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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como se articulam os discursos 

imperialistas através da construção do personagem Superman presente nas revistas que 

compõem a trilogia Superman Entre a Foice e o Martelo de Mark Millar. A revista 

Superman Red Son foi lançada em 2003 pela Dc Comics nos Estados Unidos e chegou 

ao Brasil em 2006 com editoração da Panini. Nela as personagens são apresentadas em 

um novo mundo no qual o Superman é soviético e a narrativa tem como pano de fundo 

a Guerra Fria. A pesquisa propõe apresentar os quadrinhos como fruto de aparelhos 

provados de hegemonia e formadores de consenso no projeto hegemônico e imperialista 

norte-americano no contexto atual.  

 

Palavras-chave: imperialismo, hegemonia, Superman, Guerra Fria.  

  



 

ABSTRACT  

 

The present work aims to purpose to analyse how the imperialist speeches are 

articulated through the construction of the character Superman, present in the comics 

trilogy Superman Among the Sickle and the Hammer from Mark Millar. The comic 

Superman Red Son was released in 2003 by Dc Comics in the United States and 

published in Brazil in 2006 by the Panini publishing. In that plot the characters are 

presented in a new world in which the Superman is Soviet and the narrative takes the 

Cold War as a backdrop. The research proposes to present the comics as a result of 

proven appliances of hegemony and consensus makers in the hegemonic project and 

North American imperialism in the current context. 

  

Keywords: imperialism, hegemony, Superman, Cold War.  

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1- Capa de Captain America Comics nº 01 - março de 1941. O Capitão aparece 

esmurrando o rosto de Adolf Hitler em sua primeira aparição. __________________ 19 

Figura 2 - Capa da HQ Superman - O Homem de Aço. 2012. ___________________ 29 

Figura 3 - Diálogo entre Superman e seu pai sobre sua verdadeira origem. Superman - O 

homem de Aço. 1986, p. 14. _____________________________________________ 30 

Figura 4 - Final do HQ Superman - O Homem de Aço - 2012, p.145. ____________ 31 

Figura 5 -  Quadro em que mostra o livro de recortes que a mãe de Superman produziu 

sobre seus feitos de herói. Superman - O Homem de Aço - 2012, p. 22. ___________ 33 

Figura 6 - Capa do capítulo 1 da HQ - Superman Entre a Foice e o Martelo. 2006. __ 34 

Figura 7 - Quando o Superman é apresentado na televisão como aliado da União 

Soviética. Superman Entre a Foice e o Martelo, 2006, p. 7. ____________________ 35 

Figura 8 - Superman é noticiado como arma pelo governo norte-americano. Superman 

Entre a Foice e o Martelo, 2006, p. 5 ______________________________________ 36 

Figura 9 - Superman reflete sobre sua condição de soldado. Superman Entre a Foice e o 

Martelo - Capítulo 1.2006, p.13 __________________________________________ 37 

Figura 10- Diálogo entre Superman e Stálin sobre tornar-se político e constituir família. 

Superman Entre a Foice e o Martelo. 2006, p. 24 ____________________________ 38 

Figura 11- Superman discursando sobre não ser pessoa ideal para assumir um governo 

socialista. Superman Entre a Foice e o Martelo - Capítulo 1.2006, p. 35 __________ 39 

Figura 12 - Montagem com cenas de duas páginas 10 e 11, mostrando diálogos em 

oposição ao Superman como líder político.. Superman Entre a Foice e o Martelo - 

Capítulo 2.2006, p. 35pp. 10, 11. _________________________________________ 39 

Figura 13- Imagem de Pyort transfigurado após processo neurocirúrgico. Superman 

Entre a Foice e o Martelo - Capítulo 2.2006, p. 48 ___________________________ 40 

Figura 14- Diana de Themyscira, futura Mulher Maravilha. Superman Entre a Foice e o 

Martelo - Capítulo 2. 2006, p. 19 _________________________________________ 41 

Figura 15- Superman narrando os avanços nos Estados Unidos durante a gestão de 

Luthor. Superman Entre a Foice e o Martelo - Capítulo 3. 2006, p. 9 _____________ 43 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Naiane%20Rodrigues/Desktop/nova%20estrutura%20-%20TCC%20IONE.docx%23_Toc465712783
file:///C:/Users/Naiane%20Rodrigues/Desktop/nova%20estrutura%20-%20TCC%20IONE.docx%23_Toc465712792
file:///C:/Users/Naiane%20Rodrigues/Desktop/nova%20estrutura%20-%20TCC%20IONE.docx%23_Toc465712792


SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ____________________________________________________________ 10 

1. SUPERMAN: HERÓI E REPRESENTAÇÃO _______________________________ 12 

 

1.1 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E REPRESENTAÇÃO _______________________ 22 

 

1.2 O QUADRINHO COMO FRUTO DE UM APARELHO PRIVADO DE HEGEMONIA.

 ________________________________________________________________________ 24 

 

2. DA ANÁLISE DO QUADRINHO _________________________________________ 28 

2.1 O HOMEM DE AÇO AMERICANO _______________________________________ 28 

2.2 SUPERMAN: ENTRE A FOICE E O MARTELO _____________________________ 33 

2.3 O QUADRINHO NO PROJETO IMPERIALISTA NORTE-AMERICANO. ________ 44 

 

FONTES: _________________________________________________________________ 49 

 

BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________________ 50 

 

  



INTRODUÇÃO 
 

 

A pesquisa que resultou neste trabalho busca analisar através de duas histórias 

em quadrinhos do Superman como foi construída uma representação norte-americana 

sobre o socialismo soviético durante o período da Guerra Fria, buscando identificar tais 

representações dentro de um projeto hegemônico e imperialista. No ano de 2006 foi 

lançada no Brasil a história em quadrinhos “Superman Entre a Foice e o Martelo”, pela 

editora Panini. Com a publicação original sendo apresentada ao público em 2003, pela 

Dc Comics sob o título de “Superman Red Son”. A revista se diferencia por ter seu 

enredo construído com base em um mundo paralelo, de oposição política ao enredo 

comum. No quadrinho há várias referências a personagens históricos e fictícios de 

grande fama, além de um contexto histórico bem específico, a Guerra Fria. Entre as 

personagens o destaque é dado ao Superman, que passou por uma releitura de sua 

construção para representar o regime socialista.  

Nesse quadrinho o Superman assume um dos principais papéis na história 

mundial, apresentando um mundo completamente diferente do que temos hoje. Aqui a 

personagem é trazida como um simbolismo comunista e não norte-americano. Como 

um político, representante e defensor de um sistema político e que pretende expandi-lo. 

