sou eu quem desfere ou decide o 
impacto do golpe, nem quem gritou, ou por quê. Esse, caro leitor, foi o seu crime 
especial. Cada um cometeu de acordo com seu próprio estilo. Todos vocês 
seguraram o machado e escolheram onde dar o golpe.  
Matar um homem entre os quadros significa condená-lo a milhares de mortes. 
(MCCLOUD, 2005, p. 68-69). 

 

 

 

Figura 4 – Seqüência de quadrinhos de McCloud (fonte: Desvendando os 
Quadrinhos de Scott McCloud). 

 

MCCLOUD (2005) afirma que a participação do leitor nos quadrinhos para completar 

a seqüência narrativa é uma força poderosa em qualquer outro meio de comunicação. Para 

isso o autor cita o exemplo dos cineastas que há muito tempo perceberam que era importante 

deixar o público espectador usar a própria imaginação. Contudo, os filmes se utilizam da 

imaginação da platéia em situações ocasionais os quadrinhos devem fazer isso 

freqüentemente. Desde o arremesso de uma bola ao extermínio de um planeta, “a conclusão 

deliberada e voluntária do leitor é o método básico pro quadrinho simular o tempo e o 

movimento”.  

Das considerações de McCloud pode-se entender que nas HQ a conclusão deliberada e 

voluntária do leitor é a chave da intimidade gerada pelo pacto secreto entre o desenhista e o 

leitor para que a narrativa se desenrole em seu tempo e espaço. 



2.1  BENS DE EXPORTAÇÃO CULTURAL 
 

Breed apud WOLF (2003) considera que a expressão mass media5 abrange grande 

parte da imprensa, inclusive revistas populares. Dentre estas, os quadrinhos têm seu espaço. 

Sendo assim, os gibis constituem uma parcela dos mass media, e, devido a sua penetração nas 

massas6. 

Os autores Adorno7 e Horkheimer cunharam o conceito de indústria cultural na década 

de 1940. Mas, conforme as considerações de MATTELART e MATTELART (2003) tais 

autores imprimiram uma forte carga de “etnocentrismo europeu característico”. Por esse 

motivo, a fim de amenizar essa carga pejorativa do conceito de Indústria Cultural de Adorno e 

Horkheimer, será adotado o conceito de Nilda Jacks que considera além da produção, a 

criação e distribuição dos produtos culturais que simplesmente estão adequados ao sistema 

capitalista.  

 

O conceito adotado aqui para indústria cultural é o da criação, produção e 
distribuição de produtos culturais destinados ao grande público. O termo indústria 
cultural não tem, entretanto, o sentido histórico que Adorno e Horkheimer adotaram 
ao criticar a emergente cultura da década de 1940. É utilizado como um termo que 
designa o produto simbólico produzido e distribuído em uma sociedade capitalista e 
que, portanto, não pode nem consegue fugir à lógica deste sistema. (JACKS, 2003, 
p.25). 

 

A industrialização da comunicação8 e seu controle privado proporcionam o caráter 

serializante e a reconfiguração do conteúdo da informação. A serialização da informação ou 

de um bem cultural e/ou simbólico é a premissa básica da Indústria Cultural, enquadrando-se 

aí, também, os quadrinhos.  

Segundo GUBERN (1979, p.17) as técnicas de reprodução de imagens “permitiram a 

difusão em grande escala das literaturas da imagem, principalmente em duas formas de vasta 

aceitação popular: os comics e as fotonovelas”. 

                                                 
5 Meios de comunicação de massa. 
 
6 Segundo o Dicionário de Comunicação, Massa trata-se de um número considerável de indivíduos que, apesar 
de heterogêneos, são considerados como um bloco homogêneo enquanto público consumidor da indústria 
cultural. 
 
7 Adorno também produziu estudos voltados para a música, mais especificamente, o autor analisou o jazz. De tal 
pesquisa resultou uma famosa publicação O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição que foi traduzida 
do original alemão: Ueber Fetischcharakter in der Musik und die Regression dês Hoerens. 
 
8 Sobre esse assunto ver Reinventando os Quadrinhos de Scott McCloud, onde o autor aborda entre outras 
questões a serialização das HQs através da internet e a melhora na qualidade gráfica através do uso de softwares 
de produção gráfica. 



ORTIZ (1991, p.186-187) considera que há diversos estudos que se preocupam com 

aspectos de “organização econômica e política das multinacionais da cultura até os aspectos 

de dominação ideológica veiculados no interior do próprio produto cultural, como no caso das 

revistas em quadrinhos “importadas” dos países centrais.”  

Especificamente sobre os comics sua serialização se dá pela atuação dos syndicates.  

 

A palavra “syndicate” nos moldes norte-americanos, não encontra similar em nosso 
contexto. Não se trata de um sindicato e ultrapassa as atribuições de uma associação. 
Podemos tratá-lo como uma agência especializada em fornecer matérias variadas, 
particularmente de entretenimento.  
Os “syndicates”, além de possuir direitos sobre os trabalhos dos desenhistas (direitos 
sobre a venda e a distribuição), funcionam como uma agência de veiculação das 
histórias, preparando e emitindo milhares de matrizes a serem vendidas não somente 
nos EUA como também em outros países. (FURLAN, 1984, p. 29).  

 

Além disso, os syndicates são responsáveis pela aplicação do “código de ética” dos 

quadrinhos que entre outras coisas cuida para que as histórias não sejam ofensivas a nenhum 

leitor, não devem trazer linguajar pejorativo ou de baixo calão explicitamente (sendo estes 

substituídos por sinais gráficos convencionais), as HQ não podem trazer sugestões à 

imoralidade, devem evitar qualquer tipo de controvérsia quanto às questões religiosas, raciais 

ou políticas, devem evitar cenas de violência contra a mulher, animais e crianças e não devem 

incentivar o crime que sempre será punido.   

Quando um país importa uma determinada mercadoria pressupõe-se que tal compra 

envolva produtos ou bens e não cultura, já que esta é autóctone e/ou intrínseco a cada nação.   

 
O enorme volume na área de quadrinhos resulta em duas conseqüências básicas, 
ambas nocivas ao mercado nacional. Em primeiro lugar, os quadrinhos que 
importamos trazem consigo hábitos e costumes estrangeiros que passam a ser 
tomados pelo público leitor, em sua maioria crianças e jovens em idade de 
formação, como modelo de atuação. (LACHTERMACHER e MIGUEL, 1984, p. 
50).  

 

No entanto, a importação de gibis estrangeiros no Brasil9 é muito antiga como 

Carvalho Junior comprova: 

 
 
 
 
 

                                                 
9 No Brasil, a primeira revista em quadrinhos de Walt Disney que fora impressa foi o Pato Donald em 1950. E 
foi publicada pela Editora Abril. Com o passar dos anos, a Editora Abril aumentou sua cartela de publicações e 
expandiu suas atividades. Hoje, a Abril é detentora da televisão por assinatura TVA, canal MTV Brasil, UOL, 
Editora Ática, Editora Scipione, Gravadora Abril Music, entre outras atividades. 



Os primeiros personagens surgidos em território nacional, assim como a maioria dos 
que estão no mercado atual, eram importados – principalmente dos EUA. Mas 
ganhavam versões nacionais e até mesmo enredos desenvolvidos por brasileiros, 
muitas vezes de forma incidental. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Brucutu 
(Alley Oop) e Ferdinando (Li´l Abner), personagens publicados no Suplemento 
Juvenil. Roberto Marinho havia contratado o dramaturgo Nelson Rodrigues para 
traduzir HQs que vinham dos EUA, mas, como o autor de O Vestido de Noiva não 
tinha conhecimento pleno da língua inglesa, simplesmente inventava diálogos 
quando não entendia os originais, dando origem a histórias inéditas. (CARVALHO 
JUNIOR, 2002, p. 19). 

 

Para tentar explicar essa situação CALAZANS se utiliza da Teoria Hegemônica da 

Comunicação e considera:  

 

A Teoria Hegemônica da Comunicação parte do princípio de que existiria uma 
dominação cultural dos meios de comunicação, ou seja, os filmes e os quadrinhos 
americanos dominam o mercado brasileiro, no qual são vendidos a preços abaixo da 
concorrência – sufocando, assim, a produção nacional, sob o eufemismo de 
“Globalização”. (CALAZANS 2002, p.2). 

 

Kluge e Negt apud RUDIGER (2003, p. 87) consideram que o capitalismo reagiu ao 

desenvolvimento das capacidades humanas através da consolidação dos cartéis de 

comunicação. Então, as estruturas de comunicação – tanto os meios de comunicação, quanto 

os veículos – “passaram a ser trabalhadas como meios de industrialização da consciência, 

obstaculizando um emprego realmente comunicativo, que poderia permitir o questionamento 

das formas de domínio vigente e das relações de produção”.  

