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década de 1960
ABSTRACT

El presente artículo es originario de mi
Tesis de Maestría sobre la difusión de la
ideología
estadunidense
en
las
historietas de los Avangers – 1963 al
1967. Tiene como objetivo discutir y
analizar las representaciones de los
vilones que aparecen en las revistas de
los súperhéroes Avengers en los
principios de los años 1960. Cuando
fueron publicadas por primera vez, la
Guerra Fría entre Estados Unidos y URSS
estaba en amplio desarrollo. Los
enemigos de la libertad y la democracia
estadunidense representados en los
comics no eran sólo los comunistas, sino
los nazis. Para nosotros la estrategia de
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los editores de los comicsbooks para
construir convencimiento pasaba por
rememorar el Nazismo. Esa estrategia
tenía
dos
objetivos:
el
primer,
reconstruir la memoria acerca de la
actuación de los Estados Unidos en los
conflictos mundiales, omitiendo la
participación estratégica que la URSS
tuvo para derrotar a la Alemana Nazista;
el segundo, igualar los nuevos enemigos
- los Comunistas -, a los “viejos”
enemigos, como el Nazismo y el
comunismo fueran la misma cosa.
Palabras claves: Historietas; Comunismo;
Nazismo.
***

This

paper

is

the

result

of

the

discussions of my master's dissertation.
The transmission of the American
imperialist ideology in Avengers' comics –
1963 to 1967, and aims at discussing and
analyzing the representations of the
villains that appear in these comics in the
beginning of the 60s. It is so because, in
the 60s, when these comics were
published for the first time, the Cold War
between US and the Soviet Union was in
full development, the enemies of freedom
and the American democracy that were
represented by the comics were not only
communists, but also Nazis. We
understand that the strategy of the
Avengers comic’s editors, in order to build
the arguments to convince Unites States
population,
passed
through
the
remembrance of the Nazism. This
strategy had two goals: the first was the
memory reconstruction towards Unites
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States involvement in the world conflicts,
concealing the strategic participation of
the Soviet Union in the campaign that
defeated Nazi Germany; the second was to
equalize the "new" enemies, the
Communists, to the "old" enemies, as if
the Nazism and the Communism were the
same.
Key Words:
Nazism.

Comic Books, Communism,

***

Introdução
Esse artigo é fruto das discussões do terceiro
capítulo da minha dissertação de Mestrado, A
difusão
da
ideologia
imperialista
estadunidense nas histórias em quadrinhos
dos Avengers - 1963 a 1967, apresentada e
defendida no programa de pós-graduação em
História na Unioeste, e tem como objetivo
discutir e analisar as representações dos
vilões que aparecem nas revistas dos superheróis Avenges no início da década de 1960.
Isso porque, ainda que na década de 1960,
quando essas revistas foram publicadas pela
primeira vez, a Guerra Fria entre EUA e a
URSS estava em pleno desenvolvimento e os
inimigos
da
liberdade
que
foram
representados na revista não eram apenas
comunistas, mas também eram nazistas.

Jack Kirby como desenhista/ilustrador e Art
Simek, responsável pela a arte-final. A
proposta dos editores foi unir vários superheróis em um único grupo de combate. Os
super-heróis que iniciaram nas publicações
foram: Hulk, Wasp, Ant-man, Thor e Iron Man,
sendo que a partir da 4ª edição, em março de
1964, o Captain America é integrado ao
grupo.
Essa formação dos Avengers foi composta de
personagens que haviam aparecido em
outras revistas da editora Marvel Comics:
Ant-man e Wasp em Tales to astonish número
27, de janeiro de 1962; Hulk em sua própria
revista, The incredible Hulk, de maio de 1962;
Iron man em Tales of suspense número 39, de
março de 1963; Thor em Journey into mystery
número 83, de agosto de 1962 e Captain
America em Captain America número 1, de
março de 1941.
Podemos observar, em um primeiro
momento da revista, que os editores dos
comic books Avengers não queriam que o
grupo de super-heróis possuísse um líder.
Nas primeiras revistas há rotatividade nas
escalas de quem preside as reuniões dos
Avengers. Iron Man, Thor e Giant-Man são os
primeiros, geralmente eles se reúnem em
torno de uma mesa e discutem quando uma
“ameaça” se aproxima.

O grupo de super-heróis Avengers teve sua
primeira revista publicada nos EUA em
setembro de 1963. Essa revista foi
desenvolvida pela Marvel Comics, e que teve
como produtores Stan Lee como roteirista,
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Figura 1
Hulk: Bem, agora que toda a Gangue está aqui, o
que vamos fazer? Eu não estou com vontade de
jogar o jogo da garrafa!60
Iron Man: Mesmo quando não houver tarefa diante
de nós, nós ainda nos encontraremos
regularmente, para conhecermos melhor, uns aos
outros!
Pensamento de Wasp: Eu gostaria de conhecer
melhor o adorável Thor -- suspiro!61

Apesar dessa conversa descontraída, não há
em nenhuma das revistas dos Avengers uma
reunião entre eles que não seja para avaliar
uma “tarefa” que esteja “diante deles”. Na
revista The Avengers número 8, de setembro
de 1964, os Avengers estão dialogando para
saber quem será o líder da próxima reunião:

60

Spin the bottle: é um jogo de festa em que vários
jogadores se sentam ou se ajoelham em um círculo. Um
frasco é colocado no chão, no centro do círculo. Um
jogador gira a garrafa, e deve beijar a pessoa a quem a
ponta da garrafa apontar quando ela parar de girar.
Popular nos EUA. No Brasil a variável desse jogo mais
conhecido é o jogo verdade ou desafio.
http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_the_bottle Acessado
em 09 de Janeiro de 2013, as 15h30minh.
61
The Avengers número 2 de Novembro de 1963. Pág.
2.