É o contexto de um grande momento histórico denominado Guerra Fria, porém com a 

inserção do herói, que modifica toda a história mundial. Período que foi representado no 

Hq de forma que caracteriza o comunismo como um sistema político autoritário e 

ditador. 

O presente trabalho busca analisar como foram criadas representações nas 

figuras do Superman norte-americano e soviético para retratar os sistemas políticos 

capitalista e socialista e suas implicações na narrativa do quadrinho. Busco ainda 

perceber como essas representações são articuladas a um ideário hegemônico de 

manutenção de um projeto imperialista, através da personagem Superman, numa 

abordagem em que os quadrinhos são trabalhados como aparelhos privados de 

hegemonia e formadores de consenso. 

No primeiro capítulo busco expor algumas definições do que são histórias em 

quadrinhos, para que o leitor possa compreender melhor sobre a fonte estudada, 

discutindo também sobre as possibilidades de utilização desse tipo de linguagem 

enquanto fonte de pesquisa. Apresento uma revisão da produção historiográfica que 



utiliza artes gráficas, principalmente as histórias em quadrinhos como fontes ou objeto 

de análise.  

O referencial teórico nas análises da monografia foram o historiador Roger 

Chartier e o filósofo Antonio Gramsci. De Chartier utilizei os conceitos de 

representação e apropriação, na análise do personagem, Superman, enquanto 

representação de determinado grupo.  

Quanto a Gramsci utilizei na abordagem do quadrinho como fruto de um 

aparelho privado de hegemonia atuando na formação de um consenso. Em outras 

palavras, estes conceitos serão utilizados buscando interpretar o quadrinho como fruto 

de um aparelho privado que utiliza de uma representação posta para tornar consenso 

uma hegemonia que se traduz como prática imperialista norte-americana.  

No primeiro capítulo deste trabalho busquei apresentar uma contextualização sobre 

o período no qual o Superman foi criado, a década de 1930. Assim como, apresentar um 

breve histórico de suas publicações ao longo do tempo, tentando compreender como o 

mesmo se mantém como um dos personagens mais famosos até os dias atuais. Ainda 

neste capítulo apresento o que será os referenciais teóricos utilizados por mim para 

embasar a discussão dos quadrinhos como representação e formador de consenso. 

No segundo capítulo analiso o Superman em sua versão americana e soviética 

visando identificar quais características que os caracterizam enquanto representações 

dos sistemas capitalista e soviético. Essa análise será fundamental no tocante ao estudo 

da representação do comunismo, uma vez que os elementos reunidos na personagem 

influem diretamente na construção da história narrada pelos HQs. Pretende-se também 

analisar como o comunismo foi representado pelo roteirista Mark Millar nas três HQs 

da série. Busca-se trabalhar o quadrinho como fruto de um aparelho privado de 

hegemonia, que visa defender o capitalismo e o projeto imperialista norte-americano. 

  



1. SUPERMAN: HERÓI E REPRESENTAÇÃO 

 

Para compreender a representação construída acerca do personagem Superman 

analisado nesta monografia, é importante conhecer a sociedade que o criou: a norte-

americana dos anos 1930/40. Para tanto, apresento um levantamento da historiografia 

sobre esse período, visando situar historicamente aquele contexto. 

A forma de vida norte-americana, também conhecida como o American Way of 

Life, tem sido amplamente difundida através da sua cultura. Marcado pela moral cristã, 

pela força de vontade e sobretudo pelo consumismo, o modelo estadunidense é 

amplamente difundido na atualidade como o padrão social a ser seguido, atendendo a 

um projeto hegemônico de dominação e manutenção do país como potência mundial.  

 Em seu texto sobre a expansão do capitalismo americano através da cultura, Tota 

(2009, p.162) mostra como o contexto político induz a disseminação desse modo de 

vida. 

Os valores da classe média, da chamada pequena burguesia transformavam-

se em valores universais. Padrões e comportamentos “adequados” eram 

aqueles que pudessem ser aceitos pela chamada “gente simples” e até pelo 

operariado. Este era o espírito do “novo iluminismo”. Um conceito de 

política e de comportamento pautado pela moral austera, pela força de 

vontade, pela necessidade de vencer e lutar diante das mais adversas 

situações. Ora, como Roosevelt era um universalista wilsoniano, 

paulatinamente os valores da política americana, do sistema americano, da 

democracia, do espírito comunitário, do republicanismo, do chamado 

american way of life, transformaram-se em modelo a ser seguido, a ser 

divulgado e difundido para o resto do mundo.  

Nota-se que a concepção do que deveria ser o cidadão americano está 

amplamente relacionado as relações políticas e econômicas as quais o pais está inserido. 

Sendo necessária a constituição de uma nacionalidade conjunta que deveria se propagar 

como modelo de cidadão universal. Aliado ao New Deal1, essa identidade estadunidense 

que prega o espírito comunitário e a colaboração era uma das bases difundidas 

culturalmente que deveria salvar a economia norte-americana.  

As décadas de 1920 a 1930 foram períodos decisivos para economia mundial, 

criando um ambiente de crise econômica durante o decorrer do século que segundo 

Hobsbawm (2008, p.73) “Sem ele, com certeza não teria havido Hitler. Quase 

                                                                 
1Projeto político e econômico desenvolvido no governo de Roosevelt para a recuperação da economia 

norte-americana. 



certamente não teria havido Roosevelt. É muito improvável que o sistema soviético 

tivesse sido encarado como um sério rival econômico e uma alternativa possível ao 

capitalismo mundial. ”  

Segundo este historiador contemporâneo, os Estados Unidos, que já era um país 

desenvolvido, buscava na década de 1920 a recuperação econômica após a I Grande 

Guerra Mundial.  

Na verdade, mesmo os orgulhosos EUA, longe de serem um porto seguro das 

convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste 

que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores 

econômicos — a Grande Depressão do entreguerras. Em suma: entre as 

guerras, a economia mundial capitalista pareceu desmoronar. Ninguém sabia 

exatamente como se poderia recuperá-la. (HOBSBAWM, 2008, p. 74)  

 

Para tanto, os investimentos no setor privado, bem como medidas preventivas de 

comércio interno foram apresentadas no livro de publicação da Agência de Divulgação 

dos EUA (USIA), “O perfil da História dos EUA2” como estratégias para proteger a 

economia nacional. Contudo, ainda que houvesse investimento na iniciativa privado o 

campo carecia com a diminuição da demanda dos produtos agrícolas, causando uma 

dicotomia entre a cidade e o campo. 

