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Figura 67. Trecho de Pateta faz História interpretando Cristóvão Colombro. 
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Figura 68. Trecho de Pateta faz História interpretando Cristóvão Colombo. 

 

2. Turma da Mônica para apresentar a obra de Shakespeare 

 

 Outra boa opção para trabalhar o tema do Renascimento com alunos mais 

novos é apresentar a eles uma história em quadrinhos com os personagens da 

turma da Mônica que parodiava a peça Romeu e Julieta de William Shakespeare. 

Essa história foi lançada pela primeira vez em 1978 , na forma de dois capítulos, 

publicados nas revistas Mônica e Cebolinha, então publicadas pela Editora Abril. A 

história foi criada e produzida pela equipe de Maurício de Sousa (formada por 

roteiristas, desenhistas e profissionais especializados em tarefas como arte-final, 
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letreiramento e colorização). O desenho segue o estilo “fofinho”, adotado por 

ocasião de uma reformulação visual feita na época (com o objetivo de tornar os 

bonecos criados por Maurício mais atraentes para serem usados em produtos 

licenciados). Quem lançou esse estilo foi o artista José Márcio Nicolosi, um dos mais 

competentes desenhistas da equipe de Maurício, cujo trabalho tornou-se referência 

no estúdio de Maurício, passando a ser copiado por outros membros da equipe. 

Atualmente, Nicolosi é responsável pelo setor de desenhos-animados do estúdio de 

Maurício. Nicolosi também é conhecido por ter trabalhado na produção de 

animações para campanhas publicitárias, dentre as quais, a famosa campanha do 

frango da Sadia.  

 Na HQ, Cebolinha e Mônica interpretam, respectivamente, o mais famoso par 

de enamorados da história da literatura: Romeu Montéquio e Julieta Capuleto. Numa 

linguagem bem humorada e acessível, a história apresenta para as crianças e 

leitores de todas as idades uma adaptação relativamente fiel da peça de 

Shakespeare, que conta a história do amor proibido entre dois jovens pertencentes a 

famílias inimigas. O roteiro da HQ também apresenta uma solução inteligente para 

recontar o final trágico da história original, mas, sem que Mônica e Cebolinha 

passem pelos fatos tristes e dramáticos que Romeu e Julieta vivenciaram em seus 

últimos momentos. Não contaremos qual solução foi essa para não estragar a 

surpresa da HQ.  

 A paródia em quadrinhos da peça de Shakespeare foi tão bem aceita pelos 

leitores dos gibis de Maurício que ganhou uma adaptação para o teatro: em 

setembro de 1978, estreava no teatro Tuca de São Paulo a peça musical Mônica e 

Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta. A peça trazia atores usando máscaras 

com os rostos dos personagens da turma da Mônica e permaneceu oito meses em 

cartaz, voltando para nova temporada em setembro de 1979. A peça deu origem a 

um programa especial para a televisão, com cenas externas gravadas na cidade 

mineira de Ouro Preto e com exibição em cadeia nacional pela Rede Bandeirantes 

na noite de Natal. 

Mickeymouche: História de amor e espada: publicada em setembro de 1994 

no número 278 da antiga revista Almanaque Disney. Trata-se de uma paródia de 

Scaramouche, romance de capa e espada escrito por Rafael Sabatini, já adaptado 

para o cinema numa antiga produção de Hollywood. O romance é ambientado na 
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França pré-revolucionária e conta a história de um modesto advogado que se 

transforma em espadachim e, finalmente, em  político revolucionário, para vingar a 

morte de um amigo legalmente assassinado por um marquês em um duelo. Na 

adaptação para os quadrinhos Disney, Mickey e Pateta são revolucionários que 

enfrentam o marquês João Bafo de Onça (que aqui é aliado de Maria Antonieta) em 

duelos que nunca terminam em sangue, apenas em golpes de espada que rasgam 

as calças do adversário para deixá-lo só de cuecas. Roteiro de Bruno Concina e 

desenhos de Giorgio Cavazzano, também não creditados na publicação brasileira.  

 

3. A idade Contemporânea 

 

 As HQs surgiram no século XIX e alcançaram o apogeu da sua popularidade 

no século XX. Por isso mesmo, elas se constituem em documentos históricos do 

passado mais recente. Ao contrário de seus criadores, a maioria das personagens 

de HQs não envelhece, nem morre. Daí a necessidade dessas personagens serem 

constantemente atualizadas para agradar ao público de cada geração. Essas 

atualizações são feitas por roteiristas e desenhistas que sequer eram nascidos 

quando essas personagens começaram a ser publicadas. Neste capítulo, 

destacaremos as HQs de aventuras, especialmente as protagonizadas por heróis 

mascarados ou super-heróis. Três conteúdos da História Contemporânea podem ser 

trabalhados a partir dos exemplos fornecidos aqui: o Neocolonialismo, a Segunda 

Guerra Mundial e a Guerra Fria. Em muitos casos, convém a comparação entre as 

HQs originais, aquelas que marcam a estréia desses heróis, e adaptações mais 

recentes para outras mídias, em especial o cinema, para compreender como se dá a 

atualização dessas personagens. 

 Antes de tudo, por se tratar aqui de assuntos da História Contemporânea 

mais recente, convém sempre levar em consideração dois aspectos levantados pelo 

historiador Marcos Napolitano. O primeiro é sobre a partidarização do estudo do 

passado: 

“Aqui abrimos um parêntese que diz respeito, sobretudo ao estudo da 

História Contemporânea mais recente. A presença atuante da memória e 

dos testemunhos dos eventos em estudo pode levar a uma excessiva 
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partidarização da discussão sobre o passado. Esse é um dos principais 

riscos do estudo do tempo presente, ressaltado pelos historiadores que se 

especializaram nesse tipo de recorte. Se, por um lado, hoje em dia, ninguém 

mais deve acreditar na pretensa neutralidade do historiador, tão almejada 

pelos metódicos, também não é aconselhável submeter à análise do 

passado (ainda que recente) às paixões e opções políticas do presente. 

Esse é um problema ético e político que se coloca não apenas para o 

pesquisador, mas também para o professor. O papel da História para a 

construção de uma consciência social e política de feições críticas não é, 

necessariamente, o resultado do sectarismo e da partidarização do estudo 

do passado. Mesmo que o professor ou pesquisador se posicione e defenda 

princípios éticos e políticos, é preciso evitar os anacronismos, ou seja, o 

julgamento de ações e ideias do passado sem o cuidado de levar em conta 

os valores, processos e configurações específicas do período e da 

sociedade estudados. (...)121” 

 O segundo aspecto considerado por Napolitano é quanto à natureza e 

diversidade das fontes históricas para o estudo desse passado mais recente: 

 “Em relação às fontes, para a História do século XX (e parte do 

XIX), os estudos de História Contemporânea não apenas contribuíram com 

novos objetos e problemas, mas sobretudo com novos documentos 

primários. As fontes audiovisuais (cinema, fotografia), sonoras (fonogramas 

musicais, registros radiofônicos) e orais (depoimentos vivos) se juntaram às 

tradicionais e cultuadas fontes escritas, acrescidas por sua vez, do vasto 

material produzido pela imprensa diária. As fontes audiovisuais, sonoras e 

orais, vêm ganhando, desde os anos 1960 e 1970, um reconhecimento cada 

vez mais forte para  estudo do passado e dada a necessidade de uma 

abordagem especifica da sua linguagem e conteúdo, têm se constituído em 

um grande foco de debates. Sua utilização como fontes de ensino de 

História para classes fundamentais também vem se consolidando, já não 

                                                 
121 NAPOLITANO, Marcos. Pensando a estranha História sem fim. .In: KARNAL, 

Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: 
Contexto, 2004, p.168-9. 
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mais como prática esporádica de um ou outro professor, mas como sugestão 

nos próprios documentos da política oficial122”. 

 

4. Os heróis dos quadrinhos e o neocolonialismo na África e na 
Ásia 

 

As HQs ajudaram a popularizar uma visão estereotipada e fantasiosa da 

África e da Ásia. Entre essas HQs, merecem destaque as aventuras dos heróis 

Tarzan, Mandrake, Fantasma, Jim das Selvas e Pantera Negra. Os três primeiros 

foram criados quando a Grã-Bretanha ainda possuía um império colonial, o último 

quando vários países africanos e asiáticos já haviam se declarado independentes. 

Tais HQs refletiriam qual visão: a dos colonizadores e exploradores europeus e 

norte-americanos ou a dos povos nativos da África e da Ásia? Podemos dizer que 

Tarzan seria um agente a serviço do neocolonialismo? Tais HQs trariam mensagens 

racistas? Antes de responder a essas perguntas, vale a pena revisar o conceito de 

neocolonialismo. 

 

5. O que foi o neocolonialismo: quando e como surgiu 

 

Em fins do século XIX, as potências européias começaram a reivindicar e 

conquistar terras na África e na Ásia. Neocolonialismo foi o nome dado ao conjunto 

de políticas expansionistas e imperialistas praticadas pelas potências européias nos 

continentes africano e asiático a partir da década de 1880. O prefixo “neo” que 

significa “novo” é para distinguir essas políticas do “velho colonialismo”, aquele 

iniciado no século XVI, como conseqüência das Grandes Navegações, das quais 

Portugal e Espanha foram as potências pioneiras. Para justificar a dominação 

européia na África e na Ásia, os europeus recorriam a argumentos científicos. O 

                                                 
122 NAPOLITANO, Marcos. Pensando a estranha História sem fim. .In: KARNAL, 

Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: 
Contexto, 2004, p.170. 
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problema é que o discurso dominante na ciência do século XIX estava contaminado 

pelo racismo, dois exemplos disso são  o “darwinismo social”, uma interpretação 

equivocada e distorcida da teoria formulada pelo naturalista inglês Charles Darwin 

(1808-1882),  e as teorias do francês Gobineau, segundo o qual, era possível 

determinar o caráter criminoso pela fisionomia e pelo formato do crânio. Assim, 

segundo a visão racista da época, brancos europeus eram “superiores” ou “mais 

evoluídos” que os “negros” africanos. Ainda dentro dessa visão racista, a “raça 

amarela”, da qual fariam parte chineses, japoneses, coreanos e outros povos 

asiáticos seria também “superior” aos negros, mas ainda “inferior” aos brancos.   

O Neocolonialismo teve início numa época em que muitos achavam que a 

“era dos impérios” havia terminado, pois com os processos de independência 

política  dos países americanos, as potências colonialistas européias acabaram 

perdendo colônias que possuíam no continente americano. Ledo engano, os 

avanços tecnológicos trazidos pelas duas primeiras revoluções industriais (do qual a 

Grã-Bretanha foi pioneira, o que permitiu que o Império Britânico se tornasse o maior 

de sua época) e a busca por mercados e matérias-primas para os produtos 

industrializados ampliaram a presença européia nos continentes africano e asiático. 

Exemplo disso é que nas primeiras décadas do século XIX, a presença européia na 

África limitava-se a algumas possessões nas áreas costeiras, mas no fim do mesmo 

século, quase todo o continente africano estava sob domínio de nações européias. A 

disputa por possessões no continente africano chegou a tal ponto que em 1885 foi 

realizada a Conferência de Berlim, na Alemanha, durante a qual foi realizada a 

partilha da África, ou seja, foram demarcadas fronteiras para decidir quais “pedaços” 

da África teria por “direito” cada potência européia.  

Talvez, o indivíduo que melhor representou o espírito do neocolonialismo, 

especialmente do britânico, foi o empresário Cecil Rhodes (1853-1902). Em 1870, 

Rhodes se estabeleceu na África do Sul, uma das poucas colônias britânicas a 

possuir alguma população branca. Enriqueceu ao entrar no negócio dos diamantes. 

Rhodes também exerceu cargos públicos nas colônias, assim, ele trabalhava tanto 

para atender seus interesses individuais como empresário quanto os interesses do 

Império Britânico. Um dos seus projetos mais ambiciosos, mas que não foi 

finalizado, era a construção de uma ferrovia que ligaria, sem interrupções, a Cidade 

do Cabo (na África do Sul) ao Cairo (no Egito). Na África, Rhodes conquistou um 
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território do qual se tornou primeiro-ministro. Esse território recebeu de Rhodes um 

nome que homenageava a si mesmo: Rodésia. 

Vale lembrar que Grã-Bretanha e França, as duas maiores potências 

coloniais, ganharam um concorrente de peso em fins do século XIX: a Alemanha, 

cuja unificação foi completada em 1871, após uma guerra contra a rival França.  