Figura 2
Narrador: Reunidos em frente da luxuosa casa do
Milionário Anthony Stark (cuja identidade secreta
como Iron Man não existem quais quer suspeitas,
nem mesmo dos seus colegas Avengers) a animada
equipe dá um ultimo aceno para a multidão, e em
seguida...
Giant-man: Eu fui o presidente da última reunião.
De quem é a vez agora?
Wasp: Pessoalmente, eu acho que é uma tolice não
ter um líder permanente!
Iron Man: Tolice, talvez. Embora mais
democrático. Captain America você está designado
para conduzir esta reunião!
Captain America: Então o que estamos esperando?
Cada momento pode ser de vital importância!
Vamos entrar e começar!
Policial: Permaneçam aí atrás, não empurrem!
Deem a eles espaço! Deem a eles espaço!62

Como vamos ver adiante, nos diálogos entre
super-heróis e vilões, os roteiristas, sempre
utilizarão de adjetivos pejorativos como
“tolo” ou “inocente” para caracterizar os
defensores da democracia, mesmo que isso a
princípio pareça algo ruim. A ideia é passar
que na democracia a liderança não serve
62

The Avengers número 8 de Setembro de 1964. Pág. 2.
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para beneficiar apenas uma pessoa ou um
grupo de pessoas, mas sim todos.
Deste modo os vilões dos Avengers vão ser
representados no sentido oposto. A maioria
dos vilões tem o intuito de conquistar
territórios e de se tornar o centro do poder
político. Namor63 e Zemo, por exemplo, são
retratados como antidemocratas, pois se
autoproclamaram reis, não foram eleitos por
uma “votação”, além de tratarem seus
subordinados sem nenhum respeito.
A ideia é mostrar que nos EUA acontece
diferente, pois a população delega o poder
político para os seus representantes de
maneira democrática através de eleições.
Assim, não pode haver um líder nos
Avengers: eles têm o mesmo status entre eles,
todos são iguais. Todavia com o passar do
tempo, principalmente após as trocas dos
personagens na edição número 16, de abril
de 1965, os editores deixaram a rotatividade
de liderança entre os Avengers de lado e aos
poucos o Captain America assumiu a
liderança da equipe.

Lord Zemo – The Nazi!
A primeira aparição de Zemo é na edição de
número 6 dos Avengers, de julho de 1964. Os
autores referem-se a ele como um fugitivo de
guerra que reapareceu nas selvas da América
do Sul, utilizando-se das riquezas naturais
desse lugar e escravizando seu povo

“inferior”. Nessa edição de julho de 1964,
observamos a representação dos povos
indígenas como sendo incapazes de se
proteger e que são dominados, sem
resistência, por um ser exterior.
Uma das tarjetas na primeira página dessa
revista traz os dizeres: “Conheça o Mestre do
Mal”, reforçado por outro enunciado, que se
encontra dentro de um balão, com os
escritos: “Atenção!! Não rasgue essa revista
ou dobre as suas páginas, nem as manche-as
de comida! Nós temos um palpite que você irá
querer guardá-la por um longo, longo
tempo!”64
A intenção dos editores da revista ao
escreverem a história da edição de número 6
dos Avengers, é mostrar um confronto que
está sendo esperado há anos entre os
personagens Captain America e Lorde Zemo.
Na reformulação da história do Captain
America, Lorde Zemo é responsável pelo
congelamento do Captain America e pela
morte de seu jovem parceiro Bucky.
As revistas dos Avengers foram fixando a
reconstrução da história do Captain America
e da memória acerca da Segunda Guerra
Mundial, pois a cada história que Zemo
aparece, há um novo fato do passado desses
dois personagens durante a guerra.
Não iremos analisar toda a revista, o que
queremos demonstrar a partir dessa história
é como o vilão foi retratado pelos editores e
como ele tratava os seus subordinados, os
nativos da América Latina.

63

Namor ou Sub-mariner é um personagem da Marvel
criado em 1938, originalmente ele foi criado como
inimigo dos humanos, mas com a Segunda Guerra lutou
ao lado do Captain America e do Human Toch contra os
nazistas, ao termino da guerra, voltou a ser retratado
como inimigo dos humanos.

64

The Avengers número 6 Março de 1964. Pág. 1.
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Figura 3
Primeiro Quadrante:
Narrador: Mas quem é aquele que causou a morte
de Bucky há muitos anos atrás? Ele ainda vive? O

que aconteceu com ele? Para as respostas a essas
dramáticas perguntas, vamos fixar nossa atenção
para o avião voando sozinho sobre uma
desconhecida área da floresta da América Sul.
Peter: Eu devo estar louco por voar nessa perigosa
rota todo ano! Contudo, eu não posso resistir ao
ouro que Zeno me paga pelos meus serviços!
Segundo Quadrante:
Narrador: Ao desembarcar em um desfiladeiro
quase inacessível, o piloto emerge de um avião de
um homem só e se aproxima de um monarca
mascarado, sentado em um trono bruto da selva.
Zemo: Você está na hora. O que é bom! Você sabe a
penalidade por falhar com Zemo! Você tem meus
suprimentos?!
Peter: Sim, Zemo eu trouxe tudo o que você
desejava!
Terceiro Quadrante:
Zemo: Permaneça imóvel. Devo me aproximar de
você... A minha própria maneira!
Peter: Sim Zemo, você é o chefe!O que você disser!
Quarto Quadrante:
Zemo: Mesmo nos últimos periódicos científicos
que você me trouxe, ainda não há uma fórmula
conhecida que possa remover o Adhesivo X! Eu
estou condenado a usar este maldito capuz para
sempre?!
Peter: Você nunca me contou como esse capuz
ficou colado à sua cabeça Zeno... Ou porque você
tem estado escondido nessa floresta todos esses
anos!
Quinto Quadrante:
Zemo: E eu nunca irei! Eu o advirto que é perigoso
se intrometer nos segredos de Zemo!
Zemo: Espere! O que é isso? Isso é verdade?!
Captain America ainda está vivo? Você é um tolo!
Porque você não trouxe isso para mim antes?
Sexto Quadrante:
Peter: Como eu iria saber? O que há entre o
Captain America e você?
Zemo: Silencio! Eu pensei que tinha - me livrado de
ambos... Para sempre! Mas o mais perigoso deles
ainda está vivo? Você ouviu... Ele ainda vive!!65
65