Hobsbawm analisou que a medida protecionista de aumentar as taxas de 

importação ocasionou, como retaliação, uma perda de mercados externos. Apesar desses 

primeiros sinais de problemas econômicos, a produção industrial se manteve ativa e o 

crescimento econômico elevadíssimo. O que poderia ocasionar numa interpretação de 

que a economia mundial se encontrava em expansão, sendo que verdade,  

Contudo, com certeza sob um aspecto ela não se achava em expansão. A 

globalização da economia dava sinais de que parara de avançar nos anos 

entreguerras. Por qualquer critério de medição, a integração da economia 

mundial estagnou ou regrediu. (HOBSBAWM, 2008, p. 75) 

No decorrer da década de 1929 os problemas econômicos foram se avolumando 

até explodir na recessão de 1929, o que levou o período a ser denominado por 

Hobsbawm como Era da Catástrofe. Para ele,  

O progresso técnico continuou e até se acelerou na Era da Catástrofe, sendo 

transformado pela era de guerras mundiais. Embora na vida da maioria dos 

homens e mulheres as experiências econômicas centrais da era tivessem sido 

cataclísmicas, culminando na Grande Depressão de 1929-33, o crescimento 

econômico não cessou nessas décadas. Apenas diminuiu o ritmo” 

(HOBSBAWM, 2008, p. 75) 

 

                                                                 
2 A obra é uma publicação governamental que aborda a história dos Estados Unidos e é continuamente 

reescrita e atualizada por historiadores norte-americanos.  



Permitindo que o aumento da renda per capita e a diminuição do desemprego 

transmitisse ao norte americano orgulho de sua condição, vendo no poder de consumir o 

próprio direito da cidadania. É notório que para Hobsbawm esse período de recessão 

econômica pós-guerra está situado dento duma lógica sequencial dos fatos que ele 

aborda no seu conceito de Era da Catástrofe. O fim da recessão teria pois, se 

apresentado como um período de estagnação do desenvolvimento e do comércio até a 

Grande Depressão em 1929. 

O comércio mundial recuperou-se das perturbações da guerra e da crise do 

pós-guerra e subiu um pouco acima de 1913 no fim da década de 1920, 

caindo novamente durante a depressão, mas no fim da Era da Catástrofe 

(1948) não era significativamente maior em volume do que antes da Primeira 

Guerra Mundial (Rostow, 1978, p. 669). Entre o início da década de 1890 e 

1913, havia mais que duplicado. Entre 1948 e 1971, iria quintuplicar. Essa 

estagnação é tanto mais surpreendente quando lembramos que a Primeira 

Guerra Mundial produziu um número substancial de novos países na Europa 

e no Oriente Médio. Tantos quilômetros a mais de fronteiras de países 

poderiam levar-nos a esperar um aumento automático no comércio entre estes 

Estados, uma vez que transações comerciais antes feitas num mesmo país 

(digamos, Áustria-Hungria ou Rússia) eram agora classificadas como 

internacionais. (HOBSBAWM, 2008, p. 75) 

 

Segundo este mesmo autor, os homens de negócio e o governo tinham esperança 

de que a economia retornasse aos níveis de crescimento elevado logo após a primeira 

guerra mundial. E apesar do boom ter ocorrido, apresentando um cenário promissor nos 

centros urbanos, a grande disparidade entre a capacidade de produção e de consumo 

levaram a quebra da bolsa de valores em 1929.  

Este autor argumenta que para além deste choque econômico com o advento da 

crise, o orgulho e o americanismo se viram abalados. Os altos níveis de desemprego e o 

aumento das migrações para a cidade levaram as novas formas de organização familiar 

bastante frágeis quanto a capacidade de criar e educar seus filhos, pioradas com a pouca 

assistência estatal. Tais questões contribuíram na desconstrução da esperança e da 

crença da superioridade americana. O que só foi alterado nos anos seguintes com a 

ações do Plano New Deal de Theodore Roosevelt, um plano de reformas que ampliava a 

autonomia do Estado na economia. 

Analisando o mesmo período, Tota também indicou que contrastando com o 

ideal de prosperidade que circulava no meio urbano, representado nos filmes veiculados 

no cinema, no aumento dos grupos de jazz; e da organização da demanda consumista 

concentradas nas mãos dos grandes empresários, os sinais da crise eram evidentes e 

também atingiram o campo, já que,  



O “excesso” não era uma prática de toda a população, pois a riqueza estava 

muito concentrada. Menos de 5% da população detinha mais de um terço da 

renda do país; no entanto, no campo, os rendimentos mal cobriam as mínimas 

necessidades dos pequenos agricultores. Paradoxalmente, a produção crescia 

e os preços baixavam, levando a uma situação de penúria principalmente 

entre os negros, chicanos e outras minorias. (TOTA, 2009, p. 149). 

 

  Em texto que trata da organização sociopolítica e econômica dos Estados Unidos 

no século XX Purdy (2007, p. 200.) destaca que “O surgimento de grandes 

agronegócios estava relegando a pequena fazenda familiar à posição de relíquia 

histórica. Mais de três milhões de americanos saíram do campo na década de 1920 à 

procura de trabalho nas cidades. ” Contudo, as migrações não foram uma 

particularidade do território norte-americano, muitas populações saíram de seus países 

em busca de melhores condições de vida.  

Em texto que trata das movimentações econômicas e políticas do Estados 

Unidos no século XX, Purdy traz através da discussão das relações de trabalho na 

década de 1920, aspectos sociais sobre os imigrantes nos Estados Unidos nesse período. 

Para ele,  

Se os trabalhadores em geral sofreram na década, mulheres, negros e 

imigrantes tiveram que lidar também com discriminações e violências 

específicas, além da falta de interesse dos sindicatos e do Estado por seus 

problemas. Esse foi o caso, por exemplo, do meio milhão de mexicanos que 

imigraram nos anos 1920 para trabalhar nos campos e nas cidades da 

Califórnia e do Sudoeste dos Estados Unidos. Fonte de mão-de-obra barata 

para agronegócios, construção civil e fábricas, os mexicanos desenvolveram 

bairros próprios em Los Angeles, El Paso, San Antonio e Denver e, com o 

tempo, passaram a ter uma forte influência na cultura da região. (PURDY, 

2007, p.201). 