A Alemanha entrou tardiamente na corrida colonial, mas logo passou a ter o 

segundo maior parque industrial da Europa, perdendo apenas para o da Grã-

Betanha. A rivalidade entre as potências colonialistas transformaria a Europa num 

“barril de pólvora”, cujo “pavio” seria aceso em 1914, quando teve início a Primeira 

Guerra Mundial.     

A política neocolonialista não era exclusiva dos países europeus. Dois países 

não-europeus também adotariam práticas expansionistas: os Estados Unidos e o 

Japão. Se no início os Estados Unidos eram banhados apenas pelo Atlântico, após a 

expansão em direção ao oeste, com a anexação de territórios que antes pertenciam 

aos indígenas e ao México, também passariam a serem banhados pelo Pacífico, o 

que levaria à busca por territórios e mercados nesse oceano e à ampliação tanto da 

marinha de guerra quanto da marinha mercante. Foi assim que o Havaí e as 

Filipinas se tornaram “protetorados” norte-americanos. Aliás, no século XIX, tanto 

norte-americanos quanto britânicos usaram a palavra “protetorado” para designar 

suas possessões: protetorado seria, portanto, um eufemismo para colônia, pois em 

tese, esses territórios não estariam sob domínio estrangeiro, mas sob a “proteção” 

de potências estrangeiras. O Japão, país carente em matérias primas e recursos 

naturais, seguiria o exemplo das potências colonialistas européias e conquistaria 

territórios vizinhos como Taiwan, também conhecida como Formosa, cujo domínio 

japonês teve início em 1895,  a Coréia, que se tornou um “protetorado” japonês em 

1905 e foi anexada ao Japão em 1910 quando o rei coreano foi obrigado a 

renunciar. O domínio japonês sob territórios vizinhos terminaria somente em 1945, 

quando o país foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. 

Dentro do contexto do neocolonialismo, expedições de cunho científico (mas 

atendendo aos interesses políticos das potências colonialistas) foram realizadas na 

África e na Ásia, com a participação de estudiosos de diferentes áreas como 

arqueologia, etnologia, antropologia, geologia, zoologia e botânica entre outras. A 

África e a Ásia despertavam a curiosidade de europeus e norte-americanos e 
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também serviam de inspiração para a imaginação de escritores de ficção, não 

apenas de contos e romances, mas também de uma nova mídia surgida com a 

massificação da imprensa em fins do século XIX e nas primeiras décadas do século 

XX: as histórias em quadrinhos. 

 

6. Surge Tarzan, o “homem-macaco” 

 

Tarzan foi criado pela imaginação do escritor norte-americano Edgar Rice 

Burroughs. Antes de tentar a sorte como escritor, Burroughs tentou ganhar a vida 

numa série de ocupações, entre as quais, policial, mas fracassou em todas elas. Aos 

trinta e cinco anos de idade, tinha uma família para sustentar e estava praticamente 

falido. Assim, tentou a carreira de escritor. Ele conseguiu vender suas histórias para 

serem publicadas em revistas de literatura barata então muito populares nos 

Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. Essas revistas costumavam 

trazer histórias de gêneros como aventura, policial, faroeste, terror e ficção científica. 

As capas eram coloridas, com ilustrações chamativas (não raro com belas mulheres 

em perigo mostrando as pernas e um pouco do decote, o máximo em “ousadia” para 

a época) e o miolo era em preto e branco, impresso num papel barato que 

amarelava logo. O papel do miolo dessas revistas era extraído da polpa das árvores, 

daí o apelido que essas publicações receberam nos Estados Unidos: pulps. Assim, a 

primeira história de Tarzan foi publicada em outubro de 1912, numa revista pulp 

chamada All-Story. Foi um sucesso imediato e Burroughs escreveu vinte e quatro 

romances sobre o herói das selvas. O escritor enriqueceu, pois detinha os direitos 

autorais sobre sua criação. Por outro lado, alguns dos artistas que desenharam os 

quadrinhos para jornais (tiras diárias e páginas para suplementos dominicais) 

reclamavam que ganhavam pouco, pois a maior parte do lucro ia para Burroughs, e 

após sua morte em 1950, para seus herdeiros. 

Burroughs nunca havia posto os pés na África. O escritor também não se 

preocupou em pesquisar seriamente sobre o continente africano para escrever as 

aventuras de Tarzan. Para criar as aventuras de Tarzan, Burroughs usou apenas 

sua fértil imaginação e buscou inspiração nos livros de aventura de escritores como 

Rudyard Kipling, autor de O livro da selva (também conhecido como O livro da 



256 
 

 

Jângal, numa tradução de Monteiro Lobato) e H.Rider Haggard, autor de As minas 

do rei Salomão.  

Na obra de Kipling, ambientada na Índia, o personagem principal era Mogli, o 

menino-lobo, uma criança órfã adotada por lobos. Para se diferenciar da obra de 

Kipling e não ser acusado de plágio, Burroughs fez três alterações significativas: 

mudou a ambientação da Índia para a África, enquanto Mogli foi adotado por lobos, 

Tarzan foi adotado por macacos, e enquanto Mogli era uma criança indiana, Tarzan 

era filho de uma família de aristocratas ingleses. Em comum com os livros de 

Haggard, a obra de Burroughs tinha a ambientação na África e elementos como 

cidades e tesouros perdidos. 

 

7. Depressão econômica e entretenimento escapista 

 

Tarzan se tornou um personagem ainda mais conhecido quando foi adaptado 

para outras mídias como filmes e HQs. A primeira adaptação de Tarzan para os 

quadrinhos estreou nos jornais norte-americanos em sete de janeiro de 1929. Antes 

da década de 1930, os quadrinhos publicados em jornais eram, em sua grande 

maioria, de teor cômico ou humorístico (daí os quadrinhos em inglês serem 

chamados de comics), a adaptação de Tarzan para tiras de jornal foi uma das 

primeiras séries de quadrinhos de aventura a se tornar popular entre leitores de 

jornais do mundo inteiro. A depressão econômica que se seguiu à quebra da bolsa 

de Nova York em 1929 não impediu que as tiras de Tarzan continuassem fazendo 

sucesso. Pelo contrário, pode ter favorecido a popularização dos quadrinhos de 

aventura.  

 

8. Tarzan: origem inverossímil e mensagem neocolonialista 

 

Nos quadrinhos, a origem de Tarzan foi recontada de maneira bastante fiel ao 

primeiro romance de Burroughs: John Clayton, também conhecido como Lorde 

Greystoke, viaja com sua esposa da Inglaterra para uma colônia britânica na África. 

Durante a viagem, os marinheiros realizam um motim e o casal é abandonado numa 
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selva africana, onde constroem uma casa na árvore. A esposa enlouquece, adoece 

e morre. Lorde Greystoke é morto pelo macaco Kershak. O bebê de um ano do 

casal inglês é encontrado e adotado por uma macaca chamada Kala. A origem de 

Tarzan é totalmente inverossímil, mas é justamente em algumas de suas 

inverossimilhanças é que percebemos uma mensagem de teor neocolonialista, sem 

falar numa pitada de racismo: Tarzan é filho de ingleses, mas mesmo órfão e 

privado do contato com outros seres humanos, consegue provar a suposta 

“superioridade” do homem branco ao superar os grandes macacos em inteligência, a 

ponto de se tornar o líder deles (após matar Kershak numa luta), e os igualar em 

força física (o que o torna mais forte que qualquer ser humano, inclusive os negros 

das tribos próximas ao seu lar). No primeiro romance escrito por Burrroughs, Tarzan 

consegue até aprender a ler e escrever sozinho: ao encontrar a cabana onde os pais 

biológicos viviam, Tarzan encontra alguns livros no antigo escritório do pai e começa 

a tentar decifrar os textos e pratica exercícios de caligrafia. Ou seja, a história de 

Tarzan reflete uma visão de mundo marcada pelo determinismo biológico (o que 

está intimamente ligado ao darwinismo social): seriam os genes, a ascendência, é 

que determinariam o sucesso e não o meio social.  

Nunca foi revelado em qual lugar específico da África se localiza a selva onde 

vive Tarzan e nem a qual espécie de grande macaco pertence sua família adotiva: 

em algumas versões, eles parecem com um bando de chimpanzés, em outras, são 

retratados como gorilas, e em outras ainda, aparentam ser um grupo misto de 

chimpanzés e gorilas. O mais estranho é que os macacos de Burroughs possuem 

uma língua própria (!!!) :  Kala dá o nome Tarzan ao seu filho adotivo (na língua dos 

macacos, Tarzan significaria “pele branca” enquanto “tarmangáni” significaria 

“macaco branco”, termo usado para designar os homens brancos). Repare que a 

pele branca do herói não é um mero detalhe na história, pois ela é o que dá nome a 

ele, que o caracteriza e o distingue dos demais. O primeiro humano que Tarzan 

mata é justamente um negro nativo, responsável pela morte de Kala, sua mãe 

adotiva. Muito provavelmente, Burroughs partilhava (consciente ou 

inconscientemente) da visão racista de muitos de seus compatriotas da época, visão 

essa comentada e criticada pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freire em sua mais 

famosa obra: Casa-grande e senzala, publicado pela primeira vez em 1933: 
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“Nem merece contradita séria a superstição de ser o negro (...) o tipo de 

raça mais próxima da incerta forma ancestral do homem cuja anatomia se 

supõe semelhante à do chimpanzé. Superstição em que se baseia muito do 

julgamento desfavorável que se faz da capacidade mental do negro. (...) Entre 

as raças humanas são os europeus e os australianos [referindo-se aos 

aborígines] os mais peludos de corpo e não os negros”123.  

 

9. A África segundo os quadrinhos de Tarzan 

 

Nos quadrinhos, Tarzan passou pelas mãos de uma série de desenhistas, a 

maior parte bastante competente do ponto de vista técnico, pois sabiam tornar 

convincentes as tramas mais inverossímeis. O primeiro artista a desenhar uma 

versão em quadrinhos de Tarzan foi o canadense Harold Foster (1892-1982), que 

ficou famoso mais tarde por criar seu próprio personagem: o Príncipe Valente, cujas 

aventuras são ambientadas numa Idade Média idealizada. Entre os artistas que 

desenharam as aventuras de Tarzan no decorrer das décadas podemos destacar 

Rex Maxon, Burne Hogarth, Jesse Marsh, Bob Lubbers, Russ Manning, Gil Kane, 

Gray Morrow, Joe Kubert e John Buscema entre outros. Alguns deles desenharam 

apenas as tiras diárias e as páginas dos suplementos dominicais, outros 

desenharam histórias que foram publicadas exclusivamente em gibis mensais. 

Quanto aos roteiristas que escreveram as histórias (boa parte delas, adaptações dos 

livros de Burroughs), a maioria permaneceu anônima, entre as exceções estão 

Archie Goodwin, Roy Thomas e o já citado Kubert, que além de desenhar também 

escrevia. No Brasil, durante décadas, o gibi de Tarzan chegou a ser um dos títulos 

mais vendidos da extinta EBAL (Editora Brasil-América), fundada por Adolfo Aizen. 

As revistas publicadas pela EBAL traziam traduções tanto de histórias publicadas 

originalmente nos jornais quanto de histórias publicadas nos gibis dos Estados 

Unidos (lá chamados de comic books). 

Para exemplificar a presença de mensagens neocolonialistas ou imperialistas 

nos quadrinhos de Tarzan, vamos tomar como exemplo A revolta dos homens-

insetos, publicada pela EBAL no número 93 da revista Tarzan  em junho de 1973. 

                                                 
123 FREIRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. São Paulo: Círculo do livro. 20ª edição, 1980, p.319 
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Como foi desenhada por Bob Lubbers, a história deve ter sido publicada 

originalmente nos Estados Unidos na década de 1950, período em que esse artista 

trabalhou com o personagem. O roteirista da história não foi creditado.  

Como em muitas outras histórias de Tarzan, embora os animais estejam 

maravilhosamente desenhados pelo belo traço de Lubbers (o que indica que o 

artista dominava tanto o desenho da anatomia humana quanto da anatomia animal e 

muito provavelmente usava referências fotográficas), o enredo repete o velho 

equívoco de mostrar animais que habitam apenas as savanas africanas vivendo no 

interior de uma selva, como é o caso dos leões.  

 Na trama, uma bela jovem loira chamada Betty Cole resolve fazer um safári 

na África. Fútil e mimada, Betty se diverte caçando animais por esporte, até que é 

salva do ataque de um leão por Tarzan. O herói da selva é claramente contra o uso 

de armas de fogo: embora não hesite em usar sua faca para matar o leão, faz 

questão de quebrar ao meio o rifle que Betty usa para caçar (figura 69). 