 

2.2  POLITIZAÇÃO DAS HQ 

 

Os comics foram utilizados como veículos formadores de opinião e propagadores de 

ideologias durante a Segunda Guerra Mundial (fig.5,6 e 7; p.12), quando diversos países 

utilizaram as HQ a fim de transmitir mensagens aos leitores, como, por exemplo, o Japão 

militarista que expôs suas intenções expansionistas personificadas em uma inocente criança 

nipônica (Dankichi) que naufragara em uma ilha no Pacífico Sul, que e mais tarde fora 

coroada pelos nativos, dessa maneira, reconhecendo a supremacia política japonesa. 

(GUBERN, 1979; 26). 

 



              
 
 
 

Por sua vez nos Estados Unidos, durante o mesmo período, nos gibis do Tarzan (Fig.8; 

p.12), o personagem homônimo ao título dos quadrinhos, desbaratava comandos nazistas na 

África setentrional. Já, o Capitão América (Fig.7; p.12) combatia os países do Eixo (Itália, 

Alemanha e Japão) ao lado dos exércitos aliados10 (GUBERN, 1979; 26). A partir do início da 

década de 60 os comics de Flash Gordon (Fig.9; p.12) inauguravam um estilo western-

intergalático. Gordon combatia o imperador extraterrestre Ming, em uma clara referência à 

ascensão da China socialista. Esses exemplos demonstram que esses personagens de 

entretenimento foram transformados em divulgadores dos valores culturais preconizados 

pelos Estados Unidos. (GUBERN, 1979; 110).  

 

                                       
 

               

                                                 
10 Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. 

Figura 5 – Superman N° 17 
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 6 - Action Comics N° 63 
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 7 - Capitão América N° 32  
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 8 – Tarzan, o rei da Floresta (fonte: 
www.google.com.br) 

Figura 9 - Flash Gordon 
(fonte: www.google.com.br) 

 



Do outro lado do globo, temos como exemplo Mao-Tsé-Tung que empregava 

quadrinhos para difusão da Revolução Cultural, e os universitários moscovitas criaram 

Oktobriana na revista Myrsty para atacar o regime stalinista, até mesmo os refugiados do 

Timor Leste se utilizaram dos comics para denunciar o genocídio da Indonésia. 

(CALAZANS, 1998, p. 2).  

O norte-americano Art Spiegelman escreveu as experiências de seu pai durante o 

Holocausto em gibis, o desenhista ficou famoso por Maus. O nome foi escolhido porque o 

desenhista retratara as perseguições aos judeus como uma caçada de gatos a ratos, onde os 

gatos são os alemães e, conseqüentemente, os ratos os judeus.  

As histórias foram publicadas originalmente na revista Raw entre 1980 e 1991. Art 

Spiegelman elaborou um primeiro volume em 1986, com o título: Maus - A história de um 

sobrevivente, cujo subtítulo era "Meu pai sangra história" (Fig. 10; p.14). Cinco anos depois, 

Maus II - E aqui meus problemas começaram (fig. 11; p.14) chegava às bancas. Em 1992 ele 

ganhou o prêmio Pulitzer, um dos prêmios mais conceituados do meio jornalístico e literário, 

e que nunca antes tinha sido dado a uma HQ.  

As teorias da comunicação11 ajudam a corroborar o argumento de que politização das 

histórias em quadrinhos e a assimilação de suas idéias expressas no papel se devem ao fato de 

se tratar de um entretenimento, aparentemente, inofensivo.  

                                                 
11 “Enquanto as ciências Exatas e as ciências da Natureza (como Química e Física) costumam apresentar-se 
monoparadigmáticas (centralizadas e dirigidas por um único modelo de pensamento/questionamento, uma só 
metodologia), no caso das ciências Humanas ocorre o fenômeno da diversidade dos paradigmas como 
característica. Esta peculiaridade epistemológica ocasiona alguns problemas de pesquisa, como por exemplo o 
despreparo e ignorância de certos pesquisadores que insistem em denominar "Teoria da Comunicação", no 
singular, uma pluralidade de paradigmas divergentes. Assim sendo, é mais adequado, em termos de Filosofia da 
Ciência, falar-se no plural - Teorias da Comunicação, como sendo um conjunto múltiplo de paradigmas que 
abordam os fenômenos comunicacionais” CALAZANS (1998; p. 1) 



                                   
 
                                             

 
A teoria HIPODÉRMICA, por outro lado, também subestima o leitor, reduzindo-o a 
simplistas esquemas da Biologia Behaviorista, onde o Estímulo corresponde a uma 
Resposta (E - R), e a massa passiva, heterodirigida, tem seu pseudo-pensamento 
manipulado. Esta teoria cresce durante o período das duas guerras mundiais, com 
seus Estados Totalitários. (CALAZANS, 1998, p. 2). 

 

Um exemplo que comprova as considerações de Calazans é a Itália fascista que 

produziu amostras significativas de politização das histórias em quadrinhos e transmissão de 

idéias. Em 1938, o governo italiano proibiu a publicação e a entrada de HQ norte-americanas 

por serem “contrários ao espírito nacional-fascista” em uma ação que lembra a Lei Alfieri que 

proibira a entrada de filmes hollywoodianos na Itália.  (MERTEN, 2005) 

 Porém, como seus personagens haviam calado solidamente no público, a proibição foi 

iludida pelos desenhistas e guionistas, rebatizando com nomes do país os grandes arquétipos 

vetados pela censura. (GUBERN, 1979, p. 44 e 45).  

Foi quando surgiu Dick Fulmine (Juan Centella, na Espanha franquista) (fig. 12; p.15), 

um personagem baseado no pugilista dos anos trinta Primo Carnera “il gigante di Sequals", 

campeão mundial e muito celebrado pelo Fascismo. Fulmine era um ítalo-americano que não 

resolvia seus problemas com a inteligência, sempre partia para a agressão física, sendo 

comum que suas agressões recaíssem sobre as minorias desprezadas pelo nazi-fascismo.  

Figura 10 – “MAUS Meu Pai Sangra 
História  (fonte: www.google.com.br) 

Figura 11 – “MAUS E aqui meus problemas 
começaram” (fonte: www.google.com.br) 



                             
 

                              

No entanto, as questões ideológicas das HQ se refletem em vários tipos de revistinhas 

e em vários estilos de narrativas seqüenciais, em Little Orphan Annie (Ana, a Pequena Orfã) 

(fig. 13; p.15) de 1924, a personagem de Harold  Gray protagoniza um melodrama, que 

segundo Leila Rantroia Iannone e Roberto Antonio Iannone, introduziu nos comics a 

ideologia política norte-americana. Isso, porque Annie é uma criança pobre e abandonada que 

recebe a proteção de um milionário que prefere manter-se no anonimato.                                                                                         

A ideologia propagada, segundo os autores, é de extrema direita porque enfatiza os 

ideais capitalistas de pujança econômica e de prosperidade, enquanto a filantropia do 

milionário anônimo simbolizaria a face bondosa do capitalismo.                                              

 

A ideologia nos quadrinhos, manifesta-se em todos os níveis. Em quadrinhos 
supostamente inocentes (Tio Patinhas, Brotoeja e Riquinho); em quadrinhos de 
aventuras tradicionais (Flash Gordon, Tarzan e Fantasma); em quadrinhos liberais 
(Ferdinando, Pogo, Mafalda) e em quadrinhos “familiares” (Pafúncio e Marocas, 
Belinda e Alarico) etc. Contudo, é possível encontrar um quadrinho mais crítico – 
um quadrinho produtivo: os poéticos Little Nemo (McCay, 1905) e Krazy Kat 
(Herriman, 1911), os revolucionários O Espírito (Eisner, 1940) Saga de Xam (Rollin 
& Devil, 1968) e Bianca (Crepax, 1969), o realismo barroco-fantástico de Arzach 
(Moebius, 1978) e fantástico-expressionista de Never-Where (Corben, 1978), o 
quadrinho cartunístico Zeferino (Henfil, 1972) e os quadrinhos semióticos do 
cubano Luis Veja, entre outros.  (CIRNE, 1980, p. 190). 
 
 

Até mesmo os filmes e quadrinhos de Walt Disney são alvos de críticas, segundo 

IANNONE e IANNONE (1994) os filmes e quadrinhos de Disney seriam parte de um 

processo de lavagem cerebral destinada a milhares de crianças e jovens ao redor do globo. 

Porque, implicitamente, nessas inocentes histórias a mensagem realmente vendida era o 

american way of life, repleto de lazeres e realizações materiais, com o intento de difundir o 

capitalismo. Os autores consideram ainda a possibilidade de que alguns dos personagens de 

Figura 12 – Juan Centella                                                  
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 13 – Little Orphan Annie                                                  
(fonte: www.google.com.br) 



Disney possam inverter, propositadamente, valores e serem transmissores de maus exemplos, 

como o Pato Donald (Fig. 14; p.16), o inimigo número um do trabalho. 