Ironicamente os criadores do primeiro super-herói das histórias em quadrinhos, o 

Superman, são filhos imigrantes Judeus. E nesse contexto de desânimo e frustração da 

década de 1930 que a sociedade norte-americana vê surgir das mãos de Jerome 

Siegel e Joseph Shuster o que ainda hoje é o mais popular personagem de história em 

quadrinhos. 

Apesar de representar o que poderia ser o salvador da sociedade norte-americana 

com seus poderes, o Superman não teve uma aceitação unânime. Conforme Queiroz 

Filho em texto sobre a biografia desde personagem, o super-herói criado em 1933 foi 

taxado como fantástico demais e só foi publicado por uma editora3 em 1938. Segundo 

este mesmo autor “Eram os tempos da grande depressão e o sonho de ter uma dupla 

                                                                 
3 Primeira publicação de Superman pela National Periodicals Publications, tendo como principal editor 

J.S. Leibowitz. 



identidade, uma segunda vida emocionante e gloriosa por baixo do paletó e gravata do 

sofrido dia a dia, fascinou o país” (QUEIROZ FILHO, 1993, p. 80.) 

Originário do planeta fictício de Kripton, o Superman é lançado ao planeta Terra 

ainda bebê por seu pai Jor-el numa tentativa de protegê-lo da auto desintegração pela 

qual seu planeta passava. O foguete de Kal-el, o Superman, cai em Smallville no Estado 

do Kansas. Lá, ele foi encontrado por Jonathan e Martha Kent, fazendeiros que o 

batizam com o nome de Clark Kent. Assim, o super-herói deixa a identidade de 

extraterrestre e passa a viver normalmente entre os humanos.  

Ainda de acordo com Queiroz Filho, os poderes extra-humanos do super-herói 

começam a surgir durante a sua adolescência.  

No começo SH não voava. Apenas saltava duzentos metros, pulando sobe os 

edifícios e sua velocidade lhe permitia ultrapassar um trem expresso em 

movimento. Logo, os roteiristas aumentaram exageradamente os seus 

poderes: i) visuais – visões de calor, de frio (capaz de congelar em segundos 

um lago de tamanho considerável), telescópica (que o possibilitava ver 

qualquer coisa a qualquer distância) e de raio X (torna-o capaz de enxergar 

através de qualquer matéria, exceto o chumbo); ii) invulnerabilidade – 

poder de invulnerabilidade, salvo às Magia e Kriptonita (restos de seu planeta 

natal, Kripton, transformados em meteoritos que emitem radiações verdes, 

fatais somente para os nativos); iii) voar – capacidade de voar dentro e fora 

do planeta, qualquer distância em velocidade inimaginável; iv) força – força 

miraculosa (capaz de quase tudo, inclusive de inverter a rotação do globo 

terrestre) e etc. (QUEIROZ FILHO, 1993, p. 81) 

 

Estes poderes poderiam ser direcionados para o bem ou para o mal, contudo, sob 

influência de seus pais terrestres, Clark Kent4, o Superman, resolveu que os utilizaria 

para o bem, combatendo os crimes.  

É evidente que a repercussão desse personagem foi tamanha que gerou dentre 

outras coisas, a análise de sua função na sociedade. Umberto Eco (1976, p. 246) em sua 

obra destinada a análise dos quadrinhos e da cultura de massas, faz a seguinte análise 

sobre o papel do herói: 

Mas numa sociedade particularmente nivelada, onde as perturbações 

psicológicas, as frustrações, os complexos de inferioridade estão na ordem do 

dia; numa sociedade industrial onde o homem se torna número no âmbito de 

uma organização que decide por ele, onde a força individual, se não 

exercitada na atividade esportiva permanece humilhada diante da força da 

máquina que age pelo homem e determina os movimentos mesmos do 

homem — numa sociedade de tal tipo, o herói positivo deve encarnar, além 

de todo limite pensável, as exigências de poder que o cidadão comum nutre e 

não pode satisfazer. 

 

                                                                 
4 Identidade humana do Superman. 



Superman reúne, portanto, as aspirações do homem comum, que busca na leitura 

dos quadrinhos elementos que o aproximem da figura heroica, que guarda sob as vestes 

de um jornalista a imagem do herói. É nesse sentido, que Eco mantém sua discussão:  

Todavia, a imagem do Superman não escapa totalmente às possibilidades de 

identificação por parte do leitor. De fato, o Superman vive entre os homens 

sob as falsas vestes do jornalista Clark Kent; e como tal, é um tipo 

aparentemente medroso, tímido, de medíocre inteligência, um pouco 

embaraçado, míope, súcubo da matriarcal e mui solícita colega Míriam Lane, 

que, no entanto, o despreza e está loucamente enamorada do Superman. 

Narrativamente, a dupla identidade do Superman tem uma razão de ser, 

porque permite articular de modo bastante variado a narração das aventuras 

do nosso herói, os equívocos, os lances teatrais, um certo suspense próprio de 

romance policial. Mas, do ponto de vista mitopoiético, o achado chega 

mesmo a ser sapiente: de fato, Clark Kent personaliza, de modo bastante 

típico, o leitor médio torturado por complexos e desprezado pelos seus 

semelhantes; através de um óbvio processo de identificação, um accountant 

qualquer de uma cidade norte-americana qualquer, nutre secretamente a 

esperança de que um dia, das vestes da sua atual personalidade, possa florir 

um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade. (ECO, 1976, p. 

247) 

 

 Assumindo a ideia de Eco sobre o super-herói vejamos como este através de 

suas publicações tem se adaptado ao contexto histórico no qual foi sendo produzido. 

Tentando identificar através da historiografia elementos que correlacionem com a sua 

produção.  

Esta temática e sujeito de pesquisa surgiram da curiosidade em entender como 

uma personagem de quadrinhos fez tanto sucesso e se manteve como o mais importante 

e conhecido herói 77 anos após a sua primeira publicação. 

Um breve histórico sobre a trajetória e as publicações da personagem é 

apresentado, através do diálogo com fontes que remete a própria editora, como também 

com base na historiografia dos Estados Unidos. O objetivo é compreender a elaboração 

de um mito das histórias em quadrinhos e sua relação/inserção na cultura norte 

americana. Para tanto foram utilizados como fonte dois dossiês, sendo “75 anos da DC 

Comics”5 e “Superman Década a Década”6, publicados na revista Mundos dos Super-

Heróis. Além da “Cronologia dos Super-Heróis”7 disponibilizada no site Super 

Interessante da editora Abril.  