The Avenges número 6 de Julho de 1964. Pág. 3.
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Os roteiristas se preocuparam em retratar a
América do Sul como sendo um local
selvagem, para isso enfatizam a todo o
momento que os personagens estão em áreas
desconhecidas e perigosas em uma floresta
da América do Sul onde há ouro. Reforçando
o nosso argumento de que a revista
apresenta um olhar sobre a América Latina
como sendo um lugar subdesenvolvido, o
conjunto da narrativa da revista mostra,
através das representações dos desenhos,
uma selva tropical, um bicho preguiça e a
submissão dos indígenas perante Lorde
Zemo. Nota-se na figura de número 3 que
Zemo faz questão de caminhar sobre as
costas dos indígenas para chegar até Peter.
Esse pensamento de que o nazismo pudesse
dominar a América do Sul, não estava
relacionado com a desconfiança que se tinha
nos anos 1950 e 1960 de que os principais
líderes nazistas haviam fugido para a
América Latina, ela está ligada no perigo que
representa essa parte da América que estaria
“desprotegida”, a mercê de qualquer invasor.
Na sequencia da história aparecem três
personagens atacando New York, são eles,
Black Knight, The Melter e Radioactive Man.
Esses supervisões utilizam-se de uma
supercola que Zemo havia descoberto na
guerra para atacar a cidade. Esse ataque é
para chamar a atenção dos Avengers . Os
Avengers aparecem, contudo Giant-man, Thor
e Captain America ficam presos na supercola,
salvando-se apenas Iron Man e Wasp, os
quais, posteriormente, vão atrás de um
supersolvente
para
libertar
seus
companheiros.

havia combatido Giant Man na revista Tales
to Astonish 52, de fevereiro de 1964. Black
Knight é um biólogo (professor Nathan
Garrett) que é descendente direto de Sir
Percy of Scandia66. The Melter é um industrial
que fornecia armas para os Estados Unidos,
mas que se tornou um vilão. Sua primeira
aparição é como inimigo do Iron Man em
Tales of suspense 47, de novembro de 1963.
Já Radioactive Man é um físico nuclear chinês
que foi designado para encontrar uma
maneira de derrotar Thor, que havia
frustrado uma invasão chinesa na Índia. Sua
primeira aparição é em Journey into Mystery
93, de junho de 1963.
Cada Avengers enfrentou seu inimigo
correspondente, mas após eles terem ficado
presos na supercola, Captain America pensou
em um plano para derrotá-los. O plano do
Captain America era para que os Avengers
trocassem de oponentes: “Eu entendi! Cada
um deles sabe suas fraquezas... Como o The
Melter pode mesmo derreter a armadura do
Iron Man! Mas vamos enganá-los! Vamos
mudar de
inimigos! Bem, pegá-los
67
desprevenidos!!” Após isso, Thor, Iron Man e
Giant Man vão atrás de Black Knight, The
Melter e de Radioactive Man, e o Captain
America vai ao encontro de Zemo.

66

Esses super-vilões também já haviam
aparecido em outras histórias. Black Knight

É o primeiro personagem denominado Black Knight,
suas histórias foram publicadas nos anos de 1950 pela
Atlas Comics, tendo Stan Lee como seu roteirista.
67
The Avenges número 6 de Julho de 1964. Pág.. 12.
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Figura 4
Primeiro Quadrante:
Zemo: Veja o que um golpe de karatê, pode fazer,
nas mãos de um mestre!
Segundo Quadrante:
Zemo: É por isso que eu receio que você já não é
mais o Captain America! É por isso que Zemo,
jamais poderá perder!!
Terceiro Quadrante:
Captain America: Suas habilidades são muito
ruins, não correspondem com as suas palavras!
Seu assassino arrogante! Este aqui que você está
insultando agora, não é uma vítima inocente da
tirania! Este é o Captain America!
Quarto Quadrante:
Captain America: Eu era perito em todas as formas
de combate mano-a mano conhecidas pelo homem,
enquanto você ainda estava seguro em seu
laboratório servindo o seu mestre nazista! Onde
está a sua bravata agora, mestre do mal?
Quinto Quadrante:
Captain America: Eu ainda me lembro de como
você zombou da democracia... Como você chamou
de molengas os americanos... Tímidos... Muito
mimados para lutar pela liberdade!
Sexto Quadrante:
Captain America: Você zombou dos homens livres!
Você se vangloriava do seu desprezo pela
liberdade! Sinta o meu aperto Zemo! É um aperto
de um homem livre! Olhe para os meus olhos,
Tirano! Eles são os olhos de um homem que
morreria pela liberdade!
Sétimo Quadrante:
Captain America: O mundo jamais deve voltar a
cometer o erro fatal de confundir compaixão com
fraqueza! E enquanto eu viver, não vai!

A história é desenhada em função do embate
entre Captain America e Zemo. Nas diversas
falas do Captain America durante a cena, o
herói menciona que Zemo, e por
consequência os Nazistas, ridicularizavam as
democracias. Cada personagem representa
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um
sistema:
Captain
America
as
“democracias”, e Zemo, representa o
Nazismo. O Captain America derrota Zemo,
assim como os Estados Unidos fez com a
Alemanha Nazista.
Essa
representação dos quadrinhos
simboliza os EUA como principal articulador
da ofensiva contra os nazistas na guerra,
silenciando a importância que a União
Soviética teve para que os nazistas fossem
derrotados. Silencia também a posição
ambígua que os EUA tiveram durante parte
do período de guerra em relação aos avanços
imperialistas
do
governo
alemão.
Contribuindo assim para a reconstrução da
memória acerca da Segunda Grande Guerra.
Também mostra o Captain America falando
em compaixão, em zelo pelos iguais, uma
imagem altruísta, valores associados aos
heróis. Isso, portanto, teria sido fundamental
para eles terem vencido, e que jamais
devesse se permitir que houvesse um regime
igual àquele que foi o nazismo. Sendo assim,
oposto do que supostamente os nazistas
acreditam, já que a figura dos inimigos dos
Avengers mostrada pela revista é de sujeitos
que não se preocupam com o bem estar do
próximo e que são capazes de qualquer coisa
para vencer em uma batalha.
Os editores construíram este dialogo entre o
Captain America e Lord Zemo para
representa o sentimento altruísta do Captain
America, entretanto, ele também é a
justificativa para uma ação imperialista: “O
mundo jamais deve voltar a cometer o erro
fatal de confundir compaixão com fraqueza! E
enquanto eu viver, não vai!” Nesse sentido o
Captain America fará qualquer coisa para

impedir que Zemo ou qualquer outro ditador
governe em qualquer parte do mundo.
O desfecho dessa história é Peter atacando
Captain America pelas costas e assim criando
uma oportunidade para que Zemo escapasse.
Black Knight, The Melter e Radioactive Man
são capturados.