Curiosamente, Tarzan demonstra uma conduta que hoje chamaríamos de 

“consciência ecológica”: ele adverte Betty dizendo “Se quiser se matar, o problema é 

seu... Mas não deixarei que continue ferindo animais e arriscando a vida de outros 

seres humanos”. O que é impressionante se considerarmos que se trata de uma 

história publicada originalmente numa época em que caçar por esporte era uma 

prática socialmente aceita. Nos dias de hoje, provavelmente geraria protestos ou e-

mails com reclamações por parte dos ambientalistas.  
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Figura 70 

               Figura 69. 
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Figura 71 
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Figura 72 

 

Figura 73. 
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Figura 74 

No decorrer da trama, Betty é seqüestrada pela tribo dos homens-insetos, 

assim chamados por usarem máscaras de guerra que lembram a cabeça de insetos. 

Para descobrir onde vivem os homens-insetos, Tarzan pede informações numa tribo 

pacífica (figura 70). Alguns elementos visuais indicam o estado de miséria em que 

vive a tribo: um cão que anda pela aldeia é esquelético, com os ossos da costela 

bastante salientes, e a aparência dos homens da tribo também é maltratada. Como 

em muitas outras histórias do gênero, a tribo parece ser composta só de homens, 

não vemos mulheres e nem crianças. Os membros da tribo dizem a Tarzan que já 

foram vítimas dos homens-insetos, que saem somente à noite para “raptar e 

pilhar”(figura 71). Tarzan critica a falta de reação da tribo pacífica, acusando-os de 

covardia, e convoca guerreiros da tribo para participar de uma expedição para 

combater os homens-insetos. Em um dos quadrinhos posteriores vemos Tarzan à 

frente de um grupo de guerreiros armados com lanças e escudos (figura 72). A 

composição da cena e a linguagem corporal expressa nos gestos de Tarzan 
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mostram claramente sua posição de superioridade sobre os guerreiros: ele está bem 

à frente deles, demonstrando coragem e auto-confiança (armado apenas com uma 

faca que esconde na tanga, não teme avançar) e aponta o dedo para em direção 

para onde se escondem os homens-insetos enquanto brada: “Avante! Acabemos 

com os homens-insetos!”  Nesta história como em muitas outras de Tarzan, as tribos 

de negros parecem se dividir em dois grandes grupos: hostis e pacíficos. As tribos 

hostis são mostradas como hordas de selvagens. As tribos pacíficas também 

apresentam traços negativos: são formadas por pessoas fracas e sem iniciativa, 

totalmente dependentes da orientação de um líder nato, no caso, Tarzan, um 

homem branco. Ou seja, os povos negros ora são vistos como uma ameaça ora são 

vistos como imaturos, incapazes de resolverem os próprios problemas, dependentes 

da intervenção e do paternalismo de Tarzan. A ajuda dos guerreiros se mostra 

quase desnecessária, pois Tarzan encontra o esconderijo dos homens-insetos antes 

de todo mundo. Nesse trecho podemos identificar outro traço das aventuras de 

Tarzan: o individualismo. Na maior parte das vezes, Tarzan dispensa o trabalho em 

equipe ou a ajuda de terceiros. Quando enfrenta tribos hostis costuma derrotar 

sozinho oponentes em clara superioridade numérica. Podemos perceber outra 

mensagem racista: um único homem branco, no caso, Tarzan, mostra-se superior 

(tanto em força física quanto na astúcia) a vários homens negros. Ou quando conta 

com aliados, Tarzan assume sempre a posição de comando. Em geral, os aliados 

não-humanos de Tarzan, caso do elefante Tantor, se mostram mais eficazes que os 

aliados humanos.  

No esconderijo dos homens-insetos (figura 73), Tarzan descobre que esses 

são liderados por uma rainha chamada Leera. Detalhe importante: a rainha é “uma 

linda mulher branca”(figura 74). Aliás, é a única outra mulher além de Betty que 

aparece na história. O que nos faz pensar porque a rainha não poderia ser uma 

“linda mulher negra”. 

Depois de Tarzan, a rainha Leera é a segunda pessoa branca na história a 

exercer liderança ou a estar numa posição hierárquica superior enquanto negros 

africanos são mostrados em posição de subordinação. Além do racismo, o 

machismo marca presença na história: a mulher é sempre mostrada como fonte de 

problemas, seja pela sua imaturidade, no caso de Betty, seja pela maldade, no caso 

da rainha Leela. Mas o principal vilão não é Leela, mas Remu, um dos homens-
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inseto que cansado de receber ordens da rainha planeja colocar no trono outra bela 

loira, no caso, Betty, que seria mais dócil e manipulável. Leela  é morta pelo traidor 

Remu ao ser atingida por uma lança. Remu e Tarzan se enfrentam, o herói se 

defende e desfere um golpe de faca que mata seu oponente. Tarzan e Betty fogem, 

não antes de enfrentarem um crocodilo.  

Antes do término da história sobra espaço para mais um diálogo de teor 

“ecológico” enquanto Tarzan e Betty observam os hipopótamos no rio. Tarzan diz 

que eles (se referindo aos animais) são seus “amigos”, ao que Betty responde: 

“Compreendo, eu me comportei mal antes...” 

A presença de elementos racistas e machistas nesta e em outras histórias de 

Tarzan não impede, em contrapartida, a presença de aspectos positivos. Se por um 

lado Tarzan contribuiu para a difusão de estereótipos racistas, por outro também 

chamou a atenção para a importância da preservação do meio ambiente. Não 

podemos nos esquecer que a maior parte das histórias aqui comentadas foi criada 

antes da década de 1960, ou seja, é anterior à campanha liderada pelo pastor Martin 

Luther King em defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos.  

Tarzan questiona os valores da chamada “civilização”. Ao criar Tarzan, 

Burroughs pode ter sido influenciado pela ideia ingênua do “bom selvagem” (“o 

homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe”) criada pelo filósofo iluminista 

Rousseau. A ideia do “bom selvagem” influenciou também na criação da figura 

romântica e idealizada do índio em obras literárias como O Guarani do escritor José 

Alencar. Assim como o índio idealizado pelos escritores românticos, Tarzan prefere 

viver com simplicidade e em harmonia com a natureza a viver numa grande 

metrópole. Tarzan é um produto da indústria cultural e já foi licenciado para vender 

mercadorias tão diversas quanto camisetas e brinquedos, mas em suas aventuras, o 

rei da selva não demonstra interesse nos supostos confortos ou atrativos da 

sociedade de consumo. 
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10. Mandrake e Lothar 

 

As tiras diárias de Mandrake, o mágico, estrearam nos jornais norte-

americanos em 11 de junho de 1934. Mandrake se mostrou popular logo no início e 

não demorou muito para que suas aventuras fossem publicadas no mundo inteiro. 

No Brasil, o primeiro periódico a publicar as aventuras do mágico foi o já extinto 

Suplemento Juvenil, em 1935. Basicamente Mandrake é um mágico de fraque e 

cartola que usa suas habilidades para combater o crime. Nos primeiros anos, 

Mandrake possuía habilidades sobrenaturais de fato, mas com o decorrer do tempo, 

seus feitos se tornaram mais “verossímeis” sendo explicados pelos seus 

conhecimentos de hipnose e ilusionismo.   

A tira foi criada pelo roteirista Lee Falk que inicialmente também desenhou 

algumas das primeiras tiras, mas logo passou a tarefa para o desenhista Phil Davis 

(1906-1964), que havia conhecido quando ambos trabalhavam numa agência de 

publicidade. Assim, Falk passou a se concentrar apenas nos roteiros e se tornou um 

dos mais prolíficos escritores de HQs. Nos últimos anos de vida, Davis desenhava a 

tira com a assistência de sua esposa, Martha. Após a morte de Phil Davis, quem 

assumiu os desenhos foi o versátil artista Fred Fredericks, nascido em 1929. 

Boa parte das aventuras de Mandrake, especialmente as primeiras, são 

ambientadas em locações exóticas na África e na Ásia, continentes para os quais o 

mágico viaja quando sai dos Estados Unidos, onde reside numa cidade não 

identificada. A maior parte dos vilões enfrentados por Mandrake é formada por 

orientais, o que reflete o preconceito nos Estados Unidos e na Europa das décadas 

de 1930 e de 1940 em relação aos asiáticos. Antes da Segunda Guerra Mundial, 

vilões chineses eram extremamente comuns nas produções baratas de Hollywood e 

nos romances do escritor inglês Sax Rohmer, criador do personagem Fu Manchu, o 

mais conhecido estereótipo de vilão chinês. Com a Segunda Guerra Mundial, o 

chamado “terror amarelo” deixou, por um tempo, de ser personificado pelos chineses 

e passou a ser representado pelos japoneses. A propósito, os romances de Rohmer 

exerceram clara influência em várias das tramas escritas por Lee Falk nas duas 

primeiras décadas de sua carreira, não apenas nas tiras de Mandrake, mas nas tiras 

de outro famoso herói criado por Falk: o Fantasma. Vale destacar que quando 

Mandrake foi publicado pela primeira vez em 1934, a Grã-Bretanha e outras 
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potências européias ainda controlavam muitos territórios na África e na Ásia, bem 

como as Filipinas ainda eram um “protetorado” sob a tutela dos Estados Unidos. 

Após o termino da Segunda Guerra, os movimentos anticolonialistas ganharão força 

nos países africanos e asiáticos, o que levará à proclamação de independência 

política de vários desses países. 

Apesar de suas habilidades, Mandrake  não trabalha sozinho: conta com a 

ajuda de Lothar, um africano de grande força física. Lothar possui o mérito de ser o 

primeiro personagem negro de destaque numa história em quadrinhos norte-

americana. Antes dele, os poucos negros que apareciam nos quadrinhos eram 

personagens secundárias ou não mais do que meros figurantes. No entanto, nos 

primeiros anos da tira, Lothar era mais um estereótipo impregnado da visão racista 

dominante na época: as falas do personagem eram caracterizadas por um inglês 

truncado (semelhante ao usado em antigos filmes de faroeste para caracterizar os 

índios), vestia uma túnica feita de pele de leopardo e usava um chapéu turco.  
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Figura 75. Trecho de uma das primeira aventuras de Mandrake. 

Fonte: FALK, Lee & DAVIS, Phil. Mandrake no pais dos faquires. Rio de Janeiro: 

EBAL, 1974. 

 

Inicialmente, Lothar era o ajudante e guarda-costas de Mandrake. Antes de 

conhecer o mágico, Lothar era o príncipe de um conjunto de tribos africanas, mas 

abdicou do trono para trabalhar para o amigo. Ele abriu mão do trono real para se 

tornar um mero empregado! Bastante inverossímil! Não é à toa que os quadrinhos 

de Mandrake tenham sido tachados de racistas e de fazerem uma defesa do 

imperialismo e do neocolonialismo. Nas tiras, Mandrake, mesmo sendo plebeu, por 

ser branco e norte-americano, ocupa uma posição social hierárquica superior à de 
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Lothar, que embora seja de origem nobre, é negro e nativo de um país africano. É 

possível enxergar na história de Lothar uma metáfora para os países africanos: a 

perda da soberania para estar a serviço de interesses estrangeiros.  

Lothar foi primeiro de uma longa tradição nos quadrinhos de ajudantes de 

heróis pertencentes a minorias étnicas, invariavelmente representadas de maneira 

caricata e ofensiva. O herói mascarado Spirit (que também foi publicado no Brasil 

com o nome traduzido, “O Espírito”), criado por Will Eisner, em 1940, também tinha 

como ajudante um adolescente negro conhecido como Ébano Branco. O próprio 

nome do personagem era uma piada com a cor da sua pele, o que é bastante 

ofensivo para o público de hoje, mas que encontrava boa receptividade entre o 

público norte-americano das décadas de 1940 e de 1950 (quando as aventuras do 

Spirit foram originalmente publicadas). Não bastasse isso, para efeitos de humor, 

Ébano cometia erros gramaticais grosseiros quando falava ou nas raras vezes em 

que escrevia (por exemplo, uma carta de amor para uma garota por quem estava 

apaixonado), tinha lábios exageradamente carnudos, era simplório e gostava de 

comer melancia (nos Estados Unidos, o negro comedor de melancia era um 

estereótipo muito difundido). Tempos depois, o próprio Eisner, que era filho de 

imigrantes judeus e havia sofrido discriminação por causa disso, não escondia seu 

remorso e constrangimento pela criação de Ébano.   