 

 

 
 
                  

A politização das HQ ocorreu inclusive durante os anos de contracultura. Segundo 

CIRNE (1980), haviam comics que criticavam a própria Indústria Cultural em que foram 

produzidos dentro da ideologia da contracultura em meados dos anos 70. Os mesmo gibis que 

MCCLOUD (2005) menciona que não conseguiam publicar suas histórias para o grande 

público devido à política dos syndicates e que foram denominados como underground 

comics. Esse movimento acabou aderindo ao sistema ao fundar um syndicate que publicaria 

somente gibis undergound. CALAZANS (1998) cita o autor Alan Moore, foi o criador de 

obras anarquistas como V for Vendetta (V de Vingança) (fig. 16; p.17) e outras engajadas na 

causa ecológica de movimentos como o Greenpeace ou o Partido Verde.                                                                

                                               
 
                                               

CIRNE (1970) postula que os quadrinhos podem ter inúmeras e variadas 

possibilidades de abordagem crítica, tais como: 

Figura 14 - Donald em Célula de Animação 
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 15 - "Boneco" Tio Patinhas merchandise 
Disney (fonte: www.google.com.br) 

Figura 16 - V de Vingança (fonte: 
www.google.com.br) 



 

• O Fantasma é racista? (fig. 17 e 18; p.17) 

• Em que nível filosófico-metafísico situam-se as preocupações existenciais do 

cão Snoopy? (fig. 20; p. 18)  

• O Tarzan de Hogarth é barroco? 

• Recruta Zero é antimilitarista? (fig. 19; p.18) 

Dentro dessa perspectiva construída por Moacy Cirne podemos acrescentar outras 

abordagens: 

• Por que não existem patos pretos ou de outras cores em Patópolis?                                                                              

• Por que alguns personagens de Disney cobrem o corpo com casacos, camisas, 

blusas e camisetas, mas não se dão o trabalho de usar calças? E, no entanto, quando saem do 

banho enrolam uma toalha em torno da cintura? 

• As polainas são indicativas de riqueza em Patópolis? Já que Patinhas e Gastão 

as usam,  

• Os sapatos são indicativos de pobreza ou inferioridade social? Pois os 

desonestos vilões os usam?  

• Os personagens que andam descalços podem ser cidadãos de outros níveis 

sociais? 

                                              
 
                                        

Figura 18 – Fantasma, o rei dos pigmeus 
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 17 – Fantasma, o rei dos pigmeus 
(fonte: www.google.com.br) 



                                             
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Recruta Zero 
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 20 - Snoopy 
(fonte: www.google.com.br) 



ESTADOS UNIDOS 
 
 

Para analisar esta nação que por anos lidera o mundo é necessário entender seu povo. 

Isso porque a formação ideológica da civilização estadunidense é diferente dos demais povos, 

o que se reflete em seu famoso estilo de vida. FICHOU (1990, p. 7) afirma que a civilização 

norte-americana não pode ser abordada da mesma maneira que se aborda a de outros países. 

“Em três séculos, esse país viu atribuírem a ele um papel de modelo ou repossoir universal e 

inventou um sistema original ao forjar para si uma outra concepção de vida”. 

No entanto devemos frisar que são inúmeras as tentativas de explicações para as bases 

ideológicas da construção da concepção de vida norte-americana, uma delas é a teoria de 

Potter sobre a abundância (fig. 21; p.20). Sobre essa teoria Jean-Pierre Fichou postula o 

seguinte: 

 

Para Potter, a abundância sustenta o conjunto das atitudes sociais e sem ela a 
civilização americana ter-se-ia enveredado por caminhos bem diferentes. Ela “pega 
o conjunto das condições sociais e contribui de modo decisivo para a formação da 
cultura e do caráter americano”.  
Não se saberia construir todo o alicerce cultural sobre este dado sem precisá-lo um 
pouco. Por “abundância” é preciso entender “riquezas naturais” mas também 
“valorização dessas riquezas” (indústria, comércio, inventividade, publicidade, 
consumo) e “riqueza em homens”. (FICHOU, 1990, p. 27). 

 

Até mesmo a noção de igualitarismo possui uma versão genuinamente americana, a 

igualdade de oportunidades.  

 

Se dermos à palavra “igualitarismo” seu sentido americano, isto é, o de “igualdade 
de oportunidades”, a abundância torna-se estimulante: Há sempre novas conquistas, 
e os melhores servir-se-ão primeiro. A igualdade das oportunidades seria apenas um 
artifício se não tivesse nada a compartilhar. Os pioneiros que em Oklahoma 
lançavam-se em uma louca corrida cujo vencedor pegaria as melhores terras ilustram 
bem esse igualitarismo, esse otimismo exacerbado pela abundância; eles corriam 
pois tinham tantas chances de sucesso quanto seus vizinhos. (FICHOU, 1990, p. 28). 

 

A partir desse panorama percebe-se que a civilização norte-americana teve na 

competição e na abundância sua maior inspiração para a propagação de outros ideais como, 

por exemplo, a liberdade. Sobre essa última, Quesada afirma que o capitalismo liberal12 

descontextualiza seu sentido semântico resumindo-se à liberdade de comércio13 de 

mercadorias e bens.  

                                                 
12 Sobre esse assunto ver A Riqueza das Nações de Adam Smith. 
13 Na definição de Featherstone (1995; p. 119), freedom of commercial speech. 
 



Para o liberalismo, liberdade se resume à liberdade de comerciar. Liberdade de 
palavra e de escolha remetem então ao registro econômico. No qual seu registro 
semântico se reduz. Assim, liberdade de palavra significa a liberdade de fazer 
publicidade; e liberdade de escolher, a de exercer a própria escolha entre todos os 
produtos de que fala a publicidade. (QUESADA, 2003, p.25) 

 

Os “ataques” à liberdade em seu sentido estadunidense, são interpretados como ações 

de “inspirações marxistas” cujo objetivo é minar a livre iniciativa e “constitui um ataque à 

liberdade de palavra e à liberdade de escolha” (QUESADA, 2003, p.27).  

 

 

 

As diferenças de pensamento não param por aí, segundo FICHOU (1990) os Estados 

Unidos não deveriam exportar suas riquezas para ajudar outros países menos favorecidos, e 

sim a capacidade e a habilidade de valorizar tal riqueza14. FICHOU (1990) vai além ao dizer 

que tais povos pobres, menos favorecidos ou menos inclinados na frutificação de seus 

próprios recursos não podem se assemelhar aos americanos. E quando o nível de vida de uma 

nação chega perto ao nível americano, a civilização dos Estados Unidos alinha-se um pouco 

mais à frente.  

Segundo as considerações de Joseph Nye Jr., o poder norte-americano se estende por 

diversas áreas, dentre as quais a economia estadunidense, que possui papel decisivo e 

influente no mundo inteiro.  

 

Nenhuma outra nação se elevou tão acima das outras. Nas palavras da revista The 
Economist, “os Estados Unidos assomam como um colosso no mundo. Dominam a 
indústria, o comércio e as comunicações; sua economia é a mais bem-sucedida do 
planeta, seu poderio militar não conhece rival” (...). (NYE JR, 2002; p.25). 

 

                                                 
14 Premissa básica da Aliança Internacional para o Progresso (ALIPRO) “ensinar a pescar ao invés de dar o 
peixe”. 

Figura 21 - O princípio da abundância em Tio Patinhas 
 (fonte: www.google.com.br) 



A fonte de tal poderio, com o qual os EUA despontaram como potência mundial se 

deve a economia forte, liderança e estabilidade política. Por essa razão:  

 

Fala-se muito no quanto os Estados Unidos se tornaram poderosos nos últimos anos, 
mas que significa o poder? Em termos simples, é a capacidade de obter os resultados 
e, se necessário, mudar o comportamento dos outros para obtê-los. (NYE JR, 2002; 
p.30). 

 

Para o autor o poder divide-se em hard (economia, força militar) e soft (cultura, 

ideologia) considera que a exportação cultural atua como uma ferramenta do soft power15. A 

política do soft power dá-se por meio da sedução do mundo para que a dominação e, 

conseqüentemente, as relações hegemônicas, sejam aceitas naturalmente e, assim, não existam 

manifestações de cunho contestatório.  

 

Ele coopta as pessoas em vez de coagi-las. 
O poder brando se afirma na capacidade de definir a agenda política para formar as 
preferências dos demais. No âmbito pessoal, os pais habilidosos sabem que, se 
criarem os filhos com as convicções e os valores certos, seu poder sobre eles será 
maior e mais duradouro do que se confiarem unicamente nas palmadas, nos cortes 
de mesada e em tirar-lhes a chave do carro. Do mesmo modo, há muito que os 
líderes e pensadores políticos como Antônio Gramsci compreenderam o poder que 
procede de definir a pauta e determinar o arcabouço de um debate. A capacidade de 
estabelecer as preferências tende a se associar a recursos de poder intangíveis como 
uma cultura, uma ideologia e instituições atraentes. Se eu conseguir leva-lo a querer 
fazer o que eu quero, não precisarei obrigá-lo a fazer o que você não quer. Se os 
Estados Unidos representarem valores que os outros queiram adotar, a liderança nos 
custará menos. O poder brando não é simplesmente sinônimo de influência, embora 
seja uma fonte de influência. Afinal, eu também posso influenciá-lo com ameaças e 
recompensas. Por outro lado, o poder brando é mais que persuasão ou que a 
capacidade de mover as pessoas pela argumentação. É a capacidade de seduzir e 
atrair. E a atração geralmente leva à aquiescência e à imitação. (NYE JR, 2002, 
p.36-37). 