América Latina para os EUA
A revista Avengers número 7 de agosto de
1964, é apresentada com uma nova história,
mas que é sequencia da revista anterior. De
volta para a America do Sul, Lorde Zemo
precisa arrecadar mais recursos para seu
plano de destruir o Captain America.
Embora o período em que as revistas dos
Avengers foram publicadas houvesse um
temor de que havia nazistas que escaparam
do tribunal de Nuremberg tentando fundar o
IV Reich na América Latina, e que Zemo é
uma representação de um cientista nazista,
acreditamos que não é a representação nem
de Josef Mengele e nem de Adolf Eichmann.
Mesmo porque, para nós, não há nessas
revistas a intenção de fomentar o imaginário
da construção do IV Reich na América Latina,
mas sim a de criar um imaginário de um
inimigo disposto a invadir os EUA, pois todas
as ações de Zemo tinham como objetivo a
destruição do Captain America e a conquista
dos Estados Unidos.
A América Latina seria o lugar em que os
nazistas encontrariam suas fontes de renda
material, ou seja, os editores das revistas dos
Avengers insinuam que os recursos naturais
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utilizados por Lorde Zemo são acumulados
para utilizar contra os Estados Unidos.

que a América Latina estava em perigo e
consequentemente, os Estados Unidos,
influenciando assim a opinião pública para
uma eventual intervenção política nessa
região.

Figura 5
Primeiro Quadrante:
Narrador: E assim enquanto o vingativo Captain
America fala, o homem no qual ele está se
referindo, se assenta em um trono rústico, nas
profundezas da selvagem floresta sul-americana,
onde ele reina indiscutivelmente como soberano...
Zemo: Deste dia em diante, eu estou aumentando
os impostos que vocês devem coletar para mim!
Segundo Quadrante:
Zemo: Não fiquem aí parados, idiotas inúteis! Vão
para as tribos - comecem a recolher os meus
tributos! Essa é a ordem de Zemo!

Figura 6
Zemo: Mais rápido! Eu devo ter tesouros! Mais e
mais tesouros! Devo comprar armas - tropas equipamentos! Antes de eu terminar, o mundo
inteiro vai prestar homenagem a Zemo - O Rei!

A representação de Zemo, somada com a
representação dos nativos como impotentes
perante a sua ameaça, é, portanto a tentativa
de passar para os leitores estadunidenses

A composição dos diálogos desse
personagem é justamente para ele parecer
perverso. Nesse sentido, as revistas dos
Avengers escondem o verdadeiro motivo
econômico e político que levou a Alemanha,
Itália e o Japão a entrar em guerra contra a
Inglaterra e a França, como também esconde
a relação dúbia que os Estados Unidos
tiveram no início da guerra.
O pós-guerra foi um período de constantes
instabilidades na Europa e na Ásia, o que fez
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com que os dirigentes estadunidenses
dessem maior atenção a essas regiões, sem se
descuidarem da América.
Com a pacificação da península coreana e a
divisão da Europa em duas áreas claras de
influência, essas duas regiões entraram em
um momento de relativa estabilidade, apesar
de a tensão entre os dois lados se manter.
Realmente, ambos os blocos acumularam
quantidades enormes de armamentos nas
fronteiras entre as duas Alemanhas e as duas
Coreias, a possibilidade de conflito estava
sempre presente, mas a estabilidade acabou
por se consolidar, entre idas e vindas até o
colapso do bloco do leste, já nos anos 1990.68
Mesmo que no período pós-guerra das
Coréias houvesse, de certa forma, uma
estabilidade nessas regiões, isso não
significou que os ânimos entre essas duas
principais potências do pós-guerra haviam
diminuído, “(...) assim, no decorrer dos anos
de 1960 e 1970, a tensão entre Washington e
Moscou acabou por se transferir ao terceiro
Mundo”69, se intensificando após a revolução
cubana e a eminência de vários focos de
resistências às políticas estadunidenses no
continente.
A preocupação dos Estados Unidos em
relação à América Latina no inicio da guerra
fria se concentra especialmente nas posturas
nacionalistas de alguns governos e
movimentos que visualizam uma perspectiva
equidistante da influencia do país como base
para qualquer política de afirmação nacional.

A
maior
preocupação
é
com
a
disponibilidade dos recursos naturais da
região em caso de uma guerra com a União
Soviética e a eventualidade que a infiltração
de ideias antiamericanas possa ser
decisiva.70
Esse medo fez com que o presidente Harry S.
Truman assinasse vários tratados com os
países da América Latina e Caribe, além de
ter tido papel fundamental na criação da
OEA.71 Os diferentes governos dos EUA, no
entanto, tomaram diferentes posturas com
relação às políticas para América Latina:
“Durante o período em que Kennedy é
presidente, a expectativa maior recai na
política reformista, com a ascensão de
Johnson; há um retorno do big stick como
principal resposta para as crises latinoamericanas.”72
Diferente do governo Kennedy que atribuía
maior peso aos recursos públicos nos
programas de ajuda, a nova orientação
priorizava os investimentos privados. Em
1965 é criado o Conselho para a América
Latina (CLA), por iniciativa de David
Rockfeller, do Chase Manhattan Bank, que
congrega mais de 200 empresas dos Estados
Unidos, responsáveis por 90% dos
investimentos na América Latina. A
vinculação entre os mais altos executivos
dessas empresas com setores-chaves do
governo norte-americano, transmitindo um
conhecimento pormenorizado da situação na
região, torna esse organismo cada vez mais
importante como instrumento de articulação
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BERTONHA, João Fábio; MUNHOZ, Sidnei.
Impérios da Guerra Fria. In: SILVA, Francisco Carlos
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Sidnei J. (orgs.). Impérios na História. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009. p. 322.
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Idem.
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AYERBE, Luiz Fernando. Estados Unidos e América
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UNESP, 2002. p. 81.
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entre interesses do setor privado, a política
externa dos Estados Unidos e os aliados
nesses países.73
Podemos identificar uma ligação entre uma
parcela da sociedade industrial dos EUA
agindo em comum acordo com a sociedade
política estadunidense. O interesse na
América Latina era político e econômico,
“perder” a influência nessa área seria uma
grande perda para as empresas privadas,
porque além de perderem matérias primas,
também perderiam uma faixa significativa de
consumidores.
Os investimentos militares e não militares
escoados para a América Latina de 1961 (ano
de aprovação do Plano Aplo) até 1968
somam o montante de 24.087.287 74. Com
esse investimento, as empresas e o governo
estadunidense pretendiam manter longe da
costa das Américas a revolução de Outubro
e/ou qualquer outra potência capitalista.
Por consequência, com vastos investimentos
privados na América Latina, qualquer
instabilidade política nos países dessa região
era
motivo
para
insegurança
dos
investidores, faziam-se necessários governos
alinhados com as políticas estadunidenses e
para isso foram necessárias diversas
intervenções em países da América Latina,
mesmo que esses, em momentos diversos,
tivessem declarado “lealdade” aos Estados
Unidos:

Na América Latina, a opção pela segurança
política fortalece as saídas não institucionais,
e a visão do Pentágono e da CIA passa ter um
peso maior na caracterização dos amigos e
inimigos dos Estados Unidos. Governos e
setores políticos, considerados aliados do
presidente Kennedy na promoção das
reformas propostas pela Alpro, começaram a
ser vistos como indecisos e perigosos. Entre
1962 e 1968, o panorama político da região
reflete a opção clara pelo militarismo: na
Argentina, Artur Frondizi é derrocado por
golpe militar em 1962; o mesmo acontece
com Juan Bosch na Republica Dominicana,
Idigoras Fuentes na Guatemala e Villeda
Morales em Honduras em 1963, mesmo ano
em que Duvalier se autoproclama presidente
vitalício do Haiti; João Goulart no Brasil e Paz
Estenssoro na Bolívia em 1964; Ilia na
Argentina em 1966.75
A representação de Lord Zemo na América
Latina não representa nenhum governo, mas
sim, o perigo a ser combatido, seja qual for
ele, pois Zemo se alia a vários sujeitos de
“ideologias” diferentes para destruir o
Captain America e atacar os Estados Unidos.
Na revista Avengers número 16, de maio de
1965, após o Captain America derrotar Zemo,
os indígenas que viviam sob o domínio do
Lorde, saúdam o Captain America por libertálos.
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a opinião pública interna do país em torno
das intervenções externas do governo
financiado pelas indústrias nacionais, com a
desculpa de que elas seriam necessárias para
salvaguardar a segurança dos habitantes
desses países subdesenvolvidos e levá-los a
liberdade. Do mesmo modo, vamos observar
adiante que o “Avenger vermelho, branco e
azul” irá libertar asiáticos da tirania
comunista.

Os comunistas asiáticos
Na revista que vamos analisar agora,
Avengers número 18, de julho de 1965,
ocorreram mudanças na equipe de superheróis, saíram Hulk, Wasp. Iron Man e Antman, e entraram Scarlet Witch, Quicksilver,
Hawkeye permanecendo apenas o Captain
America.

Figura 7
Índios: Poderoso é o Avenger vermelho, branco e
azul! Todos saúdam o nosso novo chefe, todos
saúdam Captain America!
Captain America: Em pé! Todos vocês são homens
livres agora! Vocês já não precisam mais se
ajoelhar em homenagem a um Tirano!
Rick Jones: Talvez eles possam nos ajudar a
retornar para casa, Cap!76

Os editores ao apresentarem a história da
revista alertam que os Avengers serão
desafiados e vão enfrentar um novo inimigo,
esse
inimigo
pretende
provar
a
superioridade dos Comunistas enfrentandoos, mas os editores advertem que desafiar os
Avengers pode ter sido um erro.

O que podemos identificar é que a revista dos
Avengers tem o papel de difundir o
pensamento imperialista estadunidense para
76
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A história se inicia com uma crise de
identidade do personagem Captain America.
O Super-Herói não se sente pertencente do
presente. Com o desenvolvimento de novas
tecnologias de impressão a partir da década
de 1960, os comic books adquiriram mais
páginas e os roteiros ficaram mais
complexos,
houve
também
uma
humanização dos super-heróis, que tem
como objetivo a aproximação dos
personagens com as pessoas que liam às
revistas.

Figura 8
Logo: Os Poderosos Avengers.
Balão Azul: Quando o Comissário Comanda
Tarjeta Roxa: Sua Missão: Provar que os vermelhos
são superiores aos campeões da liberdade!
Seu método: Derrotar um time de lutadores
americanos de qualquer forma!
Sua loucura: Quando selecionou seus inimigos, ele
se atreveu a escolher - The Avengers!77

77
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Figura 9
Primeiro Quadrante:
Narrador: Sua fama é universal!Seus feitos são
lendas!Seu nome é aclamado onde quer que a
liberdade toque! E ainda assim, Captain America
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se senta sozinho na sede dos Avengers, com o
coração pesado dentro de si...
Captain America - Pensamento: É assim que eu
estou destinado a passar o resto dos meus dias --?
O superintendente de uma equipe de combate,
ainda sem uma vida particular para chamar de
minha?
Segundo Quadrante:
Captain America - Pensamento: Comendo a
comidas de outro homem, aceitar abrigo de outro
homem--78 Meditando por horas, solitário, na
espera de uma nova chamada para a ação!
Terceiro Quadrante:
Captain America Pensamento: Se ao menos Nicky
Furi respondesse à carta que enviei a ele, pedindo
uma nomeação em sua unidade de controle de
espionagem --!
Quarto Quadrante:
Captain America - Pensamento: Quanto tempo
mais eu posso continuar desse jeito -- Sendo um
símbolo vivo para milhões - e ainda, um frustrado
anacrônico para mim!
Quinto Quadrante:
Captain America – Pensamento: Do lado de fora da
minha janela, o mundo passa - Um mundo em que
eu ainda tenho que encontrar o meu lugar - Minha
própria identidade!
Sexto Quadrante:
Captain America - Pensamento: Mas não me atrevo
a abandonar os Avengers - pois, eu sou necessário
aqui! Para minhas mãos a tocha foi passada! Por
meio do Iron Man, Thor e Giant-man que deixaram
nossas fileiras, eu devo permanecer - -para guiar
os três que os substituíram!79