Desde que as tiras de Mandrake passaram a ser desenhadas por Fred 

Fredericks, as histórias de Mandrake foram aos poucos se tornando mais 

“politicamente corretas”. A principal razão para isso foi o amadurecimento de grande 

parte do público, que passou a tolerar menos estereótipos racistas. Assim, embora 

Lothar tenha continuado a ser os “músculos” da dupla (enquanto Mandrake 

continuou a ser o “cérebro”), o monarca africano passou a falar de maneira 

articulada e ganhou um par romântico à altura: Karma, uma bela princesa africana 

que também segue a carreira de modelo. Até então, a presença feminina nas tiras 

se resumia à Narda, uma princesa européia com quem Mandrake viveu décadas de 

concubinato e uma série de belas mulheres (todas brancas ou asiáticas, nenhuma 

delas negra) que eventualmente flertaram com o mágico. 

O primeiro número da revista Mandrake, publicado em 1953 pela Rio Gráfica 

e Editora (atual Editora Globo) trazia uma história intitulada O rei Lotar (no Brasil, o 
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nome do personagem era grafado como “Lotar”, mas depois passou-se a adotar a 

grafia original). 

A história começa numa aldeia africana onde vemos um morador atirando 

objetos de cozinha num homem branco que foge desesperadamente. O morador diz: 

“Você nos vendeu coisas sem valor por preço exagerado. Fomos roubados! Vá-se 

embora, Sam!” No quadrinho seguinte, vemos um close de Sam que diz: “Pensei 

que poderia ‘limpar” esses indígenas. Mas não são tão bobos quanto eu pensava.” 

No terceiro quadrinho vemos Sam chegando a outra aldeia onde se depara com 

uma estátua de Lothar. Sam fica sabendo da história de Lothar e percebe uma 

semelhança física entre esse e um velho conhecido seu: o ex-boxeador Kid Soco, 

que cumpre pena numa prisão. Assim, Sam começa a planejar um novo golpe e 

ajuda Kid Soco a escapar da prisão. A cabeça de Kid Soco é raspada e uma tinta é 

passada por sua pele para que ele possa se passar por Lothar. Detalhe 

interessante: a história acaba demonstrando, numa época ainda dominada pelo 

racismo, que a cor da pele é uma diferença bastante superficial, a tal ponto de um 

homem branco, Kid Soco, e um homem negro, serem extremamente semelhantes 

fisicamente.  

O impostor é recebido nas aldeias com todas as homenagens: recebe coroa, 

um colar de flores e espera sentado no trono que as moças da tribo sirvam-lhe 

frutas. Para extorquir dinheiro dos nativos, Sam, o porta-voz do falso rei, exige que 

as tribos paguem tributos e promete benefícios em troca. Sob as ordens do falso rei, 

guerreiros armados com lanças intimidam os aldeões, convencendo-os a entregar o 

dinheiro. Mandrake e Lothar ficam sabendo do impostor e viajam à África. O resto da 

história é bastante previsível: após alguns obstáculos superados graças às 

habilidades de Mandrake, Lothar e o impostor se enfrentam, o falso rei é 

desmascarado e a dupla de estelionatários é presa.  

Em relação ao racismo e ao neocolonialismo, a história aqui resumida é 

ambígua. De um lado, há detalhes que parecem fazer uma crítica ao 

neocolonialismo: todo o mal é causado por dois homens brancos, Sam e Kid Soco. 

Os aldeões viviam felizes antes da dupla aparecer em seu caminho (ou seja, mesmo 

com a ausência de Lothar, o que significa que um trono vazio é preferível a um trono 

ocupado por um tirano). Os povos africanos são inteligentes o bastante para 

perceberem que estão sendo enganados ou explorados (pode-se enganar os outros 
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durante algum tempo mas não durante todo o tempo); e, ao contrário de outras 

histórias, Mandrake ocupa um lugar quase secundário na trama, pois quem acaba 

resolvendo o problema em definitivo é o próprio Lothar, o que está de acordo com a 

ideia anti-colonialista segundo a qual os povos africanos devem resolver seus 

próprios problemas. Por outro lado, a história também reforça estereótipos e não 

questiona a realidade de um sistema onde sua posição social pode ser determinada 

pela cor de sua pele ou de sua origem étnica: mesmo no país africano onde a maior 

parte da trama se passa, todos os guardas do presídio de onde Kid Soco fugiu, bem 

como os policiais que prendem a ele e Sam no final são brancos. A população nativa 

é negra mas os agentes do Estado são brancos. Chega a lembrar a África do Sul 

quando ainda vigorava o regime racista conhecido como apartheid.  

As autoridades públicas que estabelecem a ordem na terra natal de Lothar 

são todas brancas. Lothar possui autoridade moral e é reverenciado nas aldeias  

mas não governa, pois quem governa seu país são os brancos. Outra ideia que 

parece estar presente na história é a do “separados, mas iguais”, que era usada 

para legitimar a segregação racial no sul dos Estados Unidos: segundo essa ideia, 

negros e brancos possuem os mesmos direitos e deveres, mas devem viver 

separados, cada qual no “seu lugar”. Na história percebemos algo semelhante, pois 

a população da área urbana do país de Lothar é branca, enquanto os negros vivem 

em aldeias espalhadas pela selva. Mandrake e Lothar não pregam a revolução, pelo 

contrário, apenas restabelecem a ordem pública que havia sido prejudicada pela 

dupla de vigaristas. O mágico e o príncipe africano não lutaram contra o sistema 

neocolonialista, pelo contrário, lutaram em defesa desse mesmo sistema.  

 

11. Jim das Selvas 

 

Para competir com os quadrinhos de Tarzan, o King Features Syndicate, 

agência distribuidora de tiras para jornais, encomendou a criação de uma nova série 

de aventuras ambientadas na selva. Um concurso interno foi realizado para escolher 

o desenhista que seria responsável pela arte da série que seria publicada nos 

jornais aos domingos. O vencedor foi Alex Raymond (1909-1956), considerado pela 

beleza de seu traço um dos melhores desenhistas da época. A série criada para 
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concorrer com Tarzan era Jim das Selvas (no original, Jungle Jim), que estreou nos 

jornais em 1934, junto com outra série também desenhada por Raymond: Flash 

Gordon, herói cujas aventuras se passam em outros planetas. Embora a assinatura 

de Raymond fosse a única a aparecer nas tiras, as aventuras eram escritas por 

outro profissional, o roteirista Don Moore, que jamais foi recebeu crédito pelo seu 

trabalho, permanecendo no anonimato. Moore era também o responsável pelos 

roteiros de Flash Gordon. Alex Raymond era um desenhista excepcional, que 

inspirou legiões de imitadores, mas Don Moore estava longe de ser um roteirista 

acima da média. Os textos de Moore  pareciam mais apropriados para legendas de 

filmes do cinema mudo que para histórias em quadrinhos. Mesmo assim, graças 

principalmente aos desenhos de Raymond e de vários assistentes não creditados, 

Jim das Selvas foi um sucesso. Tanto sucesso que até gerou um seriado de 

televisão que estreou nos Estados Unidos em 1954. No seriado de televisão, que 

durou vinte e seis episódios, Jim das Selvas foi interpretado por Johnny Weismuller, 

o mesmo ator (e ex-nadador olímpico) que ficou famoso no papel de Tarzan numa 

série de filmes feitos para o cinema durante a década de 1940. Weismuller foi 

escolhido para o papel de Jim das Selvas justamente por causa de sua experiência 

no papel de Tarzan. Interessante ironia: a adaptação para a televisão de um herói 

dos quadrinhos criado para competir com Tarzan teve como astro o mesmo ator que 

havia interpretado o “homem-macaco”.  

Embora criado para competir com Tarzan, Jim das Selvas estava longe de ser 

um plágio do “rei das selvas”.  Outra inegável fonte de inspiração para o filme foi um 

documentário lançado em 1932 sobre os feitos do caçador Frank Buck na Malásia. 

Diferentemente de Tarzan, cujas aventuras são ambientadas na África, as aventuras 

de Jim das Selvas ocorrem em sua maioria na Ásia e na Oceania, em lugares como 

Sumatra, Malásia, Bornéu e em diversas ilhas do oceano Pacífico.   

Jim das Selvas é o apelido de Jim Bradley, um famoso caçador, especialista 

em armadilhas. Ele também tinha um ajudante que era a representação 

estereotipada do “outro”, no caso de um asiático: seu nome era Kolu e usava um 

turbante. Também havia Lilli deVrille, uma criminosa que se regenerou e se tornou a 

principal namorada de Jim e também “uma das melhores agentes secretas na 

China”. Constantemente, Jim das Selvas salvava as mocinhas dos perigos, mas 

quem costumava salvar o próprio Jim era Kolu. 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de Jim das Selvas 

mostraram o herói se alistando no exército norte-americano e enfrentando os 

japoneses. Na mesma época, o desenhista de Jim das Selvas, Alex Raymond, 

também lutou na guerra: alistou-se nos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Desde 

então a tira passou a ser desenhada por outros artistas até ser cancelada em 

meados da década de 1950. Após voltar da guerra, Raymond não retornou a 

nenhuma das tiras em que trabalhava e passou a se dedicar a uma nova tira, Nick 

Holmes, que ele desenhou até morrer em um acidente de carro (Raymond adorava 

dirigir carros esportivos).  

Os quadrinhos de Jim das Selvas deixariam horrorizados os ambientalistas de 

hoje: numa das primeiras aventuras, o herói mata vários animais selvagens, dentre 

os quais um tigre, contribuindo para a extinção de várias espécies da fauna local. 

Além de animais selvagens, Jim das Selvas costumava enfrentar contrabandistas, 

piratas, mercadores de escravos e, durante a guerra, soldados japoneses. Naquele 

momento, o herói lutava contra o imperialismo japonês (responsável por uma série 

de atrocidades no Oriente, comparáveis às cometidas pela Alemanha nazista na 

Europa), mas ideologicamente era defensor da continuidade dos imperialismos 

britânico e norte-americano na Ásia e no Pacífico.  

12. A origem do Fantasma 

 

Apesar do nome, o Fantasma nada tem de sobrenatural. O que diferencia o 

Fantasma da maioria dos heróis dos quadrinhos é que, apesar de sua força e 

astúcia, ele nada tem de invulnerável. Embora seja conhecido como o “espírito que 

anda” ou o “homem que não morre”, ele nada tem de imortal: na verdade, trata-se de 

uma dinastia de justiceiros mascarados, quando um Fantasma morre, ele deve ser 

sucedido pelo seu filho. Essa dinastia surgiu na época das Grandes Navegações, 

quando o sobrevivente de um ataque de piratas chineses a um navio inglês 

naufragou em Bengala e foi socorrido pela tribo dos pigmeus Bandar. Após 

encontrar na praia o corpo do pirata que assassinou seu pai, o náufrago britânico 

jura sobre a caveira do assassino do pai combater a “pirataria sob todas as formas”. 

Nesse mesmo juramento, o náufrago também diz que seus descendentes seguiriam 

seus passos.  
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O nome desse náufrago era Sir Christopher Standish, mas em versões 

posteriores da história, todos os Fantasmas passaram a ter o mesmo nome: Kit 

Walker. Essa história foi contada pelo 21º Fantasma à Diana Palmer, uma jovem da 

alta sociedade americana.  Cada Fantasma deve revelar essa história à mulher com 

quem pretende se casar e como os Fantasmas jamais são rejeitados, Diana aceitou 

se tornar noiva do misterioso mascarado. Aliás, Diana, com que o Fantasma de fato 

se casou numa história publicada em 1978 (o noivado foi longo, ainda bem que os 

heróis dos quadrinhos envelhecem devagar) era a mulher ideal para se casar com o 

herói: diferentemente das “mocinhas” de outros quadrinhos, Diana além de bonita 

era inteligente, corajosa, conhecia defesa pessoal e estava sempre envolvida em 

causas humanitárias.    

 

13. O primeiro herói mascarado dos quadrinhos 
 

A tira diária do Fantasma estreou nos jornais norte-americanos em 17 de 

fevereiro de 1936. Tratava-se de mais uma criação do roteirista Lee Falk, o criador 

de Mandrake. Caso raro na história dos quadrinhos: Falk conseguiu criar dois 

personagens de grande sucesso, sendo que sua segunda criação, o Fantasma, 

conseguiu superar em popularidade seu personagem anterior, Mandrake.  