 

Portanto, a melhor política para a imagem dos EUA é a do soft power com o intuito de 

evitar ações de caráter belicoso ou diplomacia agressiva (sanções econômicas) para impor seu 

domínio ou idéias porque seriam minimizadas posições contrárias nos países estrangeiros.   

 

A intervenção e a presença dos EUA no estrangeiro dominaram e configuraram o 
mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Instituições de Estado tão 
sagradas quanto às fronteiras externas e até governos foram invenções dos Estados 
Unidos; muitas das tensões atuais entre os EUA e outros países têm sua origem em 
operações secretas da CIA ou operações militares abertas executadas com fins 
políticos nos últimos 25 ou 50 anos. Mas a indesejada influência americana em 
outros países e a conseqüente desforra não começam e terminam com espiões e 
mísseis. Também se estendem às estrelas de cinema e aos hambúrgueres. 
(SCOWEN, 2003, p.197).    

                                                 
15 Luiz Antonio Oliveira de Araújo, tradutor no Brasil da obra de Joseph Nye Jr., traduziu o termo soft power 
como poder brando. 



SCOWEN (2003) considera que a onipresença de grifes, filmes, música e televisão 

americanos vem sendo há muito tempo motivo de oposição em países estrangeiros, criando 

uma tensão que, às vezes, é desdenhada pelos americanos como inveja ou como tribalismo. 

Sendo assim, os comics, além de assumir uma função no campo do entretenimento, 

também podem executar uma função propagandísdica. Conforme Nye Jr., a propaganda 

constitui uma das fontes do poder americano. (fig.22; p. 22)  

 

 

 
 

 
É interessante observar que a atuação dos “syndicates” é muito ligada à política 
interna/externa dos EUA durante a I Guerra Mundial, quando o país não teve 
participação direta, as HQs não desenvolveram temas de guerra. Por outro lado, 
durante a crise de 1930, as HQ também não se manifestaram, pois, certamente 
nenhum cidadão norte-americano gostaria de ver sua má situação em HQ. Porém os 
“syndicates” acionaram os desenhistas para a criação de novos títulos, ou adaptações 
aos já existentes, com relação à II Grande Guerra. (FURLAN, 1984, p. 30-31).  

 

Para concluir, o poder propagandístico dos Estados Unidos quando analisado pelo viés 

dos syndicates, é exatamente explicado por TARSITANO (1998) que considera a propaganda 

como a arte da persuasão, da transformação de opiniões, de atitudes que leva o receptor a uma 

ação previamente desejada pelo emissor persuasor. 

 

 

 

Figura 22 - Publicidade pró-EUA veiculada durante a II Guerra Mundial 
 (fonte: www.google.com.br) 



GUERRA FRIA 
 

Após a Segunda Guerra Mundial o mundo configurou-se em dois blocos distintos: 

capitalistas e socialistas.  

Esse período histórico recebeu tal designação por não envolver um conflito direto 

entre os Estados Unidos e União Soviética, a disputa entre os dois países era pela liderança 

mundial e se dava, principalmente, no campo ideológico. Por esse motivo, após o término da 

Segunda Guerra Mundial (fig. 23; p.23) as alianças com outros países poderiam desencadear 

em novas zonas de influência.  

 

Embora as origens das tensões Oriente-Ocidente conhecidas como Guerra Fria 
retroajam ao tempo da Revolução Bolchevista, as antipatias russo-americanas 
assumiram uma sinistra direção no rescaldo da II Guerra Mundial na melhor das 
hipóteses, a Grande Aliança entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e URSS fora um 
casamento de conveniência. Enfrentando um inimigo comum, os três grandes 
trabalharam em harmonia relativa enquanto durou a guerra. Aproximando-se a 
vitória, no entanto, tornou-se clara a fragilidade da unidade Aliada. (SELLERS, 
MAY e MC MILLEN, 1985, p. 363). 

 

 

 

 

Em julho de 1945, logo após a rendição alemã, Truman, Stálin e Churchill reuniram-se 

em Potsdam (fig 24; p.24), Alemanha. Uma das resoluções dessa conferência foi dar um 

ultimato ao Japão e concordaram em desmilitarizar a Alemanha, além de submeter a 

julgamento os criminosos de guerra nazistas. Mas as discordâncias tornaram-se evidentes e a 

reunião não avançou em outros aspectos como o futuro da Alemanha e Europa Oriental. 

Foram reafirmados os acordos da reunião anterior (Conferência Ialta) (fig. 25; p. 24) e as 

decisões foram adiadas para futuras conferências de seus ministros do exterior. 

 

Figura 23 - Bandeira da URSS ao vento sobre os escombros do Reichstag. 
 (fonte: www.google.com.br) 



            
                
 
  

Quando a Conferência de Potsdam terminou, o presidente norte-americano estava 

convencido que os soviéticos de Stálin estavam planejando conquistar o mundo. Contudo, a 

preocupação com a URSS deu lugar à animação quando os testes com a Bomba Atômica no 

deserto de Nevada foram bem sucedidos. Esperava-se que a arma apressaria a derrota do 

Japão e porque Truman então teria uma arma poderosíssima para enfrentar Stálin. Por esse 

motivo, os aliados de guerra de outrora se tornavam adversários no pós-guerra.  

STOESSINGER (1975) considera que as tensões geradas pela luta entre o Oriente e o 

Ocidente pairavam sobre o mundo como uma “sombria onipresença”, até tornarem-se parte do 

cotidiano global de tal maneira que a população mundial passou a aceitá-las como algo 

normal no campo das relações internacionais. No entanto, as implicações desse conflito eram 

óbvias para todos, mas suas causas não eram simples.  

 

Seria tentador explicar a gênese da luta entre o Oriente e o Ocidente apenas em 
termos do zelo expansionista da ideologia comunista. Na verdade, pode-se elaborar 
uma defesa bastante boa dessa tese. O marxismo, com sua predição de que os 
“expropriados” expropriariam os “expropriadores” em escala internacional, tinha na 
revolução mundial seu objetivo supremo. O leninismo produziu uma rede de 
partidos comunistas – o comitern – para “dar um empurrão na História” e apressar o 
dia da vitória comunista. Esta agressividade inerente à ideologia comunista, 
emanando da União Soviética, que é sua cidadela e centro diretor, provocou 
contramedidas defensivas no Ocidente. Estas, por sua vez, geraram na União 
Soviética suspeitas de um “cerco capitalista”. Suspeita gerou suspeita, o que levou o 
Oriente e o Ocidente a entrarem num círculo vicioso. E, desse modo, iniciou-se a 
luta entre o Leste e o Oeste. (STOESSINGER, 1975, p. 61-62). 
 

 

Essa “conquista do mundo” pela URSS se daria a partir da expansão da ideologia 

comunista pela Europa Ocidental pelos tradicionais partidos comunistas inglês, francês e 

Figura 24 - Foto oficial da Conferência de Potsdam. 
 (fonte: www.google.com.br) 

Figura 25 - Conferência de Ialta. 
 (fonte: www.google.com.br) 



italiano. O presidente Truman temia que a “sovietização” da Europa Oriental16 resultasse no 

avanço soviético rumo ao oeste que se daria principalmente devido aos abalos sofridos na 

Segunda Guerra Mundial contra as economias da Europa Ocidental. Em 1947, o governo 

norte-americano chegaria à derradeira conclusão: apenas uma política de “jogo bruto” poderia 

deter a crescente “maré vermelha”. 

Truman era tido pela opinião pública estadunidense como um presidente 

despreparado.  Mas suas ações fizeram com que a opinião pública o tivesse como um chefe de 

governo bem-informado, trabalhador e convicto de seus princípios. E que quando era 

confrontado com perigosas decisões tomou-as todas com coragem e relativa inteligência. Sem 

que houvesse danos à integridade do território dos Estados Unidos ou que afetassem 

negativamente sua influência nos países da OTAN17 (fig. 26; p.25) 

 

 

 

 

 

O presidente Truman destacou-se por preocupar-se, com a luta pelo poder que se 

desenvolvia entre russos e norte-americanos. Conforme o tempo passava a tensão entre os 

países e a rivalidade assumiu dimensões globais. 