                                                                 
5 Disponível na revista: MORELLI, André. (Setembro/outubro de 2010). "Dossiê 75 Anos da DC 

Comics. Um Novo Começo". Revista Mundo dos Super-Heróis (18): 12-47 
6 Disponível na revista:  MORELLI, André. (Setembro/outubro de 2010). "Dossiê 75 Anos da DC 

Comics. Um Novo Começo". Revista Mundo dos Super-Heróis (18): 22-47. 
7 Encontrado no site: SUPER INTERESSANTE – EDITORA ABRIL. Disponível em: 

<http://super.abril.com.br/comportamento/a-cronologia-dos-super-herois>. Acesso em: 06 de maio de 

2016. Site de curiosidades culturais e cientificas. 



 A historiografia sobre os Estados Unidos problematiza que investigar expressões 

da cultura norte-americana da década de 1930, exige um reconhecimento dos 

movimentos sociais e da política estatal na luta contra a grande crise econômica. 

Segundo Purdy (2007, p. 213), em análise sobre a indústria cultural argumenta que, 

Conscientemente, na segunda metade da década, os diretores de programas 

de rádio e filmes de Hollywood concentraram-se no “escapismo”, usando 

humor e “histórias leves” para distrair as pessoas das atribulações da 

Depressão e lembrá-las das possibilidades de prosperidade na “América 

livre”. Foi a época dos primeiros filmes de animação de Walt Disney, da 

exaltação cinematográfica à polícia e ao FBI, dos populares musicais e da 

honestidade da “América caipira” relatada em Mr. Smith vai para 

Washington, do diretor Frank Capra. O mundo hollywoodiano da fantasia 

cultivava a crença nas possibilidades de sucesso individual, na capacidade do 

governo em proteger cidadãos contra o crime e numa visão da América como 

uma sociedade sem classes. 

Nota-se que a cultura e a indústria cultural apresentavam como finalidade a 

construção de uma harmonia social, na qual a ideia de tranquilidade, prosperidade e 

segurança era compartilhada, cultivando a crença de bem-estar social. 

Em sua já citada pesquisa sobre o imperialismo cultural norte-americano, 

baseado na indústria cultural de entretenimento, Tota informa que houve também a 

produção de filmes animados, alguns mesclados a elenco real, para exibição nos 

cinemas, que se tornou um veículo de união dos americanos.  

Os americanos se aproximavam em todas as atividades. No entretenimento, 

por exemplo, dos 135 milhões de habitantes, mais de 54 milhões iam ao 

cinema semanalmente e 70 milhões liam histórias em quadrinhos todos os 

dias. 

Os veículos nacionais de comunicação de massa, em especial o rádio, 

difundiam programas de baixa qualidade, de conteúdo predominante 

escapista. Em outras palavras, a situação já era muito triste com a guerra, por 

que ver ou ouvir programas dramáticos? (TOTA, 2009, p.177) 

 

Considerando tais números, é perceptível a influência dos quadrinhos na 

sociedade civil americana, que manteve seu objetivo escapista, mas sob uma nova 

motivação: a segunda guerra mundial. A necessidade de criar sentimento de 

solidariedade era mais do que necessário na construção do nacionalismo para enfrentar a 

guerra e o reflexo nas Hqs veio através do super-herói lutando contra as nações do Eixo. 

A exemplo, a publicação do Capitão América pela Marvel Comics, editora concorrente. 

Segundo Guerra (2011, p. 26) este personagem se tornou símbolo do sentimento militar 

americano. Tanto que, “Por sua total identificação com os símbolos americanos, o 

personagem foi utilizado para incentivar os jovens estadunidenses a se alistarem nas 

forças armadas. ” Na sua primeira capa o Capitão apareceu dando um soco em Hitler, 

meses antes da Segunda Guerra iniciar: 



  

Figura 1- Capa de Captain America Comics nº 01 - março de 1941. O Capitão aparece esmurrando o rosto 

de Adolf Hitler em sua primeira aparição. 

Nos anos seguintes a década de 1940, a consolidação de uma ideologia 

anticomunista instalou nos Estados Unidos o chamado Red Scare8, o medo conta o 

perigo vermelho do comunismo que assolava a sociedade. É importante destacar a 

participação do senador republicano Joseph McCarthy, que empregou uma grande luta 

contra o “terror vermelho”. Tota (2009, p.196) demonstra que  

Entre 1952 e 1956, McCarthy liderou o famigerado Comitê de Atividades 

Antiamericanas, em que obrigou centenas de americanos a deporem sobre 

supostas atividades de espionagem e subversão para os comunistas. 

Explorando o “temor vermelho”, McCarthy e seu principal assistente, Roy 

Cohn, alardeavam uma conspiração em ação no país desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Submetendo os “suspeitos” a insinuações ou acusações 

abertas, na maioria jamais comprovadas, cineastas, escritores, atores, 

diretores, músicos, jornalistas, advogados, membros do próprio governo e das 

forças armadas foram intimados aos bancos do Comitê. 

Ainda segundo este autor houve uma associação das ideologias comunistas como 

atávicas aos intelectuais. Os quadrinhos e o rock foram os mais perseguidos no tocante a 

delinquência juvenil. Segundo Tota (2009, p.196), 

Uma das forças mais influentes de seu tempo, o macartismo deu voz a uma 

sociedade que via um assassino violento com mais simpatia que um 

                                                                 
8 Red Scare – termo utilizado por Tota e outros autores para referir-se ao medo do comunismo que era 

propagado nos Estados Unidos. 



comunista. À reboque do Comitê de Atividades Antiamericanas, outras 

comissões de investigação foram criadas. Uma delas, particularmente, 

atestava a preocupação que os americanos tinham em relação ao futuro de seu 

país, especificamente, em relação aos seus filhos. O Subcomitê Senatorial 

Sobre a Delinquência Juvenil, que tomou forma em 1954, tinha por objetivo 

corrigir o comportamento “transviado” entre os jovens e partia da ideia de 

que esse comportamento era resultado de mentes perversas e doentias. 

Segundo o Subcomitê, forças sinistras se escondiam sob fantasias “inocentes” 

e corrompiam a inocência de crianças e adolescentes, incautas sobre a 

verdadeira natureza de seu conteúdo, travestido como divertimento. É claro, 

o Subcomitê referia-se às histórias em quadrinhos.  