O Fantasma não foi o primeiro herói dos quadrinhos a ter a maior parte de 

suas aventuras ambientadas na selva, mas em termos de originalidade superava 

antecessores como Jim das Selvas. A tira do Fantasma podia não ser tão bem 

desenhada quanto a de Tarzan ou de Jim das Selvas, mas a qualidade dos roteiros 

de Falk superava de longe o trabalho de seus contemporâneos. As primeiras tiras do 

Fantasma foram desenhadas pelo próprio Falk, antes que ele se dedicasse 

exclusivamente aos roteiros e passasse logo a tarefa para o desenhista Ray Moore 

(1905-1984), o primeiro de uma série de artistas a desenhar o herói (sem contar os 

inúmeros assistentes que trabalharam anonimamente nas tiras).  
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14. Colonialista ou anti-colonialista? 
 

Do ponto de vista político, o Fantasma é um herói bastante ambíguo. As tiras 

do herói já foram acusadas por seus críticos de reproduzirem o discurso 

neocolonialista. Afinal, o Fantasma era um homem branco, descendente de 

britânicos e que reinava sobre uma tribo de pigmeus. Seus antepassados se 

empenharam para lutar contra piratas chineses, mas nenhuma nação lucrou mais 

com a pirataria no passado que a Grã-Bretanha. Por outro lado, algumas aventuras 

mostram o herói como um defensor da soberania dos povos africanos e asiáticos. O 

Fantasma é colonialista ou anti-colonialista? A julgar por várias de suas histórias, ele 

consegue ser ambos ao mesmo tempo. Talvez, essa ambigüidade seja um das 

características que tornam o Fantasma um personagem mais “humano”, pois com 

todo mero mortal, o herói também tem suas contradições. 

Em parte, a ambigüidade política do Fantasma se deve ao fato do roteirista 

Lee Falk ter sido sensível às mudanças de opinião do público e às transformações 

políticas e sociais no decorrer das décadas. Inicialmente, nos primeiros anos da 

série, prevalecia o caráter neocolonialista e os estereótipos racistas em relação a 

africanos (quase sempre mostrados como selvagens, imaturos, ignorantes e 

supersticiosos) e asiáticos (mostrados quase sempre como sádicos e maquiavélicos, 

mesmo quando na forma de sensuais vilãs). Após o término da Segunda Guerra e 

com a desintegração dos impérios coloniais europeus na África e na Ásia, passou a 

prevalecer uma caracterização mais favorável dos povos africanos e asiáticos. 
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Figura 76. Os piratas Singh.  
Fonte: SHEPHERD, Jim & STUBBERSFIELD, Barry. The Phantom Encyclopedia. Frew 
Publications: Austrália, 2008, 2a edição, 1a edição 2007. p.74. 

Figura 77. Sala, uma das vilãs asiáticas que se apaixonou pelo Fantasma.  
Fonte: SHEPHERD, Jim & STUBBERSFIELD, Barry. The Phantom Encyclopedia. 
Frew Publications: Austrália, 2008, 2a edição, 1a edição 2007, p.76 



277 
 

 

15. O Fantasma vive na África ou na Ásia? 
 

A localização geográfica do país onde o Fantasma vive sempre intrigou 

muitos de seus leitores. Afinal, o Fantasma vive num país da África ou da Ásia? 

Inicialmente, Falk  ambientou as aventuras do Fantasma no golfo de Bengala, uma 

região da Índia, então sob domínio britânico. Na segunda aventura do Fantasma, 

Falk escreveu que o Fantasma vivia na “costa de Bengala” (Bengal no original em 

inglês), na Birmânia, então uma possessão britânica no sudeste asiático. Apesar da 

ambientação asiática, as aventuras apresentavam elementos que remetiam mais ao 

continente africano, tais como a tribo dos pigmeus Bandar, que protegem o 

esconderijo do Fantasma de quaisquer intrusos com suas zarabatanas 

envenenadas. Na clássica história O fantasma vai à guerra, publicada durante a 

Segunda Guerra Mundial, o herói lidera um movimento de resistência contra a 

invasão japonesa em “Bengali” (repare na mudança de grafia). Esse fato reforça a 

localização geográfica do país do Fantasma em algum lugar da Ásia ou mesmo da 

Oceania, pois o expansionismo japonês ocorreu em territórios desses dois 

continentes. Segundo alguns estudiosos, Falk sempre foi ambíguo em relação à 

localização geográfica do país do Fantasma, que estaria situado em alguma região 

imaginária entre a África e a Ásia. Isso ajuda a explicar certas incoerências como 

animais selvagens que vivem apenas em um ou em outro continente vivendo na 

mesma região.  

A partir da década de 1960, Falk decidiu alterar a localização geográfica do 

país do Fantasma que desde então passou a ser identificado como um país africano. 

Numa história publicada em 1964, o endereço para correspondência do Fantasma 

aparece como: 

 Senhor Walker 

Caixa postal 7, Morristown, Bengali, África... 

Mais tarde, o país do Fantasma foi rebatizado de “Bangalla” (nas histórias 

publicadas no Brasil, aparece grafado como ‘Bangala”, com um “l” a menos). Na 

mesma época, Falk criou também um país vizinho para Bengalla:  Ivory-Lana, cujo 

nome foi certamente inspirado na Costa do Marfim pois ivory significa ‘marfim’ em 

inglês. 
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Outro detalhe importante da “africanização” das histórias do Fantasma foi o 

aumento do número de personagens negros relevantes, dentre os quais o próprio 

presidente de Bangala, o doutor Lamanda Luaga, ex-chefe de uma equipe médica 

da ONU, da qual Diana Palmer fazia parte. A Patrulha da Selva, fundada por um dos 

antepassados do atual Fantasma, nas primeiras histórias era mostrada como uma 

espécie de “polícia colonial” formada apenas por patrulheiros brancos. Em histórias 

mais recentes, a Patrulha da Selva passou a ser formada em sua maioria por 

patrulheiros negros, que combatem contrabandistas e outros tipos de criminosos. 

Tais mudanças nas histórias do Fantasma refletem as mudanças no contexto 

geopolítico após os movimentos de independência dos países africanos e asiáticos 

que ganharam força após o fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

16. Crítica aos ditadores 
 

Nas histórias do Fantasma, já apareceram vilões de todas as etnias e de 

ambos os sexos. A maioria é formada por estrangeiros brancos que pretendem 

explorar ou enganar as tribos locais.  Entre os vilões asiáticos, os mais famosos 

foram os Singh, uma dinastia de piratas chineses. Entre os vilões negros, um dos 

mais recorrentes é o general Babábu, que apareceu pela primeira vez numa história 

publicada nos jornais em 1963. Nessa história Babábu, chega ao poder num golpe 

de Estado contra o governante Luaga, democraticamente eleito. É claro que o 

Fantasma consegue derrotar Babábu e devolver Luaga ao poder. Depois dessa 

história, o general Babábu retornou váras vezes, sempre tentando tomar o poder em 

Bangala e em Ivory-Lana.  
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       Figura 78. General Bababu, 

Fonte: SHEPHERD, Jim & STUBBERSFIELD, Barry. The Phantom Encyclopedia. 

Frew Publications: Austrália, 2008, 2a edição, 1a edição 2007, p.11 

O general Babábu é uma personagem que reflete uma triste realidade de 

muitos países africanos: a instabilidade política e econômica dos recém-

independentes países africanos favoreceu a eclosão de guerras civis e o surgimento 

de ditaduras. Daí, a semelhança em histórias publicadas nas décadas de 1970 e de 

1980, entre o general Bababu e ditadores africanos da vida real como Idi Amin, que 

governou Uganda de 1971 a 1979, e Robert Mugabe, que governa o Zimbábue 

(antiga Rodésia) desde 1980. Em 1998, quando participava de um salão 

internacional de quadrinhos nas Astúrias, Falk, afirmou que uma das histórias em 

que aparecia o general Bababu foi censurada na Argentina durante a ditadura militar 

que vigorou nesse país de 1976 a 1982. O motivo da censura foi a crítica que a 

história mencionada fazia aos regimes ditatoriais. 

Em fins da década de 1970, as histórias do Fantasma passaram a abordar 

cada vez mais temas como ditaduras e desrespeito aos direitos humanos. A própria 

Diana havia se tornado uma funcionária da ONU e investigava governos acusados 

de praticar crimes contra os direitos humanos. Mais um exemplo de como Lee Falk 

era um roteirista “antenado” no que acontecia no momento: na mesma época, o 

presidente dos Estados Unidos era Jimmy Carter, do Partido Democrata, político 

conhecido pelo discurso em “defesa dos direitos humanos”.   
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17. Pantera Negra 
 

Uma das primeiras tentativas de se criar representações mais favoráveis das 

minorias étnicas, em especial da comunidade negra ou afro-descendente foi o 

Pantera Negra, super-herói criado em 1966 pela dupla Stan Lee e  Jack Kirby. O 

Pantera-Negra é um pouco anterior ao famoso movimento negro surgido nos 

Estados Unidos. 

O herói reflete dois momentos da História: a luta pelos direitos civis nos 

Estados Unidos durante a década de 1960, marcada pelos protestos contra a 

segregação racial, e o processo de descolonização iniciado no continente africano 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nativo de Wakanda, um pais africano 

imaginário, cujos habitantes conseguiram resistir ao domínio colonial. Um tema 

recorrente nas HQs do Pantera Negra é a exploração das riquezas do continente 

africano por estrangeiros gananciosos. 
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Figura 79. Pantera Negra, um dos primeiros super-heróis afro-descendentes. 

Fonte: Superaventuras Marvel, nº7, São Paulo: Abril, dezembro, 1982. 

 

Figura 80 Trecho de HQ do Pantera Negra. 

Fonte: Superaventuras Marvel, nº7, São Paulo: Abril, dezembro, 1982 

 

18. Os Super-heróis na Segunda Guerra Mundial: como os 
gibis norte-americanos retrataram a Segunda Guerra  
 

Sete de dezembro de 1941, a data em que ocorreu o ataque japonês a Pearl 

Harbor, militar norte-americana localizada no Havaí. Após esse ataque, os Estados 

Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Na vida real foi assim, 
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mas nos gibis norte-americanos, os super-heróis já estavam lutando contra as 

potências do Eixo (a aliança formada pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o 

Japão) meses antes de Pearl Harbor. O primeiro gibi do Capitão América, por 

exemplo, foi publicado em março de 1941. O Capitão América não foi o primeiro 

super-herói dos gibis norte-americanos, o Super-Homem já havia aparecido em 

1938, mas ele foi um dos primeiros a trazer histórias mais engajadas na luta contra o 

nazismo e inspirou inúmeras imitações. Foi quando se tornaram comuns gibis que 

traziam nas capas os heróis socando ou ridicularizando os ditadores do Eixo: Hitler e 

seus aliados, Mussolini, ditador italiano, Tojo, primeiro-ministro japonês na época do 

ataque a Pearl Harbor, e o então imperador japonês Hiroíto.   

 

Figura 81. Estreia do Capitão América 
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Figura 82. Super-Homem capturando Hitler e Tojo. 

 

Figura 83. Batman e Robin contra Hiroíto, Hitler e Mussolini. 



284 
 

 

Criado pela dupla de desenhistas Jack Kirby e Joe Simon, o Capitão América 

tinha como seu principal inimigo o Caveira Vermelha, um supervilão nazista. No 

entanto, na aparência, o Capitão América era muito mais parecido com o ideal de 

“raça pura” dos nazistas do que o Caveira Vermelha: era alto, forte, tinha olhos azuis 

e, por debaixo da máscara, o seus cabelos eram loiros, ou seja, o padrão de beleza 

nórdica que Hitler tanto admirava. Na vida real, os nazistas jamais teriam como 

símbolo um soldado que usasse uma máscara em forma de caveira, até porque em 

suas peças de propaganda, os nazistas gostavam de retratar a si mesmos como 

belos e simpáticos, enquanto que os judeus eram retratados com aparência 

monstruosa. 

Quando foram lançados os primeiros gibis mostrando o Capitão-América e 

outros super-heróis lutando contra o Eixo, uma boa parte da população norte-

americana ainda defendia a ideia de que os Estados Unidos deveriam ficar 

afastados do conflito. Isso apesar do fato que antes mesmo do ataque a Pearl 

Harbor, o governo norte- americano já apoiasse indiretamente a Inglaterra, que 

estava em guerra com a Alemanha desde 1939. 