O Captain America permanecer nos Avengers
para guiar os novos super-heróis. A condição
de equilíbrio representativo entre os heróis
dentro dos Avengers já não é a mesma e o
78

Mesmo fora dos Avengers, Tony Stark, o alter ego do
Iron Man, permitiu que o Steve Rogers e os Avengers
permanecessem utilizando sua casa como quartel
general.
79
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Captain America assume a liderança. O que
legitima sua posição, não é só porque ele foi o
único remanescente da primeira fase dos
Avengers, mas também por conta da sua
história como soldado na Segunda Guerra
Mundial.
Na sequencia da história, Captain America
recebe um chamado de ajuda feito por um
individuo que se identifica como opositor do
regime autoritário de um país na Ásia
chamado Sin-Cong80. Na ficção esse país fica
localizado na divisa da China com o Vietnã e
Laos. No período em que foi lançada essa
revista, em julho de 1965, os EUA haviam
oficialmente entrado na Guerra do Vietnã.

Figura 1081

80

O nome é uma amálgama de Sino (um prefixo para a
China) e Cong conforme Viet-Cong, o exército
guerrilheiro comunista do Vietnã. Disponível em
<http://www.comicvine.com/sin-cong/34-55936/>
Acesso em 18 jan. 2013.
81
Mapa Sin-Cong <http://www.comicvine.com/sincong/34-55936/all-images/108-220157/sin_cong/105603913/> Acesso em 15 jan. 2013.
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Esse chamado é na verdade uma farsa, o
Commissar líder de Sin-Cong, ordena um de
seus subordinados a entrar em contato com o
grupo de super-heróis Avengers dizendo que
ele é um membro da resistência e precisa da
ajuda dos heróis para salvar o seu país.
Através do narrador, no mudar da cena, os
editores apresentam os futuros inimigos dos
Avengers, o ditador Comissar. Os editores,
através do narrador, também afirmam que o
governo instalado em Sin-Cong é um governo
fantoche controlado por outras forças, que
ainda permanecem ocultas.

lado do mundo, para o governo fantoche
comunista no Estado de Sin-Cong.
Soldado Comunista: Vocês estão demorando muito
para pagar seus impostos! Isto é uma coisa ruim!
Segundo Quadrante:
Soldado Comunista: O Estado protege vocês do
Imperialismo! Então, vocês devem pagar o Estado!
Popular: Mas vocês levaram tudo! Nós não
podemos pagar mais!
Terceiro Quadrante:
Commissar: Quem disse essas palavras
traiçoeiras?! Quem ousa desafiar meu comando?!
Soldado Comunista: É assim que vocês retribuem a
generosidade do nosso amado Commissar? Veja
como vocês o ofenderam curvem-se de vergonha,
indignos!82

Os autores da história enfatizam a violência e
o
autoritarismo
dos
personagens
“comunistas”. A imagem que os autores
querem passar é que todos os governantes
comunistas tratam sua população como
vassalos e extorquem o máximo que podem
dela. Fazendo a população local trabalhar e
obedecer às ordens dos tiranos sem
questioná-los, pois se houver algum
questionamento eles são punidos da forma
mais violenta possível.
Nota-se que a figura de Commissar é grande e
forte e contraste com a representação dos
populares, com os desenhos de seus corpos
franzinos, muito frágeis. Assim, a população,
mesmo que mais numerosa que os seus
comandantes, está impossibilitada de reagir,
por lhes faltam até alimentos para sua
nutrição.
Figura 11
Primeiro Quadrante:
Narrador: Mas vamos nos voltar para longe dos
Avengers, e dirigir a nossa atenção para o outro
82
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Primeiro Quadrante:
Commissar: Não foi ele que prometeu sua incrível
força, o seu poder ilimitado para usá-los em favor
de vocês - Para proteger vocês dos malditos
imperialistas??
Segundo Quadrante:
Commissar: Eis como ele demonstra seu poder Para provar seu amor por vocês! E ainda assim
vocês o traem!
Terceiro Quadrante:
Commissar: Veja como eu estou pronto para lutar
por vocês contra a conspiração das nações
capitalista!
Popular 2: Mas nós não tememos os capitalistas!
Eles eram nossos amigos - Eles ajudaram a nos
alimentar, ajudaram a nos vestir, até você chegar
ao poder!
Quarto Quadrante:
Commissar: Então! Vocês ainda são vítimas de sua
propaganda perversa! Mas, eu devo curá-los desta
doença! Vou provar que só nós somos seus amigos!
Eles são fracos e indefesos!
Quinto Quadrante:
Commissar: curvem suas cabeças! Curvem-se
diante da bondade e da generosidade de seu
amado Commissar! Logo vocês verão os
americanos curvassem diante de mim, também!
Narrador: E então nós deixamos o "protetor dos
fracos", como sua ameaçadora sombra caindo
sobre seus súditos indefesos e se espalha como um
vírus através da terra conquistada...83

Sin-Cong é um país imaginário, mas pode ser
uma referência ao Vietnã do Norte, como
havíamos dito no início do tópico, em julho
de 1965 os Estado Unidos já estavam
oficialmente na Guerra do Vietnã e a
referência à tomada do país por uma força
revolucionária, tirando o país do “controle”
dos capitalistas, pode fazer referência às
Figura 12
83
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revoluções
socialistas
que
acontecendo nessa parte da Ásia.