Este mesmo comitê foi responsável por iniciar uma série de investigações sobre 

os quadrinhos. Ainda de acordo com o mesmo autor,  

Liderado por Robert C. Hendrickson, o Subcomitê Sobre a Delinquência 

Juvenil escorava suas investigações nos “estudos” de Frederick Wertham, 

psiquiatra alemão radicado nos Estados Unidos. Depois de ter publicado uma 

série de artigos em revistas de grande circulação, Wertham era resoluto em 

afirmar que as revistas em quadrinhos induziam as crianças a um 

comportamento agressivo, violento e autodestrutivo, algo que não poderia 

mais ser ignorado. Aos moldes do macartismo, escritores, desenhistas e 

editores de quadrinhos se apresentaram diante de Hendrickson para oferecer 

esclarecimentos sobre suas publicações. (TOTA, 2009, p.197) 

Em reação a este novo contexto de inquirição dos quadrinhos, muitas editoras 

através da Comics Magazine Association of America – CMAA, criaram a Comics Code 

Authorit, um código que regia a criação das histórias em quadrinhos. Tota (2009, p.197) 

argumenta que,  

Dentre as regras, destacavam que crimes jamais deviam ser mostrados de 

forma a criar empatia com criminosos ou gerar descrédito sobre a lei, que 

“profanidades” ou obscenidades estavam proibidas ou ainda que as histórias 

sobre amor romântico deviam “enfatizar o lar como valor e o caráter sagrado 

do casamento”. 

De acordo com SILVA (2011, p. 79.), a partir desse contexto as narrativas do Superman 

passaram a apresentar um conteúdo mais leve, no qual o herói passou também a estrelar 

séries de televisão transmitindo esses ideais,  

A postura de rebeldia, na perspectiva do Estado, que o personagem tinha em 

sua gênese é posta de lado, e o Super-Homem assume o papel de figura 

paternal para os jovens. Ele é, nas histórias publicadas a partir dos anos 1950, 

um defensor do núcleo familiar patriarcal, e prega para as crianças aceitação 

e obediência. Obediência aos pais, aos professores, às leis e a todos os 

poderes que se ocultam por trás dessas instituições. Nas novas histórias do 

Super-Homem, a lei jamais é questionada. As razões sociais que dão origem 

à criminalidade nunca são abordadas. Não há mais crítica social. Temas 

como a violência urbana e a miséria na sociedade são trocados por aventuras 

infantis em que o herói enfrenta alienígenas, monstros e cientistas loucos. 

Quando temas políticos são apresentados nas revistas, como o comunismo, 

qualquer personagem que se oponha ao discurso do capitalismo americano é 



retratado como vilão. O Homem de Aço, outrora um contestador do poder, 

passa a representar as várias facetas do poder da elite governista. Ele 

personifica os discursos do poder político, do poder jurídico, do poder militar 

e até mesmo do pátrio poder, se considerarmos que a influência do Estado se 

estende às instituições familiares. É o símbolo do Estado enquanto guardião 

zeloso de seus cidadãos. 

Logo, é notório como a cultura, os programas de rádio, as animações e os filmes 

começaram a reproduzir em suas narrativas valores de uma exaltação política e da 

família. Assumindo um papel educador, sobretudo, sobre os jovens que deveriam 

aprender a obediência a todas as instâncias de suas relações sociais.  

Como uma das fontes históricas utilizei a revista Mundo dos Super Heróis com a 

qual é possível compreender o histórico do Superman dentro dessa conjuntura política 

dos Estados Unidos. A revista “Action Comics 1” apresentou o herói à sociedade norte-

americana em publicação pela National Allied Publication, uma empresa que pertencia 

ao ex-militar Malcolm Wheeler. Como sujeitos desse contexto, os autores de Superman 

não fugiram a realidade e inseriram nas primeiras histórias em quadrinhos o herói 

lutando contra políticos, empresários e industriais corruptos, bem como contra injustiças 

sociais. 

Na década seguinte, 1940, Superman estreou um programa de rádio “As 

Aventuras do Superman”9, com quinze minutos de duração.  Segundo Lino (2010, p.29) 

“Na década de 1940 eram comuns capas de revistas com o Superman em atos 

patrióticos. ” Foi quando passou a ter uma maior difusão de suas tiras publicadas em 

revistas mostrando o seu confronto direto com Hitler e Stalin. 

Os anos seguintes marcam a influência da personagem no cinema, na rádio e na 

televisão. Segundo Muniz (2010, p.16), “No ano seguinte, a Paramount levou aos 

cinemas uma série de curtas-metragens de animações criados pelos estúdios de Max 

Fleischer, onde o herói enfrentava espiões, cientistas loucos, robôs e outros perigos”. 

Segundo Silvestre (2010, p.31),  

“Você vai acreditar que um homem pode voar”. Com este slogan, chegou aos 

cinemas americanos, em 1978, Superman, O Filme, dirigido por Richard 

Donner e estrelado por Christopher Reeve. Com roteiro do premiado Mario 

Puzzo, o longa foi a primeira superprodução do gênero: consumiu US$ 55 

milhões na época (algo em torno de US$ 190 milhões atuais) e contou com 

um elenco estelar: Marlon Brando (Jor-el), Gene Hackman (Lex Luthor), 

Glen Ford (Jonathan Kent) e Terence Stamp (Zod). 

Na década de 1980, a editora já registrada como DC Comics resolveu organizar 

uma cronologia de seus personagens, para tanto foi criada a maxissérie “Crise nas 

                                                                 
9 Infelizmente não foi encontrada bibliografia que traga maiores informações sobre o programa de rádio. 



Terras Infinitas” que foi responsável por unificar os mundos paralelos de todos os 

quadrinhos, criando um único universo onde as histórias de todos os personagens eram 

recontas. Portanto, em 1985 foram lançados os novos quadrinhos, com roteiro de Marv 

Wolfman e desenhos de George Pérez, unificando todos os mundos das narrativas DC  

Segundo Marchiori (2010, p.34),  

O quadrinista John Byrne ficou encarregado de recontar a origem do Homem 

de Aço na minissérie Man of Steel (1986). Foram muitas as mudanças. O 

novo status do personagem o colocava como único sobrevivente de Krypton, 

havia uma única Kyptonita (a verde) e ele só passou a agir como herói na 

idade adulta.  