Por que os criadores desses gibis tomaram partido e assumiram sua simpatia 

por um dos lados num momento em que muitos de seus compatriotas preferiam 

manter a neutralidade? Em primeiro lugar, porque os nazistas davam ótimos vilões 

para as histórias. Afinal, o que seria dos gibis de super-heróis sem os vilões? Em 

segundo, mas não menos importante, estava o fato de que boa parte dos criadores 

desses gibis tinha razões pessoais para fazer propaganda contra o nazismo: boa 

parte deles era de judeus, que como se sabe, eram as principais vítimas do ódio dos 

nazistas. Muitos desses roteiristas e desenhistas eram filhos ou netos de imigrantes 

judeus pobres que, para fugir de perseguições na Europa, resolveram migrar para os 

Estados Unidos. Eles estavam preocupados com a situação dos familiares que 

viviam na Europa. Entre os roteiristas e desenhistas judeus estavam: Jerry Siegel e 

Joe Shuster, criadores do Super-Homem, Bob Kane, o criador de Batman, Jack 

Kirby, co-criador do Capitão América e de vários outros personagens,e Will Eisner, o 

criador do Spirit, detetive mascarado cujas algumas de suas aventuras figuram, 

segundo vários críticos, entre as maiores obras-primas dos quadrinhos. Para fugir da 

discriminação que os judeus também enfrentavam nos Estados Unidos, alguns 

desses criadores mudaram seus nomes ou adotaram pseudônimos que escondiam 
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sua origem judaica, dentre eles, Bob Kane, cujo nome verdadeiro era Robert Kahn , 

e Jack Kirby, cujo nome verdadeiro era Jacob Kurtzberg.  Duas boas dicas de leitura 

que retratam tanto a indústria dos gibis quanto a vida da comunidade judaica nos 

Estados Unidos daquela época são No coração da tempestade, autobiografia em 

quadrinhos de Will Eisner, que chegou a ser publicada no Brasil pela Abril Jovem, e 

As aventuras de Kavalier e Klay, romance do escritor norte-americano Michael 

Chabon, publicado no Brasil pela Editora Record,que conta a história de uma  dupla 

de primos judeus, que juntos criam um super-herói.   

 

Figura 84. As aventuras de Kavalier e Klay, livro que mostra os bastidores dos 

gibis norte-americanos na época da Segunda Guerra Mundial. Duas curiosidades a 

respeito desse livro: foi o vencedor do Prêmio Pulitzer de literatura em 2000, por 

causa disso, seu autor foi convidado a co-escrever o roteiro do filme Homem-Aranha 

2. 

O Tocha Humana e Namor, o Príncipe Submarino, ambos criados em 1939, 

estão entre os heróis cujas aventuras mais refletiram o clima político da época. 

Apesar de água e fogo não se combinarem, esses dois heróis se aliaram várias 

vezes em aventuras que tinham os nazistas e os japoneses como vilões. 

Inicialmente, Namor estava mais para vilão do que para herói, pois, por onde 
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passava, espalhava destruição e pânico (para defender seu reino submerso da 

Atlântida, ele havia declarado guerra a todos os povos da superfície). No entanto, 

com a guerra, Namor decidiu ficar do lado dos Aliados, porque julgava o Eixo uma 

ameaça maior para a Atlântida. Nestas aventuras, também era comum a 

participação do Capitão América e de Buck, o ajudante do Capitão (da mesma forma 

como o Robin é o ajudante do Batman). Numa dessas histórias, os heróis impediram 

que soldados alemães e japoneses invadissem a América por meio de um “túnel 

subterrâneo”(!) construído no Estreito de Bering. Essa história merece atenção por 

dois detalhes. Em primeiro lugar, porque apesar de o Japão e a Alemanha nazista 

terem sido aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na vida real essa aliança foi 

bem menos “entrosada” do que a mostrada no gibi, pois, as forças armadas dos dois 

países jamais participaram de uma operação militar conjunta. Na vida real, o Japão 

e a Alemanha nazista lutaram contra os Estados Unidos em fronts separados.  O 

segundo detalhe é que a aventura dos heróis reflete um medo comum entre parte da 

população norte-americana depois do ataque a Pearl Harbor: o medo  de uma 

invasão alemã ou japonesa nos Estados Unidos, embora isso fosse bastante 

improvável, pois nem a Alemanha e nem o Japão dispunham de recursos para 

enviar aviões que pudessem bombardear as cidades norte-americanas. Vale lembrar 

que esse medo existiu também no Brasil, após submarinos alemães terem 

torpedeado navios mercantes brasileiros, mas assim como no caso dos Estados 

Unidos, era bastante improvável, para não falar impossível, que aviões alemães 

conseguissem viajar da Europa para a América do Sul com o objetivo de 

bombardear alguma grande cidade brasileira (apesar disso, após a entrada do Brasil 

na guerra, as autoridades brasileiras ordenaram blecaute em várias cidades 

litorâneas, para evitar que se transformassem em alvos de ataques aéreos 

noturnos).  

Outro aspecto da Segunda Guerra mundial que é possível perceber nos gibis 

da época é que o racismo não foi exclusivo do Eixo, também existia no lado 

adversário, o dos Aliados. Nos gibis norte-americanos, os japoneses costumavam 

ser quase sempre retratados como anões monstruosos, dentuços e com óculos 

fundo de garrafa. Na verdade, muito antes de Pearl Harbor, vilões com traços 

asiáticos já eram comuns nos quadrinhos norte-americanos. Entre esses vilões, 

podemos destacar, Ming, o Impiedoso, o principal inimigo do herói espacial Flash 
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Gordon, que apareceu pela primeira vez nos jornais em 1934, e os Singh, piratas 

chineses que tinham como inimigo o Fantasma. A diferença é que antes de Pearl 

Harbor, os heróis asiáticos eram, em sua maioria, chineses. Depois de Pearl Harbor, 

passaram a ser japoneses. Os chineses como eram inimigos dos japoneses, 

portanto aliados dos norte-americanos, deixaram, por algum tempo, de ser vilões 

nos quadrinhos da terra do Tio Sam.  

Curiosamente, poucos exemplares dos gibis norte-americanos dessa época 

chegaram aos nossos dias. A principal razão é que para ajudar no esforço de 

guerra, o governo dos Estados Unidos pedia às pessoas que não jogassem fora as 

revistas para que o papel fosse reciclado. Afinal, em tempos de guerra, tudo é 

racionado, inclusive o papel. Por isso, quem tiver em mãos um gibi daquela época 

(não vale fac-símile) em bom estado de conservação, pode vendê-lo por um bom 

preço ou mesmo por uma fortuna. Alguns chegam a ser vendidos por quantias 

superiores a 25 mil dólares!  

Praticamente todos os gibis da época trouxeram aventuras mostrando os 

heróis engajados no esforço de guerra. O que obrigava os roteiristas a bolarem as 

desculpas mais absurdas para explicar porque a Segunda Guerra só terminou em 

1945 e não em cinco segundos. Afinal, se os super-heróis existissem mesmo, teria 

sido bem mais fácil pra derrotar o Eixo. Com Super-Homem e companhia do lado, 

quem precisa de bombas atômicas? 

 

19. A Guerra Fria nos gibis de super-heróis 
 

A Guerra Fria foi a disputa travada durante décadas entre as duas 

superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial: os Estados Unidos e a 

União Soviética. Foi um período marcado por muita espionagem e propaganda 

política, tanto do lado norte-americano, quanto do lado soviético. Não bastasse tudo 

isso, caso as duas superpotências se enfrentassem diretamente num conflito militar 

direto, armas atômicas seriam usadas por ambos os lados. Foi durante a época da 

Guerra Fria que surgiu uma nova onda de super-heróis nos gibis norte-americanos, 

especialmente os da Marvel Comics, que é hoje a maior editora de quadrinhos no 

mundo. Você certamente já ouviu falar desses personagens, pois nos últimos anos 
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vários deles foram adaptados para o cinema, conquistando grandes sucessos de 

bilheteria. Dentre esses personagens podemos destacar o Homem-Aranha, os X-

Men, o Hulk e o Quarteto Fantástico. Aqui, mostraremos a relação entre esses 

personagens com o contexto da Guerra Fria. Afinal, embora esses personagens 

sejam fictícios e tenham sido criadas apenas para entretenimento, seus criadores se 

inspiraram em fatos da época em que estavam vivendo. Começaremos falando do 

Quarteto Fantástico, que foi o primeiro gibi da Marvel criado pela parceria entre o 

escritor-editor Stan Lee e o já falecido desenhista Jack Kirby. 

  

20. O Quarteto Fantástico 
 

O primeiro gibi do Quarteto Fantástico foi publicado em novembro de 1961, ou 

seja, poucos meses depois de o cosmonauta soviético Yuri Gagarin  ter se tornado o 

primeiro ser humano a viajar no espaço ao realizar um vôo em órbita da Terra (12 de 

abril de 1961); alguns anos antes de o astronauta norte-americano Neil Armstrong 

se tornar o primeiro homem a pisar na Lua (20 de julho de 1969). Ou seja, o gibi do 

Quarteto Fantástico foi lançado na mesma época em que os Estados Unidos e a 

União Soviética ainda estavam disputando a corrida espacial. A própria origem 

desse grupo de heróis contada no primeiro número fazia alusão à Guerra Fria: no 

início da história, pouco antes dos quatro futuros heróis viajarem ao espaço, a 

narração menciona que os Estados Unidos estavam disputando uma “corrida 

espacial” com “uma potência estrangeira”. Claro que a tal “potência estrangeira” a 

qual a narração se referia era a União Soviética, mas diferente do que acontecia na 

época da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, os autores dos gibis 

preferiam não “dar nome aos bois” ao se referirem aos “inimigos da América”. 

A origem do Quarteto Fantástico no gibi era um pouquinho diferente da 

contada no filme lançado em 2005: quatro amigos, o cientista Reed Richards, sua 

noiva Sue Storm, o irmão adolescente dela, Johnny Storm, e o piloto de foguetes 

Ben Grimm, embarcam num foguete experimental, voam ao espaço e o foguete é 

bombardeado por raios cósmicos. Ao voltarem à Terra, os quatro descobrem que os 

raios cósmicos os afetaram, dando-lhes superpoderes: Richards descobriu que 

podia esticar partes de seu corpo e assumiu o codinome de Senhor Fantástico 
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(qualquer semelhança com o Homem-Borracha, super-herói dos quadrinhos criado 

em 1941, NÃO é mera coincidência), Sue se tornou a Garota Invisível (anos mais 

tarde ela mudou o nome para Mulher Invisível porque em tempos “politicamente 

corretos” é considerado machismo chamar uma mulher adulta de “garota”). Johnny 

se tornou o Tocha Humana e Ben se tornou o monstruoso Coisa. Os raios cósmicos 

são verdadeiros, mas na vida real eles matam pessoas, como professores de 

ciências podem explicar muito bem.  

A corrida espacial não é a única alusão à Guerra Fria que pode ser 

encontrada nos primeiros gibis do Quarteto Fantástico. O principal inimigo do 

Quarteto era o Doutor Destino, que literalmente governava com mãos de ferro um 

pequeno país do leste europeu; justamente a região da Europa onde estavam 

concentrados os países do antigo bloco socialista. Curiosamente, na tradução feita 

no Brasil, “Latvéria” foi o nome dado ao país governado pelo Doutor Destino, o que 

poderia nos levar a concluir que os criadores do gibi optaram por situar o reino do 

supervilão num país imaginário. Na verdade, no original em inglês, o nome do país 

era Latvia, cuja tradução correta para o português é Letônia, que na época era uma 

das repúblicas que compunham a União Soviética. O próprio visual do vilão, uma 

armadura de ferro, pode ser uma referência à “cortina de ferro”, a expressão 

popularizada por Winston Churchill, o primeiro ministro inglês durante a Segunda 

Guerra Mundial, para se referir aos países da Europa oriental que ficaram sob a 

influência da União Soviética após o fim da Segunda Guerra.  

 

21. O Incrível Hulk 
 

A segunda criação da parceria Stan Lee e Jack Kirby, o Incrível Hulk, também 

refletia o contexto político da Guerra Fria. No primeiro número do gibi, lançado em 

maio de 1962, ficamos sabendo como o cientista Bruce Banner tornou-se o Hulk: ao 

tentar salvar um adolescente que havia invadido o local onde seria feito o primeiro 

teste de explosão da “bomba gama”, projetada pelo próprio Banner, o cientista é 

exposto aos raios gama quando a bomba é detonada propositadamente pelo 

assistente de Banner, na verdade, um espião iugoslavo disfarçado. Em vez de 

morrer de câncer ou de leucemia por causa da radiação, que é o que aconteceria na 

vida real, Banner descobre que os raios gama alteraram a química de seu corpo, e 
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sempre que se enfurece, é humilhado ou entra em pânico, transforma-se no Hulk, 

um brutamontes capaz de levantar toneladas. Curiosamente, o Hulk era para ser 

cinza, mas falhas de impressão no primeiro número fizeram com que em alguns 

quadrinhos ele aparecesse esverdeado, e foi assim que o verde se tornou sua cor 

definitiva.   