estavam

Com o inimigo dos Avengers apresentado
pelos editores, a história segue com o Captain
America reunindo o grupo de super-heróis
para informa-los do ocorrido. Imediatamente
Quicksilver questiona o Captain America
acerca da razão da existência do grupo de
super-heróis dos Avengers, “Eu pensei que
nosso objetivo era lutar contra o crime! Por
que precisamos nos preocupar com assuntos
internacionais?!”84, No mesmo instante,
Hawkeye responde a eles: “Deixe-me soletrar
para vocês! Nós deveríamos vingar a injustiça,
certo? Bem, quando a liberdade está
ameaçada e a justiça cai pelo ralo! É isso, em
poucas palavras!” e completa desafiando até
o Captain America, “mas, se vocês dois e o ol'
wing-head85, têm algo mais importante para
fazer, eu posso lidar com isso sozinho!”86.
Essa discordância inicial existe para os
editores explicarem o porquê da intervenção,
os heróis aceitaram intervir em uma situação
internacional, pois os Avengers lutam pela
justiça e pela liberdade e quando se faz
necessário lutar contra uma injustiça, não há
fronteiras que não possam ser violadas,
assim a revista se alinha com o discurso
intervencionista dos EUA.
Os autores também já justificaram essa
intervenção para os leitores, a população de
Sin-Cong não tem condições de se libertar
sem ajuda dos super-heróis. Nesse momento
os autores descontruíram o termo
84
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Aqui Hawkeye se refere ao Capitão América, tendo em
vista que o Capitão tem em sua máscara as asas do
mensageiro dos deuses gregos, Hermes.
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imperialista utilizado pelos comunistas, pois
para os leitores a população subjugada
merece ser libertada, portanto os superheróis e por consequência os EUA, agem a
serviço da democracia.
Como era uma armadilha, os soldados do
regime de Commissar, estavam esperando os
super-heróis Avengers. Surpresos com a
recepção dos comunistas, os super-heróis
desconfiam que algo não está certo.
Soldado comunista 1: O Comissar envia
seus cumprimentos! Estou aqui para
conduzi-los até ele!
Capitão América Pensamento: Isso parece
ruim! Eles estavam nos esperando! Eles
podem ter interceptado a mensagem da
rádio clandestina?!
Soldado comunista 2: Podem esses que
olham desnorteados, serem os poderosos
capitalistas fantasiados dos Avengers?
Soldado comunista 3: O Comissar fará um
curto trabalho!87

Após essa recepção, os Avengers são
escoltados pelos soldados até um portal de
dragão estilo oriental. Nesse ponto, os superheróis suspeitam das intenções dos soldados
de Sin-Cong e, sem alternativas, lutam contra
eles.
Depois de derrotar os soldados que os
escoltavam, Scarlet Witch cai em uma
passagem secreta e se separa dos outros
Avengers. Quicksilver sai à procura de sua
irmã e a encontra presa em uma cela. Captain
America e Hawkeye chegam minutos depois.
Hawkeye pega uma de suas flechas
explosivas, “mas atrás dos Avengers, uma laje
87
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de pedra falsa desliza para trás,
silenciosamente vapores de gás infiltram-se no
corredor sombrio!”88 Antes que pudessem
salvar Scarlet Witch, os três Avengers caem
desmaiados. Certo tempo depois os Avengers
aparecem em uma sala maior com o
Commissar e outro soldado de Sin-Cong.

Na cena seguinte o Captain America diz para
Hawkeye e Quicksilver ficarem em alerta para
um possível truque do Commisar, enquanto
ele o enfrenta. Rapidamente Hawkeye
questiona o Captain America: “É sempre
você?! O que você quer - uma equipe dos
Avengers ou uma galeria de torcedores?” Mas
antes que o Captain America pudesse
responder, o Commissar os interrompe e
explica que Scarlet Witch está presa em uma
caixa de vidro e, ao seu comando, seu Major a
matará se eles não cumprirem os termos que
o Commisar propõe para lutar contra eles.
A proposta de Commissar é de que ele lutará
“mano a mano” com cada um dos Avengers.
Esses últimos, mesmo não querendo,
concordam com os termos, pois o Comissar
fez Scarlet Witch de refém. No próximo
quadrante, surgem vários cidadãos de SinGong. O plano de Commissar é mostrar para
esses cidadãos que ele é mais forte que os
Avengers e assim provar que os capitalistas
são inferiores.
Commissar: Ah, sim! Tomei a liberdade de
trazer uma delegação de moradores para
testemunhar a nossa luta - para que eles
possam ver como vocês capitalistas, são
realmente fracos e inferiores!
Captain America: Então esse é o seu
motivo! Você espera ganhar para usar a
vitória como propaganda! Eu deveria ter
adivinhado!
Commissar: Permaneçam aqui, enquanto
eu mudo o meu traje de combate!
Pessoa 1: Ai de mim90! Esses que se auto
intitulam os Avengers, serão derrotado
como todos os outros que vieram antes
deles!91

Figura 42
Commissar: Poderosos Avengers!!! AH! Vocês
caíram em minha armadilha, como tolos
desmiolados!
Soldado comunista: Cães imperialistas! Curvemse na presença do - Commissar!
Quicksilver: Então, isto, era uma armadilha! E nós
caímos cegamente nela!
Hawkeye: É melhor você ficar aí, gigante. Você vai
precisar de muito espaço para cair quando
acabarmos com você!
Captain America: Ele não pensa que só com seu
enorme tamanho vai nos vencer! Deve haver algo
a mais nessa armadilha do que nós
suspeitamos!89
88
89
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Após Commissar ter estabelecido os “termos”,
um a um, os Avengers se colocaram a
enfrentá-lo: primeiro o Captain America,
depois Hawkeye e Quicksilver. Apesar de
terem conseguido alguma vantagem,
nenhum
deles
conseguiu
derrotar
Commissar. Nesse instante o Captain America
percebe que estavam lutando com o “homem
errado”92, ao passo que propôs ao Commissar
que lutasse com Scarlet Witch.
O Captain America descobriu que havia algo
de errado com o Commissar e então explicou
para Scarlet Witch como derrotar o inimigo.
Usando sua magia ela destruiu o
equipamento que controlava o Commissar,
que na verdade era um robô, guiado pelo
Major de Commissar, um chinês infiltrado:
“Devo fugir! Pequim tirará minha vida quando
descobrirem que eu falhei!”93
Descobrimos que quem controlava o governo
de Sin-Cong era a China. Essa referência
insinua que se deve prestar a atenção em
uma grande conspiração comunista que quer
dominar o mundo e destruir as democracias,
tendo em vista que essa não é a única
referência a planos de conspiração
relacionados a Pequim que aparece nas
revistas dos Avengers. Nas revistas Avengers
número 32 (setembro de 1966) e 33
(outubro de 1966), um general chamado
Chen (comandante da China) foi retratado
como o líder de um grupo neonazista no
interior dos EUA.