Nesse período, o foco da rivalidade EUA X URSS estava concentrado na Europa 

Ocidental e Central, onde os norte-americanos depositavam suas esperanças em um mundo 

democrático e capitalista. Embora, as esperanças dos Estados Unidos esbarravam com as 

necessidades por segurança dos soviéticos18. No entanto, a vantagem nessa região estava com 

o governo do Kremlin. Porque em decorrência das ofensivas lançadas durante a Segunda 

                                                 
16 Esse “avanço vermelho” se daria principalmente através dos Partidos Comunistas tradicionais da Europa, 
como: Partido Comunista Alemão (PCA), Partido Comunista da França (PCF), Partido Comunista da Itália e 
Partido Comunista Inglês (English Commmunist Party).  
 
17 Os nomes oficiais da OTAN são North Atlantic Treaty Organization (NATO) ou Organisation du Traité de 
l´Atlantique Nord (OTAN).  
18 Em oposição à OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Os países membros eram URSS, 
Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Romênia.   

Figura 26 - Bandeira oficial da OTAN.  
(fonte: www.google.com.br) 

 



Guerra Mundial, as tropas vermelhas já ocupavam essas áreas e podiam outorgar a formação 

de governos favoráveis às suas políticas nos países libertados dos nazistas. 

 

Dado o choque de ideologias e o perigoso vácuo criado pelo colapso das nações do 
Eixo, era talvez inevitável o conflito entre as duas potências mundiais sobreviventes. 
Atuavam ambas no clima instável de medo e desconfiança, prisioneiras ambas de 
suas próprias maneiras inflexíveis de enfrentar a realidade e de uma retórica 
simplista. Mas nenhum dos dois lados compreendia os motivos de preocupações do 
outro. Com rapidez excessiva, Estados Unidos e URSS abandonaram a diplomacia, 
trocando-a por declarações bombásticas e pela confrontação. (SELLERS, MAY e 
MC MILLEN, 1985, p. 365). 

 

Em uma tentativa de desviar a opinião pública da disputa com a URSS, as indústrias 

norte-americanas aliaram-se à publicidade e tornaram palpável o american way of life. Era o 

boom automotivo que se iniciaria com a fabricação de carros imortalizados por suas linhas 

futuristas, rabos de peixe, rádios, vidros elétricos e ar-condicionado (fig. 27 e 28; p. 26). O 

carro era o símbolo de status na época, e o cidadão ao comprar um carro genuinamente 

americano ajudaria as indústrias a crescerem e faziam com que a economia norte-americana 

se fortalecesse cada vez mais.  

 

          

 

 
                       

A mídia de massa serve como um sistema para comunicar mensagens e símbolos à 
população em geral. A função dessas mensagens e símbolos é divertir, entreter, 
informar e incutir nas pessoas os valores, credos e códigos de comportamento que as 
integrarão às estruturas institucionais da sociedade maior. O cumprimento desse 
papel, em um mundo de má distribuição de renda e de importantes conflitos de 
interesse de classes, requer uma propaganda sistemática. (HERMAN e CHOMSKY, 
2003, p. 61-62). 
 

 

Com o passar do tempo, a fragilidade das relações diplomáticas manifestada em 

Potsdam deu lugar à rivalidade mais acirrada entre Estados Unidos e URSS. Guiados pelo 

Figura 27 - Anúncio da Buick.  
(fonte: www.google.com.br) 

 

Figura 28 - Anúncio da Caddilac.  
(fonte: www.google.com.br) 

 



conflito ideológico, ambos os países proporcionaram episódios não menos famosos na Guerra 

Fria, tais como: a Corrida Armamentista e a Corrida Espacial. 

A Corrida Armamentista iniciou-se devido à iminência de um conflito armado entre as 

duas potências. Por esse motivo, ambos os países desenvolveram bombas atômicas, bombas 

de hidrogênio, mísseis nucleares e outras armas.  

Já a Corrida Espacial, foi motivada pelo exibicionismo e pela competição pela 

“conquista do espaço sideral”. Nesse período, a União Soviética foi pioneira ao lançar o  

Sputnik19, a cadelinha Laika20 (fig. 30 p.27), o cosmonauta Yuri Gagárin21 (fig. 29;p.27) e a 

MIR22 (fig.31; p.28). No entanto, os EUA enviaram a primeira missão espacial com destino à 

Lua (fig.32;p.29) em um ato considerado insano por muitos políticos da época. 

 

                      

                                   

 

 

                                                 
19 Primeiro satélite artificial lançado à órbita da Terra.  
20 Primeiro ser-vivo enviado ao espaço sideral.  
21 Primeiro homem lançado à órbita do planeta.  
22 Primeira Estação Orbital Espacial 

Figura 29 - Yuri Gagárin.  
(fonte: www.google.com.br) 

 

Figura 30 - Cadela "Laika".  
(fonte: www.google.com.br) 



 

 

 

Contudo, a tensão entre as duas potências chegou ao clímax no evento conhecido 

como a Crise dos Mísseis (fig. 33; p.29) em Cuba. Devido a um acordo político firmado entre 

o governo cubano e o Kremlin, Cuba receberia ajuda econômica e, em troca, a União 

Soviética instalaria os mísseis de longo alcance com capacidade para transporte de ogivas 

nucleares na ilha.  

Além do fato de Cuba estar politicamente alinhada com os soviéticos, a presença dos 

mísseis em território cubano colocava em risco a integridade do solo norte-americano. 

Durante esse período, as relações entre Estados Unidos e União Soviética abalaram-se e todo 

o cuidado era necessário para que não fosse deflagrado um conflito real.   

 

 

Figura 31 - Estação Espacial MIR.  (fonte: www.google.com.br) 
 



 

 
 
 

Quando contornada a Crise dos Mísseis as relações entre EUA e União Soviética se 

tornaram amistosas, porém com pequenas recaídas. Ou seja, ambos coexistiam aparentemente 

de maneira pacífica, mas declarações mais sérias dos líderes de governo soavam como 

provocações pessoais ou ideológicas. Durante esse período, em uma reunião realizada em 

Berlim Oriental para assinatura de compromissos diplomáticos, o presidente Ronald Reagan 

desafiou o líder Mikhail Gorbatchov. A provocação consistia na demolição total do Muro de 

Berlim e a reabertura do Portão de Brademburgo.  

Poucos anos depois caía o Muro da Vergonha, que segundo alguns analistas políticos 

simbolizava a queda do comunismo e assinalaria o fim da União Soviética.  

Figura 32 – Foto da missão norte-americana à lua.  
(fonte: www.google.com.br) 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Sensoriamento remoto feito em Cuba pelos EUA para identificar 
o local onde os mísseis soviéticos foram instalados. 

 (fonte: www.google.com.br) 
 

Figura 34 - Queda do Muro de Berlim. Ao fundo o Portão de 
Brademburgo.  (fonte: www.google.com.br) 

 



DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 
As HQ observadas foram classificadas em sete categorias a partir da temática 

predominante na HQ conforme a leitura realizada de cada exemplar. São elas: Viagens pelo 

Mundo (27,7%), Relações Familiares (16,6%), Caça ao Tesouro (11,1%), Relações de 

Trabalho (11,1%), Ataques à Fortuna do Tio Patinhas (22,2%), Tentativas de Roubos à 

Número Um (5,5%) e 

Cotidiano (5,5%). 

Nas histórias 

classificadas como Viagens 

pelo Mundo, percebeu-se que 

a ida de Patinhas ao exterior 

é motivada pelo lucro, a 

alguma dívida de um passado 

distante, para a exploração de algum recurso mineral/energético ou para, simplesmente, 

esconder seu dinheiro dos Irmãos Metralha. Nessa categoria, quando há a ocorrência de 

encontro com os indivíduos que habitam o local visitado, os cidadãos estrangeiros são 

retratados como preguiçosos, acomodados, inferiores ou desonestos.    

Nas histórias classificadas como Relações Familiares, foi percebido que Tio Patinhas 

sempre tenta levar vantagens sobre seus parentes ou expõe Donald a situações 

constrangedoras e este sempre submete-se sem nada questionar.     

Nas histórias classificadas como Caça ao Tesouro, percebe-se que Patinhas convoca 

Donald e seus sobrinhos e não mede esforços para obter o tesouro. Ocorre exploração tanto de 

parentes, quanto de nativos.  

As histórias classificadas como ataques à fortuna do Tio Patinhas são curiosas, porque 

envolvem um complicadíssimo sistema de alarme que falha ou aparelhos complicados de alto 

custo utilizados pelos Metralhas. A curiosidade está no fato de esses bandidos serem pobres e 

tentarem assaltar a caixa-forte para serem ricos, mas nunca se menciona de onde vem o 

dinheiro para compra dos equipamentos utilizados no roubo.   

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE 
Viagens pelo Mundo 5 
Relações Familiares 3 

Caça ao Tesouro 2 
Relações de Trabalho 2 

Ataques à Fortuna do Tio Patinhas 4 
Tentativas de Roubos à Número Um 1 

Cotidiano 1 
 TOTAL: 18 

Tabela 1 - Categorias das HQ 



Também foram criadas 6 subcategorias a partir dos assuntos abordados pelas HQ, mas 

que não eram as temáticas eixo dos comics. São elas: a mulher, armas, trabalho infantil, lucro, 

desonestidades e matrizes energéticas ecologicamente corretas.  