Para tanto, essa nova identidade do Superman foi utilizada como modelo de 

herói que deveria ser seguida pelos demais roteiristas e autores. A mesma ainda hoje se 

mantém como base para as produções atuais, tendo como principal continuidade o filme 

Man of Steel10 (O homem de Aço) lançado em 2013. A análise da postura e da 

personagem nessa maxissérie citada, foi de grande importância também para o 

reconhecimento do herói enquanto símbolo do sistema soviético apresentado na HQ 

“Superman: Entre a Foice e o Martelo”, que será a próxima discussão deste trabalho. 

 

1.1 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E REPRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho busca analisar a personagem Superman enquanto símbolo norte-

americano e símbolo soviético representativos dos dois sistemas em questão. As 

histórias em quadrinho em análise são Superman: o homem de aço11 e Superman Entre 

a foice e o Martelo12. A primeira foi escrita por John Byrne e publicada em 1986. Nela 

o autor optou por resgatar a personagem aproximando-a dos padrões de criação original.  

A segunda refere-se a uma edição especial do Elseworld,13 também produzida 

pela DC Comics. A escolha por estas publicações, entre a grande quantidade de séries e 

revistas publicadas, priorizou a identificação do personagem como adepto, defensor e 

participante dos sistemas em questão, capitalismo e socialismo. 

O objetivo é analisar nestas histórias em quadrinho as construções das 

identidades norte-americana e soviética, constituídas por símbolos visuais e falas 

                                                                 
10 O filme foi dirigido por Zack Snyder e roteiro de David S. Goyer, distribuído pela Warner Bros 

Pictures. 

11 Título original Superman The Man of Steel. 
12 Título original Superman Red Son. 
13 Universo paralelo fictício criado pela Dc Comics, no qual comumente personagens são transferidos 

para histórias e momentos históricos não convencionais.  



textuais que criaram uma representação dos modos de vida norte-americanos e 

socialistas. Foi fundamental para esta discussão o conceito de representação cultural e 

apropriação defendido por Chartier (1990, p.17). Este defende que,  

O primeiro diz respeito às classificações, divisões e delimitações que 

organizam, apreensão do mundo social como categorias fundamentais de 

percepção e de apreciação do real. Variáveis consoante as classes sociais ou 

os meios intelectuais, são produzidas as figuras graças às quais o presente 

pode adquirir sentido, o outro torna-se inteligível e o espaço ser decifrado. 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 

pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 

relacionamento dos discursos proferidos com a disposição de quem os utiliza. 

(CHARTIER, 1990, p.17) 

Nota-se que a definição de representação não aparece de forma delimitada, mas 

sim sendo discutida em sua construção e função social. Assim, o conceito apresentado 

acima pode ser compreendido como figuras que são criadas por meios intelectuais ou 

classes sociais e que tem como função a projeção do mundo real. O autor chama atenção 

ainda que essas representações se manifestam sobre duas vertentes: 

A este respeito oferecem-se várias observações. As definições antigas do 

termo (por exemplo a do dicionário de Furetière) manifestam a tensão entre 

duas famílias de sentidos: por um lado, a representação como dando a ver 

uma coisa ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que 

representa e aquilo que é representado; por outro, a representação como 

exibição de uma presença, como apresentação pública de algo ou alguém. 

(CHARTIER, 1990, p.20) 

 

Ainda sobre as intencionalidades as intencionalidades de quem produz essas 

representações, Chartier (1990, p.17) argumenta que,  

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezadas, a legitimar 

um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. 

 

Essas percepções, ouso dizer, visam a imposição cultural de determinados 

grupos e atendem a projetos que utilizam da representação para se legitimar 

socialmente, tornando indispensável que ocorra a leitura dessas figuras representativas e 

a identificação delas como real. Nas palavras do autor: “Para tal, uma noção parece ser 

útil, a noção de apropriação porque permite pensar as diferenças na divisão, porque 

postula a invenção criadora no próprio cerne dos processos de recepção. ” (CHARTIER, 

1990, p.136) 

Chartier defende que “A noção de apropriação pode ser, desde logo, reformulada 

e colocada no centro de uma abordagem de história cultura que se prende como práticas 

diferenciadas, com utilizações contrastadas. ” (CHARTIER, 1990, p.26). Logo, a 



apropriação cultural se apresenta como diversificadas formas pela qual um texto pode 

ser compreendido, podendo até mesmo ter interpretações contraditórias.  

O autor discute que, “A apropriação, tal como a entendemos, tem por objetivo 

uma história social das interpretações, remetidas para as suas determinações 

fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas 

específicas que as produzem. ” (CHARTIER, 1990, p.26). Logo, as representações 

buscam formar através da apropriação uma leitura do social que seja convergente ao 

proposto pela classe ou meio intelectual que a propôs. Contudo, as apropriações podem 

e são reformuladas de acordo com o leitor e sua carga cultural, tornando um único texto 

passível de análises plurais.  

Entretanto, ainda que Chartier defenda que as interpretações podem ser 

diversificadas sobre o texto proposto, há nesse mesmo texto elementos e simbologias 

que permitem a identificação da realidade proposta, mesmo que esta não seja aceita. É, 

portanto, considerando os símbolos que remetem aos sistemas capitalistas e socialistas 

que analiso o personagem Superman buscando identificar elementos que o caracterizam 

como uma representação do norte-americano e do soviético em duas publicações da DC 

Comics, “O homem de aço” e “Superman Entre a Foice e o Martelo”. Busco também 

identificar como essas representações estão sendo postas, de forma positiva ao valorizar 

uma nacionalidade em detrimento de outra. 

1.2 O QUADRINHO COMO FRUTO DE UM APARELHO PRIVADO DE 

HEGEMONIA. 

A obra de Antonio Gramsci muito por causa das circunstâncias em que foi 

escrita não nos apresenta um conceito formado e totalmente elaborado em determinada 

página ou leitura. Um mesmo conceito pode ser discutido e remontado em vários de 

seus textos e até mesmo em vários livros. Devido a essa dificuldade de uma 

continuidade e centralização das discussões que frequentemente estudiosos recorrem a 

outros escritores para compreender as teses deste autor. O mesmo ocorrerá neste 

trabalho que numa tentativa de tornar a leitura mais didática apresentará sempre que 

necessários outros nomes que buscam em Gramsci uma tentativa de compreender a sua 

sociedade e seu contexto. 