92

We've been fighting the "wrong man". The avengers
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Sétimo Quadrante:
Pessoa 1: Vejam! Os comunistas nos
enganaram! O tirano era apenas um
robô!
Pessoa 2: Embora ele tenha sido feito
para ser um humano superior, os
Avengers o derrotaram!
Pessoa 3: Eles nos libertaram da
tirania do Commissar!94
Oitavo Quadrante:
Capitão América: Ao expor a sua
fraude, nós os fizemos perder o respeito
próprio95! Esta é a pior coisa que pode
acontecer com eles!
Nono Quadrante:
Capitão América: Mas, devemos estar
sempre em alerta! Seus objetivos não
são nada menos do que a conquista
total do mundo e a sua escravização!
Somente a vigilância constante e
devoção para a liberdade pode detêlos! E lembre-se - Os Avengers sempre
estarão ao seu lado!96
Mais uma vez os Avengers eliminaram um
potencial
inimigo
em
um
país
subdesenvolvido, os editores da revista dos
Avengers criaram uma atmosfera parecida
com a que analisamos nas revistas que
tinham como vilão o personagem Lorde
Zemo. Zemo tratava os índios da América
Latina como vassalos, os comunistas de SinCong tratavam a população civil da mesma
forma. Seus supostos líderes utilizam do
autoritarismo e de punições físicas para
subjugar a população e exigem que paguem
impostos abusivos.
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Assim os editores querem mostrar que não
existe diferença entre esses dois vilões e por
consequência, eliminam a historicidade de
dois regimes que possuem características
sociais, políticas, econômicas e culturais
completamente diferentes.

qualidades pessoais ou humanas, mas na
medida em que ele é proprietário do capital.
O poder de comprar (kaufende Gewalt) do
seu capital, a que nada pode se opor, é o seu
poder”97. O dono da Marvel Comics detém o
poder econômico sobre os editores,
desenhistas e roteiristas, ou seja, sobre o seu
trabalho.

Considerações Finais

Contudo, esse poder econômico não pode ser
tirano, ele tem que convencer seus
funcionários desse mesmo pensamento, ou
seja, a classe dirigente deve formar seus
“intelectuais” para organizar e difundir seu
pensamento. Os desenhistas, roteiristas e
editores devem se sentir parte dessa classe,
mesmo que não sejam.

Podemos concluir que os comics books dos
Avengers fizeram parte de um projeto
cultural que consistiu no convencimento da
população estadunidense de que, quando
necessário, o governo dos EUA deveria
intervir diplomaticamente e/ou militarmente
em outros países.
Entendemos que uma das estratégias dos
editores das comics books dos Avengers para
construírem
seus
argumentos
anticomunistas e convencerem a população
de que o Estado dos EUA deveria intervir
militarmente em outras nações,. Essa
estratégia tinha dois objetivos, o primeiro de
reconstrução da memória acerca da atuação
dos EUA durante os conflitos mundiais,
omitindo a participação estratégica que a
URSS tivera para derrotar a Alemanha
Nazistas e o segundo, igualar os “novos”
inimigos, os Comunistas, aos “velhos”
inimigos, os Nazistas, como se o Nazismo e o
Comunismo fossem a mesma coisa.
Dessa forma, os comic books auxiliaram no
projeto imperialista das empresas dos EUA,
grosso modo, porque faziam parte da mesma
parcela da sociedade. “O Capital é, portanto, o
poder de governo (Regierungsgewalt) sobre
o trabalho e os seus produtos. O capitalista
possui esse poder, não por causa de suas

1) Todo grupo social, nascendo no
terreno da produção econômica, cria para
si, ao mesmo tempo, organicamente, uma
ou mais camadas de intelectuais que lhe
dão homogeneidade e consciência da
própria função, não apenas no campo
econômico, mas também no social e
político98.

Os níveis desses intelectuais são variados “o
empresário capitalista cria consigo o técnico
da indústria, o cientista da economia política,
o organizador de uma nova cultura, de um
novo direito”99. Esses elementos podem nos
mostrar uma articulação de vários níveis,
levando a pratica de uma “política” que
beneficia certo grupo da sociedade, mas suas
ações de propaganda tentam convencer que
97

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos.
Trad. Jesus Raniere. Ed. 4. Boitempo,2010. p.40
98
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. Os
intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. (Org.)
Carlos Nelson Coutinho, Marco Aurélio Nogueira e
Luiz Sergio Henrique. Vol.2. 4ª Edição Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007. p.15 Vol. 2
99
Idem
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essa visão de mundo deve ser adotada por
todos.

que suas ideias são as ideias dominantes
da época100.

A Marvel Comics, editora dos comics dos
Avengers, é uma empresa privada que, mais
do que visar lucros, seus donos fazem parte
da parcela dominante da sociedade
estadunidense, uma vez que essa fração está
no poder político, econômico e cultural,
qualquer ameaça que houvesse aos seus
ganhos econômicos ou a sua posição social
privilegiada, deveria ser combatida.

A função pedagógica dessas revistas era,
portanto, de disseminar as ideias da parcela
dominante para a parcela da classe
subalterna, dessa forma convencê-los de que
se deveria atacar os países comunistas e
defender o modo de vida estadunidense.
Mesmo que uma boa parcela dessa classe
subalterna tenha enfrentado arrochos
salariais, desemprego, fome e fora privado de
suas liberdades civis por longos períodos
antes e durante a guerra do Vietnã.

As ideias da classe dominante são, em
cada época, as ideias dominantes, isto é, a
classe que é a força material dominante
da sociedade é, ao mesmo tempo, sua
força espiritual dominante. A classe que
tem à sua disposição os meios de
produção material dispõe também dos
meios da produção espiritual, de modo
que
a
ela
estão
submetidos
aproximadamente ao mesmo tempo os
pensamentos daqueles aos quais faltam
meios da produção espiritual. As ideias
dominantes não são nada mais do que a
expressão ideia (ideológica) das relações
materiais dominantes, são as relações
materiais dominantes apresentadas como
ideias, portanto, são a expressão das
relações que fazem de uma classe a classe
dominante, são as ideias de sua
dominação. Os indivíduos que compões a
classe dominante possuem, entre outras
coisas, também a consciência e, por isso,
pensam; na medida em que dominam
como classe e determinam todo o âmbito
de uma época histórica, é evidente que
eles o fazem em toda a sua expansão,
portanto, entre outras coisas, que eles
dominam também como pensadores,
como produtores de ideias, que regulam
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