Como pode ser comprovado através da Tabela Subcategorias, a representação 

desfavorável da mulher e sua posição na sociedade aparecem em dois comics analisados, 

sendo correspondente a 11,1% do corpo de pesquisa. Por sua vez, o uso indiscriminado de 

armas dentro de casa ou escritório aparece em três comics analisados, totalizando 16,6% do 

corpo de pesquisa. 

 A 
Mulher Armas Trab. 

Infantil Lucro Desonesti
dades 

Matrizes 
Energéti

cas 
Ecologic
amente 

Corretas 

TOTAL  

Viagens 
pelo 

Mundo 
1   1 1  6 

Relações 
Familiar

es 
   3 1  4 

Caça ao 
Tesouro 

  1 2 2  5 

Relações 
de 

Trabalh
o 

1   2  1 4 

Ataques 
à 

Fortuna 
do Tio 

Patinhas 

 2 1 2  1 7 

Tentativ
as de 

Roubos 
à 

Número 
Um 

   1   1 

Cotidian
o 

 1     1 

TOTAL 2 3 2 11 4 2 28 

Tabela 2 - Subcategorias das HQ 



 

As questões de trabalho infantil aparecem em duas histórias analisadas, totalizando 

11,1% da amostra. Já, as manifestações explícitas de lucro aparecem em 11 comics, sendo 

correspondente a 61,1% do conjunto analisado. 

No entanto, um dado deve ser ressaltado, a prática de desonestidades aparece em 

quatro revistas ou 22,2% do corpo de pesquisa. Ou seja, correspondendo a pouco mais de um 

quarto da amostragem de uma publicação que tem como público-alvo as crianças. Já, o uso de 

matrizes energéticas ecologicamente corretas aparece em duas histórias, correspondendo a um 

total de 11,1% do conjunto analisado. Aqui devemos ressaltar que o desfecho de tais histórias 

é catastrófico, porque a energia ecologicamente correta não funciona bem ou gera algum tipo 

de problema, ocasionando a volta aos combustíveis fósseis ou poluentes. 

O motivo da elaboração da Tabela 2 de subcategorias e da diferença no total obtido se 

deve ao fato de que assuntos diferentes são abordados em uma mesma HQ. 

A seguir seguem alguns dos dados coletados através das análises realizadas. 

 

A MULHER   

 

Em TIO PATINHAS n° 200 de 1982 em “Em Busca do Ouro”, Tio Patinhas é vítima 

de estresse alto, como conseqüência ele tem lapsos de memória. Ao consultar um médico, 

Patinhas inicia um tratamento com pílulas que lhe dão uma memória afiadíssima, por conta 

disso, o velho pato se lembra de uma dívida do passado que uma dançarina de saloon do 

Klondike que devido aos juros e correção monetária chega a um bilhão. A dançarina, Dora 

Cintilante é a única mulher retratada na história que roubara uma pepita de ouro de Patinhas 

no passado. Seu comportamento cleptomaníaco chega ao extremo dela precisar drogar os 

garimpeiros para roubá-los. Quando Tio Patinhas recupera a pepita de ouro roubada as demais 

pepitas que ele trazia consigo sumiram, por essa razão ele obriga Dora Cintilante assinar uma 

nota promissória e a seqüestra para que ela trabalhe em seu garimpo a cinqüenta centavos por 

dia.  

Nesse cenário a representação da mulher se caracteriza por uma conduta desonesta e 

guiada, única e exclusivamente, pelos interesses pessoais.   

A representação da mulher se faz presente na história “Tio Patinhas e a Panela 

Automática”, quando o pato milionário questiona o péssimo desempenho das vendas de suas 



panelas. Os patinhos Huguinho, Zezinho e Luisinho sugerem que ele precisa do auxílio de um 

especialista em panelas, a Margarida. (fig. 35;p.34) 

Mas, percebe-se que Donald também cozinha isso se deve ao fato de Donald não ser 

casado. Por isso, nota-se que a mulher é retratada como uma aplicada dona de casa que deve 

conhecer os avanços da tecnologia doméstica, porque Margarida ao ver as panelas antiquadas 

de Patinhas sugere-lhe que mude o material de fabricação para ligas metálicas especiais anti-

aderentes. 

 

 

 
 

ARMAS  

 

Sabe-se que nos Estados Unidos a compra de armas e munições é regulada por leis 

rígidas23 como no Brasil, embora o acesso às armas seja razoavelmente facilitado. Na revista 

Pato Donald n° 79 de 1953 em “Nadando em Dinheiro” (fig.38;p. 36)  Tio Patinhas transfere 

toda sua fortuna para uma represa devido a uma suspeita construção ao lado de sua caixa-

forte. As suspeitas de Patinhas sobre a construção eram corretas, os Metralhas estavam 

                                                 
23 Sobre esse assunto ver Tiros em Columbine, documentário de Michael Moore.   

Figura 35 – Trecho de “A Panela Automática” 



planejando um assalto. Na história Patinhas demonstra a paixão americana pelas armas 

quando mata uma traça (o mesmo ocorre em TIO PATINHAS N° 309 de 1991.) em seu 

escritório com um tiro de espingarda (fig. 36; p. 35). Sua paixão vai mais longe ainda, porque 

ele cerca uma represa com minas terrestres, ataca os Metralhas com um canhão e quando os 

Metralhas tentam ataca-lo com bombas de Napalm (fig. 39;p.37) e pássaros adestrados. 

Quando ocorre o ataque com napalm, um dos sobrinhos avisa: “Aí vem algumas (aves) com 

bombas de napalm! Patinhas habilmente o reverte pois conhece a língua dos cormorões e 

afirma: “Eu mandei!”.   

Em “O Antifurto Psíquico” (TIO PATINHAS N° 303 de 1990), quando o novo e 

complicadíssimo sistema de alarmes não funciona Patinhas reclama: “antifurto alternativo! 

Bah! Prefiro o mais tradicional dos sistemas defensivos! O fiel trabuco nunca me traiu!” (fig. 

37; p. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Trecho "Dia de Milionário" 
 



 

 

 
 

 
 

Figura 37 - Trecho de “O Antifurto Psíquico” 
 

Figura 38 – Trecho de “Nadando em Dinheiro” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Trecho de “Nadando em Dinheiro” 
 



TRABALHO INFANTIL 

 

Como ocorre em “Em Busca do Ouro” quando, para tentar reaver integralmente o 

valor da dívida a que se propôs a cobrar, Patinhas solicita os serviços de Donald e de seus 

sobrinhos (crianças) a vinte e três centavos por hora. Se calcularmos esse valor em uma 

jornada de trabalho de oito horas o resultado é de $ 1,84 por dia e, aproximadamente $ 55,20 

por mês.  

E, em “Nadando em Dinheiro” quando para fortificar a represa, Patinhas solicita os 

serviços de Donald que aceita o trabalho sem a formalização de um contrato legal de trabalho 

e se sujeita, juntamente com seus sobrinhos (crianças) a um salário de trinta centavos por 

hora. Se calcularmos os trinta centavos por hora em uma jornada de trabalho de oito horas o 

resultado é de $ 2,40 por dia e, aproximadamente $ 72,00 por mês. (fig. 40; p.38)  

 

 

 

 

 

Figura 40 – Trecho de “Nadando em Dinheiro” 
 



DESONESTIDADES 

 

Na história “Em Busca do Ouro” Patinhas reencontra Dora Cintilante em seu antigo 

lote de garimpo de ouro, embora não possa nem acionar as autoridades para que a invasora 

seja expulsa, pois trapaceara com o pagamento das taxas territoriais para “economizar”. (fig. 

41; p.39) Já em “O Segredo de Atlântida” Patinhas torna uma moeda como em a mais valiosa 

do mundo. A façanha foi possível porque ele conseguiu todas as moedas que ele procurava, 

ficou com apenas uma e as outras ele jogou ao mar. Nessa história, a prática de roubo é a 

ocorrência desonesta. Em um determinado momento da história os cidadãos de Atlântida se 

rendem à música tocada em vitrolas encontradas pelos sobrinhos. Como elas funcionam com 

moedas, os patinhos, sem que os nativos percebam retiram uma pequena quantidade da 

máquina e fogem. 