O próprio fato de Banner ser um físico nuclear tinha relação com a Guerra 

Fria. Desde o Projeto Manhatan que desenvolveu as bombas atômicas que foram 

lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, físicos nucleares ganharam “importância 

estratégica” para o governo dos Estados Unidos. Vale lembrar, que segundo alguns 

historiadores, as bombas atômicas lançadas contra o Japão marcaram não apenas o 

fim da Segunda Guerra, mas o começo da própria Guerra Fria. Segundo essa 

interpretação, teria sido a forma que os Estados Unidos encontraram de mandar o 

seguinte “recado” para a União Soviética: “Cuidado conosco! Nós temos as 

bombas”. Depois das primeiras bombas atômicas, a procura por careiras na área de 

ciências, especialmente Física Nuclear, aumentou consideravelmente nas 

universidades americanas. Assim como os físicos nucleares do Projeto Manhatan, 

Banner também trabalhava para os militares e a “bomba gama” que havia projetado 

explodiu no deserto do Novo México, região dos Estados Unidos onde realmente 

foram realizados testes atômicos. Outro elemento da Guerra Fria presente na origem 

do Hulk é o espião iugoslavo que detona a bomba. Durante a Guerra Fria, histórias 

de espionagem eram comuns tanto na vida real quanto na ficção. Além disso, a 

Iugoslávia, a terra natal do espião que causa o acidente que transformou Banner no 

Hulk, era um dos países do leste europeu que havia adotado o socialismo. No 

entanto, a Iugoslávia era um caso à parte entre esses países: o então governante 

desse país, o marechal Tito, que havia liderado a resistência contra os nazistas 

durante a Segunda Guerra, não seguia todos os ditames da União Soviética, por 

isso o modelo socialista adotado na Iugoslávia era um pouco diferente do adotado 

nos outros países do leste europeu.  

Em suas primeiras aventuras, o Hulk enfrentou vários vilões comunistas, mas 

também havia críticas aos próprios Estados Unidos. Em primeiro lugar porque o 

principal inimigo do Hulk era o general Ross, que também era o pai da namorada de 

Banner. Ou seja, em muitas histórias do Hulk o vilão era o próprio exército norte-

americano que estava sempre perseguindo o gigante verde. O próprio Hulk era um 
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monstro criado pelo horror atômico. Ao criarem a história do Hulk, Stan Lee e Jack 

Kirby deixam transparecer a intenção de transmitir uma lição de moral: Banner foi 

vítima de uma arma que ele próprio havia projetado e o cientista sentia remorso por 

causa disso. 

 

22. Homem-Aranha 
 

Embora a origem do Homem-Aranha, herói criado por Stan Lee em parceria 

com o desenhista Steve Ditko, fosse outro absurdo científico dos gibis da Marvel, ela 

também refletia o clima da época. Na história original publicada no último número da 

revista Amazing Fantasy, lançado em maio de 1962, um gibi que publicava histórias 

de terror e ficção científica, o estudante Peter Parker foi picado por uma aranha 

radioativa (a história fez tanto sucesso que pouco depois o herói aracnídeo passou a 

estrelar seu próprio gibi). Quando essa história foi adaptada para o cinema décadas 

depois, na superprodução estrelada por Tobey Maguire, Parker foi picado por uma 

aranha geneticamente alterada. Cada uma dessas versões reflete sua respectiva 

época: quando a primeira história do Homem-Aranha foi publicada, a ciência da 

moda era a Física Nuclear por causa do horror e ao mesmo tempo o fascínio que a 

energia atômica exercia nas pessoas (o medo de uma guerra atômica, o uso de 

radioterapias na medicina, o uso de usinas atômicas como fonte de energia), quando 

o filme foi lançado, a ciência da moda neste início de século é a Genética com seus 

exames de DNA, terapias genéticas para tratar doenças e experiências com 

clonagem e células-tronco.  

 

23. Homem de Ferro 
 

Quando o assunto é política, o Homem de Ferro pode ser considerado o 

super-herói da direita. Na sua primeira aventura, publicada em 1963 na revista Tales 

of Suspense, ficamos sabendo que ele é o industrial milionário Tony Stark, cuja 

empresa fabricava armas e equipamentos para o exército dos Estados Unidos na 

guerra do Vietnã. A primeira história do Homem de Ferro foi publicada anos antes 

dos Estados Unidos retirarem suas últimas tropas do Vietnã. A intervenção militar 

dos Estados Unidos no Vietnã tinha o objetivo de deter o avanço do comunismo no 
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continente asiático a exemplo do que havia acontecido na China e na Coréia do 

Norte. A Guerra do Vietnã é um exemplo dos vários conflitos que aconteceram 

durante a Guerra Fria: as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, 

evitavam se enfrentar num conflito militar direto, mas procuravam manter ou 

aumentar suas áreas de influência interferindo direta ou indiretamente em guerras 

localizadas em outras partes do mundo, principalmente na África e na Ásia.   

Voltando à origem do Homem de Ferro, Tony Stark estava no Vietnã para 

supervisionar um teste com os “microtransistores” criados por ele, quando 

acidentalmente pisa numa mina de explosivos, é feito prisioneiro pelos vietcongues e 

obrigado a criar uma nova arma para eles.  No entanto, Stark aproveita para salvar 

sua vida, criando uma nova e poderosa armadura que também possui um marca-

passo (os estilhaços da mina haviam se alojado em seu coração e ele tinha poucas 

horas de vida). Claro, no final, Stark se torna o Homem de Ferro e põe os 

vietcongues pra correr (na vida real, a coisa foi bem diferente, porque a Guerra do 

Vietnã acabou se tornado o maior desastre militar da história dos Estados Unidos). 

Os vietcongues mostrados no gibi eram parecidos com os vilões japoneses dos gibis 

do tempo da Segunda Guerra. 

Tempos depois, Stan Lee comentava essa história com um certo 

constrangimento, dada a impopularidade que a Guerra do Vietnã tinha dentro dos 

próprios Estados Unidos (o que ajuda a explicar porque esse conflito inspirou menos 

gibis do que a Segunda Guerra). Segundo Lee, quando a história foi publicada, 

ainda se tinha uma visão ingênua do conflito, como se fosse ”uma guerra do bem 

contra o mal”. No mesmo texto, Lee também destacava que na Marvel Comics havia 

escritores e desenhistas de todas as posições políticas.  

Em relação a outros gibis da Marvel, o anticomunismo era mais evidente nas 

revistas do Homem de Ferro, onde ele costumava enfrentar inimigos vindos da 

União Soviética e da República Popular da China. Entre os adversários soviéticos do 

Homem de Ferro estava o Dínamo Escarlate, que também usava uma armadura 

(vale lembrar que vários times de futebol da antiga União Soviética traziam a palavra 

“dínamo” em seus nomes, como por exemplo, o Dínamo de Kiev). Foi nas histórias 

do Homem de Ferro que também apareceu a Viúva Negra, uma agente secreta da 

KGB, a antiga agência de espionagem da União Soviética. A Viúva Negra acabou 
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traindo o governo do seu país ao se apaixonar e namorar alguns super-heróis norte-

americanos da Marvel, como por exemplo, o Demolidor.  

Na adaptação para o cinema lançada em 2008, com Robert Downey Jr no 

papel principal, a origem do Homem de Ferro foi atualizada: o local onde Stark sofre 

o acidente e é feito prisioneiro deixa de ser o Vietnã e passa a ser o Afeganistão. 

24. X-Men 
 

Como todo mundo que já leu o gibi, assistiu os desenhos-animados da TV ou 

os filmes do cinema já sabe, os X-Men, outro grupo de heróis criado pela dupla Stan 

Lee e Jack Kirby, são mutantes. A palavra “mutante” é outro termo científico que se 

popularizou após Hiroshima e Nagasaki. A radioatividade pode causar mutações 

genéticas, no entanto, diferente do que mostra nos quadrinhos, essas mutações não 

são benéficas e nem aparecem na forma de “superpoderes”, elas se manifestam na 

forma de doenças e deformações de nascença. Vale lembrar, que na mesma 

década de 1960 em que o gibi dos X-Men apareceu, surgiu no Brasil uma banda de 

rock liderada pela cantora Rita Lee chamada “Os Mutantes”, que em uma de suas 

canções falava dos “mutantes de Hiroshima”. Nos gibis dos X-Men era comum que 

mutantes fossem filhos de pais que trabalharam em usinas nucleares, onde teriam 

sido expostos sem saber a doses de radiação. Daí os X-Men serem apelidados de 

“filhos do átomo”, expressão tirada de um romance de ficção científica que 

certamente serviu de inspiração para o gibi. 

Segundo alguns críticos, outro aspecto da época presente nos gibis dos X-

Men são os conflitos raciais nos Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 

1970. Segundo esses críticos, a luta do Professor Xavier pela convivência pacífica 

entre humanos comuns e mutantes era semelhante ao discurso de Martin Luther 

King, líder negro norte-americano que defendia a convivência pacífica entre negros e 

brancos e o uso de métodos pacíficos para protestar contra o racismo. Por outro 

lado, os métodos do adversário de Xavier, o também mutante, Magneto, guardavam 

semelhanças com os de outro líder negro norte-americano, Malcolm X: da mesma 

forma como Magneto defendia a guerra entre humanos e mutantes, Malcolm X 

defendia que os negros usassem métodos violentos para lutar contra a 

discriminação praticada pelos brancos. Ou seja, tanto na vida real, quanto nos 

quadrinhos, encontramos a história de dois líderes que defendem métodos 
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diferentes para defender os direitos das minorias que representam. O tema do 

racismo também tem relação com a Guerra Fria, pois o racismo nos Estados Unidos 

sempre foi um dos aspectos negativos reforçados pela propaganda política da União 

Soviética (embora lá também fosse praticada a perseguição aos judeus e a várias 

minorias étnicas). 

Esses foram apenas alguns exemplos de como os gibis de super-heróis da 

década de 1960 refletiram ou se inspiraram na situação política da época. 

Certamente, se tivessem sido criados na União Soviética e não nos Estados Unidos, 

mostrariam um ponto de vista bastante diferente. 
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Capítulo VII - Propostas de uso das HQs no ensino de 
História do Brasil 

 

Diferentemente da Europa, onde existe uma tradição de álbuns de HQ 

ambientadas em diversos períodos históricos, são raras as obras desse tipo 

produzidas no Brasil. Apesar de contar com sucessos comerciais, como as revistas 

em quadrinhos produzidas pelo estúdio de Maurício de Sousa, e de um número cada 

vez maior de desenhistas brasileiros trabalharem para grandes editoras dos Estados 

Unidos, dentre os quais, podemos destacar Ivan Reis, que na prancheta de sua casa 

em São Bernardo do Campo desenha as aventuras de Lanterna-Verde. e de outros 

super-heróis da editora DC Comics (uma subsidiária do grupo Warner), são poucos 

os quadrinhistas brasileiros que conseguem sobreviver do seu trabalho. A maioria 

acaba subsistindo de outros trabalhos: uma parte se dedica à ilustração para 

agências de publicidade e editoras de livros didáticos, e a maior parte de outros 

empregos, produzindo HQs como simplesmente como hobby; para a publicação em  

em fanzines ou na Internet. A maior parte das editoras brasileiras prefere publicar 

traduções de HQs de procedência estrangeira (em sua maioria norte-americana ou 

japonesa), pois é muito mais barato (e menos arriscado em termos de investimento) 

publicar o material estrangeiro que vem pronto do que investir na produção de 

material nacional. Assim, de um lado, roteiristas e desenhistas brasileiros reclamam 

da falta de espaço ou de oportunidade por parte das editoras brasileiras, e de outro, 

alguns editores brasileiros alegam que não adianta oferecer espaço para publicação 

se roteiristas e desenhistas não souberem cumprir prazos para a entrega dos 

trabalhos. A produção regular de HQs em nível profissional depende da combinação 

dos seguintes fatores: 

• Boas vendagens: que dependem tanto da existência de leitores dispostos a 

pagar para adquirir HQs, quanto de material capaz de despertar ou atrair o seu 

interesse. 