 

 

 

 

 

Figura 41- Trecho de “Em Busca do Ouro” 
 



LUCROS 

 

Como acontece na revista Tio Patinhas n° 284 de 1989 em “A Maldição dos Mil 

Cruzeiros”, Tio Patinhas sofre com uma maldição que lhe foi jogada por um mercador de arte 

árabe, o feitiço se manifesta a cada dez anos, fazendo com que ele fique com a necessidade de 

distribuir mil cruzados a cada pessoa que vê. Para se libertar da maldição, Patinhas deve pagar 

mil cruzados ao mercador por uma diferença de um lance dado em um leilão, para isso o pato 

milionário e seus sobrinhos viajam até Dagbá para encontrar o mercador. No entanto, o árabe 

quer ser ressarcido com juros, correções monetárias além de outras taxas absurdas, totalizando 

um milhão de cruzados, Patinhas se nega a pagar e apela para uma bruxa que retira-lhe a 

maldição e a coloca no mercador árabe por cento e cinqüenta cruzados. (fig. 42; p.41) 

A cidade representada na história é, claramente, a capital iraquiana Bagdá, que poucos 

anos depois seria invadida pelos Estados Unidos quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, 

era deflagrada a Guerra do Golfo onde o presidente George Bush tentaria derrubar o governo 

iraquiano. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e com o desmantelamento da URSS 

devido às políticas de abertura política e reestruturação econômica intensificadas por Mikhail 

Gorbatchov, as disputas por zonas de influência com o governo de Moscou cessaram. Então, 

os Estados Unidos voltaram seu olhar para novas zonas de influência e a região escolhida foi 

o Oriente Médio para isso aconteceram alianças com países como Arábia Saudita, Jordânia e 

o próprio Kuwait. 

Na mesma revista, mais especificamente na história “Tudo por um Diamante”, a 

cidade de Patópolis receberá a visita do Marajá do Granastão que irá inaugurar uma estátua de 

ouro de um galo do tempo. Patinhas e o Marajá são amigos desde que o pato mais rico do 

mundo comprou uma mina de diamantes no Granastão.  

No entanto, com a chegada eminente do Marajá a cidade, Patinhas quer retribuir o 

presente à cidade. Para isso, o milionário quer presenteá-lo com um diamante do Granastão, 

mas em troca espera que o Marajá lhe conceda mais uma licença de mineração. (fig. 43; p. 42) 

Percebe-se que pelo título de Marajá e pelo nome do país Granastão, a história faz 

menção a um país híbrido de árabes e indianos. Como tal país com essas características não 

existe, buscou-se em mapas qual país, que a partir de sua localização geográfica, fica perto da 

Índia e que é árabe. Pode se tratar, seguindo o contexto da época, é o Afeganistão. Nessa 



época, em 1989 houve a retirada dos exércitos soviéticos, após a invasão prolongada e a 

derrota da URSS para a resistência afegã24 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Sobre esse assunto ver o filme Rambo III, onde é representado o estereótipo do mocinho norte-americano 
veterano de outras guerras libertar um povo massacrado pela opressão estrangeira. Contudo, Rambo luta ao lado 
da resistência afegã (Os Cavaleiros da Liberdade), ou seja, dos Talibãs.  
 

Figura 42 – Trecho de “A Maldição dos Mil Cruzeiros” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Trecho de “Tudo Por Um Diamante” 
 



MATRIZES ENERGÉTICAS 

 

Na revista Tio Patinhas n° 284 de 1989 em “Tio Patinhas e a Panela Automática” 

Patinhas tem problemas de venda com suas panelas que possuem um aspecto antiquado e são 

fabricadas com materiais obsoletos. Então, o pato mais rico do mundo, com a ajuda do 

Professor Pardal, lança no mercado uma panela que cozinha os alimentos a partir da captura 

de luz de qualquer lâmpada e a transforma em calor o sucesso da panela é imediato graças à 

economia de gás. 

No entanto, a história não acaba bem para essa fonte de energia alternativa. Pardal 

causa diversos blecautes em Patópolis devido ao uso de uma enorme centrífuga, o prefeito e a 

população culpam a panela de Patinhas pelas sucessivas falhas de fornecimento elétrico. 

Devido ao grande número de casas com panelas que supostamente ao serem ligadas em um 

horário em comum gerariam os “apagões”.  

No fim da história o leitor deduz que a fonte de energia alternativa da panela é deixada 

de lado para o retorno ao gás de cozinha (GLP, gás liquefeito de petróleo), que é um 

combustível obtido no refino de petróleo e que, portanto, trata-se de uma fonte de energia 

fóssil e não renovável.  

Em 1989, a pauta mundial voltava-se para temas ecológicos como, por exemplo, o 

combate ao CFC, elemento introduzido em refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado e 

recipientes de aerosol. Havia, portanto, a preocupação com a camada de ozônio e, 

conseqüentemente, com a emissão de poluentes na atmosfera. Com isso, já se buscavam 

alternativas para as fontes de energia poluentes não-renováveis.  

E em Almanaque Disney n° 233 de 1990, em “Tio Patinhas e os Painéis Solares”, 

Donald torna-se autônomo em energia ao utilizar a energia solar, Patinhas ao notar que 

poderia economizar uma grande quantia em dinheiro tornando-se autônomo porque 

dispensaria o carregamento anual de combustível. Por isso, instala painéis solares em sua 

caixa-forte e graças a um sistema de engrenagens Patinhas pode virar o cofre onde estiver os 

raios de sol, otimizando seu consumo e lhe propiciando uma maior economia. Em uma saída 

de Patinhas para jantar na casa de Donald o sistema de engrenagens se vira contra o 

proprietário em um assalto dos Metralhas à caixa-forte. A história acaba com a seguinte 

dedução do leitor: já que o sistema falhou Patinhas o abandonou e voltou ao combustível 

fóssil.  



Nessa época, os painéis solares começavam a aparecer na paisagem das cidades 

brasileiras. Apesar de custar muito caro para a época, algumas pessoas investiam em painéis 

que abasteceriam suficientemente suas casas tornando-as mais econômicas energeticamente 

ou, até mesmo, autônomas em energia. Portanto, pode-se dizer que era o início da 

popularização dos painéis solares.  

Deve ser ressaltado que os Estados Unidos já se posicionavam contra o uso de fontes 

energéticas ecologicamente corretas e, conseqüentemente, favoráveis ao uso de combustíveis 

e matrizes energéticas poluentes ou de origem fóssil.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Trecho de “Os Painéis Solares”  



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através das análises realizadas nas histórias em quadrinhos do Tio Patinhas, foi 

encontrada divulgação do estilo de vida americano, idéias e opiniões americanas. Além disso, 

percebe-se que os assuntos da pauta internacional do período correspondente se fazem 

presentes nas HQ. 

É importante frisar que a hipótese do trabalho, descrita anteriormente, foi confirmada. 

Sendo a hipótese algo verossímil, pode-se afirmar que as revistas do Tio Patinhas, durante a 

Guerra Fria e no período de desmantelamento da União Soviética, tiveram as histórias em 

quadrinhos do Tio Patinhas politizadas. As revistas propagam o estilo de vida norte-

americano, o que vai ao encontro da noção de soft power estadunidense. No entanto, através 

das pesquisas bibliográficas percebeu-se politização dos comics é um fenômeno que ocorre 

desde a publicação de Yellow Kid. Ou seja, anterior à Guerra Fria e à Segunda Guerra 

Mundial. Nem é só norte-americano.  

A ocorrência da politização das histórias em quadrinhos se deve a diversos motivos: o 

primeiro ridicularizar grupos sociais ou etnias (no caso de Yellow Kid os alvos eram 

imigrantes e asiáticos); o segundo a politização dos quadrinhos foi um recurso utilizado para a 

propagação das idéias políticas dos Estados totalitários (racismo), de grupos sócio-políticos 

(Conspiracy Cappers – o gibi dos Panteras Negras dos EUA), para denúncias de genocídios 

ou abusos aos direitos humanos (refugiados timorenses).  

Especificamente no caso dos Estados Unidos a politização foi mais explícita durante a 

II Guerra Mundial. Foi quando personagens como Capitão América, Flash Gordon, Batman e 

Robin, Capitão Marvel e outros atuaram ao lado das tropas aliadas nas linhas de combate ou 

angariando fundos para guerra. Os norte-americanos souberam explorar de maneira sagaz a 

venda de quadrinhos, pois na compra de comics, o consumidor contribuía para os fundos de 

guerra do governo. 

Por sua vez, no período analisado, vê-se que é enfatizado o estilo de vida, a riqueza, a 

opulência do sistema simbolizada pelo imenso cifrão na caixa-forte de Tio Patinhas.  

Os gibis possuem uma ampla penetração na população em geral, que se reflete no 

consumo desse tipo de produto. É curioso notar que independentemente da faixa etária, ocorre 

a leitura de revistinhas em quadrinhos. Ou seja, pode-se afirmar que o público-alvo (crianças) 

é atingido, mas o público consumidor também abrange os adolescentes, adultos e idosos.  



Nas histórias do Tio Patinhas as ocorrências de trabalho infantil, desonestidades, 

condições desfavoráveis de trabalho, salários irrisórios e entre outras pode ser considerada um 

ato imoral. Isso porque estão presentes em um produto destinado, primeiramente, para 

crianças. Além disso, há o incentivo à idéia de igualdade de oportunidades, de abundância, a 

propagação do american way of life carros enormes (rabos-de-peixe estilizados ou adaptados 

aos anos 80 e 90), a exploração de estrangeiros e ao uso de armas, o que torna a revista do Tio 

Patinhas um produto cultural de exportação ideológica dos EUA.  