• Remuneração digna para roteiristas, desenhistas e outros profissionais 

envolvidos na criação de HQs: tanto para que eles possam se dedicar 

exclusivamente a esse trabalhos, quanto para que os editores possam exigir 

trabalhos de qualidade entregues dentro do prazo. 

No caso específico de HQs que tratem de temas históricos, as dificuldades 

para sua produção regular são ainda maiores, pois demandam muita pesquisa por 
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parte de roteiristas e desenhistas. Na Europa, encontramos autores que são muito 

bem pagos para se dedicarem durante um ano inteiro à produção de um álbum de 

HQs para ser vendido em livrarias. No atual panorama do mercado editorial 

brasileiro, criar HQs é apenas um hobby ou um “bico”; dificilmente a atividade 

principal que poderá garantir o sustento do artista e de sua família. 

Outro fator que dificulta a produção de HQs que tratem de temas históricos é 

que não dispomos de muitos roteiristas qualificados para fazer um trabalho desse 

tipo. Não é raro encontrarmos pretendentes a desenhista, mas dificilmente 

encontraremos candidatos e roteirista. No caso específico de HQs com temas 

históricos elas exigem  um profissional com boa bagagem cultural; algo difícil de se 

obter em um pais que enfrenta sérios problemas educacionais.  

No entanto, apesar de todas as dificuldades, há bons exemplos de HQs 

brasileiras que tratam de temas da História do Brasil e, felizmente, aos poucos, esse 

número vem aumentando. A produção deverá aumentar por conta das compras que 

o MEC e secretarias estaduais de educação realizam para ampliar os acervos das 

bibliotecas escolares. As editoras já perceberam que o MEC tem priorizado HQs que 

sejam adaptações de obras clássicas da literatura brasileira. Repare que a 

preferência é por obras que estejam em domínio público, o que significa economizar 

em pagamentos de direitos autorais aos autores ou a seus herdeiros. 

O financiamento público por parte das secretarias de cultura de municípios e 

estados também tem viabilizado a produção de HQs que tratem de temas da História 

do Brasil. 

Um bom exemplo de HQ tendo como tema acontecimentos da História do 

Brasil é A Guerra dos Farrapos, roteirizada por Tabajara Ruas e desenhada por 

Flávio Colin (1930-2002). Como o próprio título diz, trata-se de uma reconstituição 

da Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, conflito 

que durou de 1835 a 1845. A Guerra dos Farrapos foi uma das várias revoltas que 

eclodiram no Brasil durante o período regencial, ou seja, o período que vai da 

abdicação de D Pedro I até a coração de D. Pedro II. Movimento de caráter 

republicano e separatista liderado pelos latifundiários gaúchos, durante o qual foram 

proclamadas a República Rio-Grandense (1836), também conhecida como 

República de Piratini, e a República Juliana (1839), nos atuais territórios dos estados 

do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, respectivamente.  
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Vale notar que a primeira edição de A Guerra dos Farrapos foi lançada em 

1985 pela L&PM Editores, editora sediada em Porto Alegre, de propriedade de Ivan 

Pinheiro Machado. A L&PM foi uma das poucas editoras a se localizar fora do eixo 

Rio—São Paulo, e uma das primeiras a investir na publicação de HQs para livrarias. 

Na mesma época, os postos Ipiranga chegaram a distribuir uma edição em 

formatinho da mesma HQ, em meio às comemorações do aniversário da Revolução 

Farroupilha. Mais recentemente, a Secretaria de Estado da Cultura do Governo do 

Rio Grande do Sul lançou uma nova edição da obra para ser distribuída em 

bibliotecas e escolas. O jornalista Eduardo Nasi chegou a comentar sobre suas 

memórias de infância em relação a essa obra em um texto publicado no site 

UniversoHQ, especializado em notícias  do mundo dos quadrinhos: 

“Não sei quais foram as tiragens na época, eis outro dado a se pesquisar. 

Mas certo que foi enorme. A revistinha foi distribuída na rede de postos de 

combustíveis Ipiranga. Se bem me lembro, era uma daquelas promoções: abasteça 

X litros e leve um gibi da Guerra dos Farrapos para o seu filho. Só lá em casa, tinha 

umas três ou quatro dessas, e só uma chegou aos nossos dias. 

Tenho uma vaga lembrança de a minha turma ter usado a revista como 

material paradidático na escola. Sei que muita gente que é mais ou menos da minha 

faixa etária, a dos vinte e poucos anos, leu a história do Taba e de Colin sem saber 

quem eram os autores, mas descobriu uma forma agradável de entender a 

Revolução Farroupilha. 

Há poucos anos (a edição não tem data, pode?), a Secretaria de Cultura do 

Rio Grande do Sul fez mais 20 mil exemplares em formato um pouco maior, em 

papel jornal. A revista foi distribuída nas bibliotecas das escolas públicas, meia dúzia 

de exemplares foi para imprensa e autoridades. Não sei no que deu essa edição. E 

eis um chute que não é carregado de bairrismo, mas tem muita nostalgia: acho que 

essa Guerra dos Farrapos foi a maior tiragem que uma história do Colin teve124”. 

O roteirista Tabajara Ruas, cujo nome completo é Marcelino Tabajara 

Gutierrez Ruas, nasceu na cidade de Uruguaiana, cidade gaúcha que faz fronteira 

com os territórios do Uruguai e da Argentina. Vale lembrar que Uruguaiana foi 

também um dos palcos da Guerra dos Farrapos. Além de roteirizar HQs, Tabajara 

Ruas é conhecido como romancista, tendo escrito várias obras que remetem á 

                                                 
124 NASI, Eduardo. Colin e o quadrinho nacional brasileiro (e não é redundância!) In: 
http://www.universohq.com/quadrinhos/colin_eduardonasi.cfm 
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história do Rio Grande do Sul, e como roteirista de filmes, tendo também trabalhado 

como consultor na produção da minissérie de televisão A casa das sete mulheres, 

produção da Rede Globo baseada no romance homônimo da escritora gaúcha 

Letícia Wierzchowski. Com base nisso, podemos concluir que a HQ é a visão de um 

autor gaúcho a respeito de uma guerra que teve início no próprio Rio Grande do Sul 

e que ocupa lugar bastante especial na memória local.  

Quanto ao desenhista, Flávio Colin, foi um dos mais respeitados desenhistas 

de HQs do Brasil. Colin nasceu no Rio de Janeiro, mas passou os últimos anos de 

sua vida no Paraná. Dono de um estilo muito particular, Colin trabalhou na RGE, 

para quem desenhou a versão em quadrinhos de um então popular seriado 

radiofônico, O Anjo, HQs de terror para diversas editoras brasileiras e, nos últimos 

anos de sua vida, dedicou-se à criação de quadrinhos com temas ligados ao folclore 

brasileiro. 

Em A Guerra dos Farrapos, Tabajara Ruas e Flávio Colin adotaram uma 

narrativa que une o formalismo de um livro didático a um ritmo dinâmico, mais 

próximo da linguagem cinematográfica. Trata-se de um meio termo entre as antigas 

a adaptações em quadrinhos da EBAL (A Independência do Brasil em quadrinhos; 

Grandes Figuras em quadrinhos; Edição Maravilhosa...) e quadrinhos mais 

contemporâneos, com uma diagramação mais arrojada. O resultado é uma obra que 

não é um livro ilustrado, mas uma HQ de fato. Os trechos que exigem um maior 

conhecimento prévio da História são complementados por informações em forma de 

texto. Os demais trechos recorrem exclusivamente à linguagem das HQs: os 

desenhos não são meras ilustrações, mas fazem parte da própria narrativa. Por isso, 

encontramos trechos com um volume de texto maior e outros em que os textos são 

mais enxutos, não indo além do estritamente necessário. Também há variações no 

número e tamanho dos quadrinhos conforme as necessidades da trama. Por 

exemplo, nas “cenas externas” que transcorrem em campos de batalha ou em 

terreno aberto, os quadros são maiores e mais largos para sugerir a grandiosidade 

da paisagem.  
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Figura 85. Trecho de A Guerra dos Farrapos. Numa 
seqüência de quadros vemos pela “lente da luneta” de 
Garibaldi a imagem de Anita que vai se tornando pouco a 
pouco mais próxima, até vermos um close do rosto da jovem. 
Repare em como Colin utiliza ângulos variados e foca em 
determinados aspectos (a mão de Garibaldi batendo na 
porta, a porta se entreabrindo, os closes) para narrar a HQ, 
tal como um cineasta com sua câmera. 
 

A Guerra dos Farrapos é uma obra mais adequada para as duas últimas 

séries do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. A sua utilização em sala de 

aula pode contribuir para derrubar ideias que embora equivocadas estão bastante 

difundidas ante o senso comum. A primeira é a ideia de que o Brasil é um “país 

pacífico”, que não foi palco de guerras; o que o estudo da História logo revela ser 

uma inverdade. A segunda é a ideia de que nossa unidade nacional foi resultado de 

um sentimento de “brasilidade” ou de “identidade nacional” que sempre existiu. Nada 

mais equivocado, o nosso sentimento de identidade nacional não nasceu pronto, foi 
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sendo historicamente construído. Para manter a unidade territorial, o governo 

central, especialmente durante o período das regências, recorreu à força bruta para 

reprimir as revoltas e movimentos de caráter separatista. Ou seja, poderia ter 

ocorrido no território que é hoje o Brasil um processo de fragmentação política 

semelhante ao que ocorreu na América Espanhola, em que diferentemente do que 

ocorreu na América Portuguesa, cuja unidade política foi mantida após a 

independência, as ex-colônias espanholas não se mantiveram unidas e originaram 

várias repúblicas. 

 

Figura 86. A proclamação da República Rio-Grandense, 
segundo a HQ de Tabajara Ruas e Flávio Colin. 
 

Para que a utilização de A Guerra dos Farrapos em sala de aula seja mais 

proveitosa, convém complementá-la com outras representações ficcionais sobre o 

mesmo assunto. Na HQ, é grande o destaque dado à figura do líder farroupilha 

Bento Gonçalves (1788-1847). Para criar essa representação, o roteirista e o 

desenhista usaram como referência tanto os testemunhos de época (registrados em 

cartas, diários pessoais, documentos oficiais etc.) quanto a iconografia tradicional 

(pinturas tradicionalmente expostas em museus históricos e reproduzidas 

exaustivamente nos livros didáticos). Em sala de aula, poderia ser proposta uma 

comparação entre o Bento Gonçalves da HQ com o Bento Gonçalves mostrado em 
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duas minisséries de televisão produzidas pela Rede Globo e disponíveis em DVD: O 

tempo e o vento (1985) e A casa das sete mulheres (2003).  

 

Figura 87. Bento Gonçalves segundo Tabajara Ruas e Flávio Colin. 
 

Na produção de 1985, Bento Gonçalves foi interpretado pelo ator Antônio 

Fagundes, e na de 2003 pelo ator Werner Schünemann. Como seria impossível 

exibir todos os episódios de qualquer uma das duas minisséries televisivas (a 

primeira possui vinte e cinco capítulos, e a segunda cinqüenta e dois), o professor 

pode selecionar alguns trechos, de preferência, aqueles que tratem de um mesmo 

aspecto ou episódio histórico. Por exemplo, pode-se propor uma comparação entre 

um momento que foi apresentado tanto na HQ de Tabajara e Colin quanto na 

minissérie televisiva A casa das sete mulheres: a construção pelos farroupilhas de 

dois lanchões que seriam usados na invasão de Laguna, o “Seival” e o “Farroupilha” 

(ou “Rio Pardo”), e que foram transportados por terra usando-se rodas (três pares 

para sustentar cada lanchão), atrelados a juntas de bois, requisitados junto aos 

fazendeiros locais). Trata-se de um momento emblemático e cujas representações 

dele em obras ficcionais servem para os alunos compreenderem que um mesmo 

fato histórico pode gerar diferentes reconstituições e que nenhuma delas, por mais 

próxima que chegue da realidade histórica, jamais será uma repetição daquele fato. 

Também convém destacar que HQ e cinema são linguagens diferentes, e que como 

tais utilizam recursos próprios de cada uma. Enquanto na HQ para reconstituir esse 

e outros momentos foi necessário apenas o trabalho de duas pessoas, o roteirista e 

o desenhista (sem contar os editores), e bastou apenas papel, tinta e lápis para 

“reconstituir” as embarcações construídas pelos farroupilhas, para a minissérie de 