E, transmite a idéia de cultura nacional coletiva ao estar traduzida para o português e 

devido à empatia gerada por seus personagens no leitor. Embora, a tradução para o português 

ocorre até mesmo na moeda vigente em solo brasileiro. Ou seja, quando circulava cruzados 

novos no Brasil, a moeda “patopolense” era a mesma; quando se tinha cruzeiros no cotidiano, 

a economia da cidade dos patos também era movida aos cruzeiros.  

 
Assim como no plano econômico, a colônia exporta matéria-prima, e importa o 

produto acabado, no plano cultural, a colônia é material etnográfico que vive da 

importação do produto cultural fabricado no exterior. Importar o produto acabado é 

importar o Ser, a forma como encarna e reflete a cosmovisão daqueles que a 

produziram. Ao importar o cadillac, o chicletes, a coca-cola e o cinema, não 

importamos apenas objetos e mercadorias, mas também todo um complexo de 

valores e condutas que se acham implicados nesses produtos. (ORTIZ, 1991, p. 

183). 

 

Tal afirmação é justificada pelas afirmações de Ciro Marcondes Filho sobre ideologia. 

Para o autor ideologia, além de uma orientação política, é uma visão de mundo onde estão 

inseridos “elementos culturais, estéticos, comportamentais, existenciais, morais e éticos.” 

A mesma empatia explorada em Saludos Amigos que, segundo ORTIZ (1991), 

simboliza o estreitamento dos laços dos Estados Unidos com as nações terceiro-mundistas 

durante a época da guerra. Por isso, aparecem juntos Donald o americano, Pateta o gaúcho 

argentino e Zé Carioca, o malandro brasileiro.  

O escritor Eduardo Galeano afirmara em As Veias Abertas da América Latina: “Há 

anjos que ainda crêem que todos os países terminam à beira de suas fronteiras.” 

Finaliza-se, assim, esse estudo satisfatoriamente ao cumprir os objetivos específicos e 

geral – ao analisar a possível emissão de elementos de formação ideológica polarizada pró-

EUA através das publicações do Tio Patinhas.  

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CALAZANS, Flávio Mário de Alcântara. (org.). As Histórias em Quadrinhos no Brasil: 
Teoria e Prática. São Paulo: Intercom-Unesp/Proex, 1997. (Coleção Gts da Intercom, vol. 7). 
 
 
________. Teoria da Comunicação e HQ. Recife: Intercom, 1998.  
 
 
CARVALHO JUNIOR, Dario de Barros. A Morte do Herói: Introdução ao Estudo de 
Sobrevivência de Modelos Míticos nas Histórias em Quadrinhos. 2002. 101 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Curso de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2002. 
 
 
CIRNE, Moacy. A Explosão Criativa dos Quadrinhos. Petrópolis: Vozes, 1970. 
 
 
____________. “Quadrinhos e Ideologia”, In: NEOTTI, Clarêncio (org.). Comunicação e 
Ideologia. São Paulo: Edições Loyola, 1980. 
 
 
DIJK, Teun Adrianus van; Ingedore V. (org.). Cognição, discurso e interação. São Paulo: 
Contexto, 1996.     
 
 
EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Seqüencial. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
 
 
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo, Perspectiva, 1979. 
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo: Studio 
Nobel, 1995. 
 
 
FICHOU, Jean-Pierre. A Civilização Americana. Campinas: Papirus, 1990. 
 
 
FURLAN, Cleide. “HQ e os “Syndicates” norte-americanos”, In: LUYTEN, Sonia M. (org.). 
Histórias em Quadrinhos – Leitura Crítica. São Paulo: Edições Paulinas, 1984. 
 
 
GÓMEZ DE LA TORRE, Alberto Efendy Maldonado. Teorias da Comunicação da 
América Latina Enfoques, Encontros e Apropriações da obra de Véron. São Leopoldo: 
Unisinos, 2001. 
 
 
GUBERN, Román. Literatura da Imagem. Rio de Janeiro: Salvat, 1979. 
 
 



HERMAN, Edward S. e CHOMSKY, Noam. A Manipulação do Público. São Paulo: Futura, 
2003.  
 
 
IANNONE, Leila Rentroia e IANNONE, Roberto Antonio. O Mundo das Histórias em 
Quadrinhos. São Paulo: Editora Moderna, 1994. 
 
 
JACKS, Nilda. Mídia Nativa: Indústria Cultural e Cultura Regional . Porto Alegre: 
Universidade/Ufrgs, 2003. 
 
 
LACHTERMACHER, Stela e MIGUEL, Edison. “HQ no Brasil: Sua História e Luta Pelo 
Mercado”, In: LUYTEN, Sonia M. (org.). Histórias em Quadrinhos – Leitura Crítica. São 
Paulo: Edições Paulinas, 1984. 
 
 
MARCONDES FILHO, Ciro. Quem manipula quem?: Poder e massas na indústria da 
cultura e da comunicação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1986. 
 
 
MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. História das Teorias da Comunicação. 
São Paulo: Edições Loyola, 2003. 
 
 
MCCLOUD, Scott. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2005. 
 
 
MELO, José Marques de. Teoria da Comunicação: Paradigmas Latino-americanos. 
Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
MERTEN, Luiz Carlos. Cinema entre a realidade e o artifício. Porto Alegre, Artes e 
Ofícios, 2005. 
 
 
NYE JR, Joseph S. O Paradoxo do Poder Americano Por Que a Única Superpotência 
Não Pode Prosseguir Isolada. São Paulo: UNESP, 2002. 
 
 
ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
 
 
PINTO, Céli Regina Jardim. Com a Palavra o Senhor Presidente José Sarney. São Paulo: 
Hucitec, 1989. 
 
 
QUESADA, Dominique. O poder da publicidade na sociedade consumida pelas marcas. 
São Paulo, Futura, 2003. 
 
 



RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de Comunicação. 
Rio de Janeiro, Campus, 2001. 
 
 
RÜDIGER, Francisco Introdução à Teoria da Comunicação. São Paulo: Edicon, 2003. 
 
 
SCOWEN, Peter. O Livro Negro dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Record, 2003.   
 
 
SELLERS, Charles; MAY, Henry; MCMILLEN, Neil R. Uma Reavaliação da História dos 
Estados Unidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. 
 
 
STOESSINGER, John G. O Poder das Nações: A Política Internacional do Nosso Tempo. 
São Paulo: Cultrix, 1975. 
 
 
TARSITANO, Paulo Rogério (Org.). Empatia, Projeção e Identificação no processo da 
criação publicitária, in: Publicidade: Análise da produção publicitária e da formação 
profissional. São Paulo: GT Comunicação Publicitária, 1998. 
 
 
WOLF, Mauro. Teorias das Comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



REFERÊNCIAS EM MEIO ELETRÔNICO 

 
 

CALAZANS, Flávio Mário de Alcântara. O Marketing das Histórias em Quadrinhos: Um 
Modelo Mercadológico como Segmentação de Mercado do Produto de Exportação da 
HQ Autoral Brasileira . 2002. Disponível em: 
http://www.unitau.br/prppg/publica/humanas/download/omarketing-N2-
2002.pdf#search=%22exporta%C3%A7%C3%A3o%20cultural%2Bhq%22 Acesso em: 
17 ago. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A 
 

 

POLITIZAÇÃO DAS HQ  

DURANTE A  

SEGUNDA GUERRA E VIETNÃ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45 - Capa de Conspiracy Capers. Gibi beneficente lançado pelos 
black panthers com verba disponiblizada por Abbie Hofman escritor de Steel This 

Book. A venda da revistinha ajudaria a defesa no julgamento dos Nove de 
Chicago. 

 (fonte: www.google.com.br) 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46 - Capa de Action Comics n° 43.  
 (fonte: www.google.com.br) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 47 - Capa de Superman n° 18. (fonte: www.google.com.br) 

Figura 48 - Capa de Superman. “Superman entra para o Exército”  
(fonte: www.google.com.br) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 49 - Capa de Batman N° 15.  
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 50 - Capa de World´s Finest Comics N° 8.  
(fonte: www.google.com.br) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 51 - Capa de World´s Finest Comics N° 9.  
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 52 - Capa de Captain Marvel N° 14.  
(fonte: www.google.com.br) 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 53 - Capa de Captain Marvel N° 23.  
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 54 – Donald como soldado nazista.  
(fonte: www.google.com.br) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 55 – Desenho finalizado para animação, novamente Donald como soldado nazista.  
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 56 – Representação de Hitler semelhante a Donald.  
(fonte: www.google.com.br) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 57 – Patolino e Hitler.  
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 58 – Pernalonga “disfarçado” de Hitler.  
(fonte: www.google.com.br) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Figura 59 – Popeye prepara um potente soco contra três japoneses.   
(fonte: www.google.com.br) 

Figura 60 – Os três porquinhos unidos em uma fortaleza contra os japoneses.   
(fonte: www.google.com.br) 
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