Para o autor, o conceito de aparelho privado está intimamente relacionado a sua 

noção de hegemonia, assim como a de sociedade civil. Para Buttigieg o conceito de 

hegemonia em Gramsci “Em outras palavras, a hegemonia não aparece nos Cadernos 



do cárcere como uma teoria ou conceito pronto e acabado, com o qual se pode explicar 

os fenômenos históricos ou políticos. ” (TEIXEIRA, 2003, p. 40.). Utilizei, portanto, a 

definição construída por Moraes para compreender o tal conceito. Para esse autor,  

No entender de Gramsci, a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e 

da liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco de classes 

sobre as outras. Além de congregar as bases econômicas, a hegemonia tem a 

ver com entrechoques de percepções, juízos de valor e princípios entre 

sujeitos da ação política. (MORAES, 2010, p. 54) 

De acordo com a interpretação deste mesmo autor sobre o conceito de Gramsci, 

a hegemonia não se constitui somente pela coerção, mas também através da formação 

do consenso, o qual se utiliza de saberes culturais para se legitimar enquanto dominante. 

Em suas palavras:  

Segundo Gramsci, a hegemonia é obtida e consolidada em embates que 

comportam não apenas questões vinculadas à estrutura econômica e à 

organização política, mas envolvem também, no plano ético-cultural, a 

expressão de saberes, práticas, modos de representação e modelos de 

autoridade que querem legitimar-se e universalizar-se. (MORAES, 2010, p. 

55) 

A construção e disseminação do ideal hegemônico é função dos aparelhos 

privados. Estes têm seu papel junto a sociedade civil que por sua vez aliada a sociedade 

política formam as superestruturas. Esta última refere-se às relações sociais e de 

produção que existem na sociedade. Gramsci (2001, p. 21) diz que: 

Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que 

pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos 

designados vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou 

Estado”, planos que correspondem, respectivamente, à função de 

“hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de 

“ domínio direto” ou de comando, que se expressa no Estado e no governo “ 

jurídico”. Estas funções são precisamente organizativas e conectivas.  

Quando escreve sobre a noção de Estado, Gramsci complementa essa discussão 

quando utiliza da seguinte “fórmula” em seus escritos para explicar a formação do 

Estado: “Estado = sociedade política + sociedade civil” e completa que este seria 

formado, portanto, de uma “hegemonia couraçada de coerção” (GRAMSCI, 2007a. p. 

244). Ou seja, a sociedade civil é o conjunto das organizações privadas que têm por 

função criar e manter a hegemonia, enquanto a sociedade política manteria a coesão da 

ideologia da classe dominante na sociedade, onde ambas atuam de forma conjunta na 

formação e manutenção do Estado. Enquanto uma cumpre um papel educativo através 

da cultura e da ideologia, a outra cumpre através de métodos coercitivos. 



Buscando ampliar o debate sobre os aparelhos, vejamos como estes atuam na 

execução do projeto hegemônico. Isto é possível ao inserirmos as colocações de 

Gramsci sobre o seu conceito de hegemonia na discussão. Para este autor,  

O exercício “normal” da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 

equilibram de modo variado, sem que a força suplante muito o consenso, 

mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso 

da maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública – jornais e 

associações –, os quais, por isso em certas situações são artificialmente 

multiplicados. (GRAMSCI, 2007b. p. 95). 

 Os “órgãos da opinião pública” são os aparelhos privados de hegemonia que 

quando personificados em jornais, associações, igrejas e etc. atuam para construir o 

consenso necessário para a implantação do projeto hegemônico pelas classes 

dominantes. Buscando ser mais clara, vejamos o que defende Dênis de Moraes em seus 

ensaios sobre comunicação, hegemonia e contra hegemonia, no qual o mesmo utiliza 

dos conceitos de Gramsci para pensar o papel ideológico dos meios de comunicação. 

Moraes (2010, p. 59) vai dizer que:  

Enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nas instâncias 

coercitivas do Estado, na sociedade civil operam os aparelhos privados de 

hegemonia, isto é, organismos relativamente autônomos em face do Estado 

em sentido estrito, que desejam somar consensos e consentimentos em torno 

de suas proposições. 
Criados na intensificação das reivindicações sociais, estes aparelhos 

congregam a imprensa, os partidos políticos, os sindicatos, as associações, os 

movimentos sociais, a escola e a Igreja. São os agentes da hegemonia, os 

portadores materiais das ideologias que buscam consolidar apoios na 

sociedade civil, seja para manter a dominação, seja para contrariar seus 

pressupostos. Funcionam como caixas de ressonância de posições presentes 

nas pelejas ideológico-culturais. ” 

Gramsci em seu tempo pôde analisar o jornal enquanto meio de comunicação, se 

estendendo a mídia falada (rádio, teatros, etc.) que ainda estava despontando na época. 

É, pois, a partir dessa discussão sobre o jornal como meio de comunicação a favor da 

ideologia dominante que busco entender o quadrinho também como difusor de 

ideologias. 

O quadrinho enquanto meio de comunicação assim como o jornal e outras 

mídias trazem consigo as ideias, mensagens e ideologias de quem o produziu. No 

quadrinho isso pode ser percebido pelas as cores que foram utilizadas, pelos diálogos, 

desenhos, traços, etc. que são característicos de quem o produz. A discussão a ser feita 

aqui, no entanto pensa o quadrinho como o jornal, um meio de comunicação que através 



das informações que o compõem atua na sociedade civil visando a produção de um 

consenso. Vejamos as discussões que Gramsci faz a respeito do papel e função dos 

jornais como dos meios de comunicação na sociedade. 

Se os aparelhos privados de hegemonia são o conjunto de instituições que atuam 

na sociedade civil a fim de difundir determinada ideologia, o jornal assim, como outras 

mídias é fruto desse aparelho e precisa ser analisado como tal. Para tanto, Gramsci 

acreditava que a imprensa tinha um grande papel educacional na sociedade. Papel este 

que estava vinculado aos grupos dominantes de forma política, vejamos a posição de 

Gramsci em “Os jornais e os operários” 

Tudo o que se publica é constantemente influenciado por uma idéia: servir a 

classe dominante, o que se traduz sem dúvida num fato: combater a classe 

trabalhadora. [...] Todos os dias, [...] os jornais burgueses apresentam os 

fatos, mesmo os mais simples, de modo a favorecer a classe burguesa e a 

política burguesa, com prejuízo da política e da classe operária. [...] E não 

falemos daqueles casos em que o jornal burguês ou cala, ou deturpa, ou 

falsifica para enganar, iludir e manter na ignorância o público trabalhador. 

(GRAMSCI, 2005, p.1) 

Nas colocações o autor é perceptível como o jornal exerce função também na 

luta de classes. Contudo, é fundamental à essa discussão observar que o filósofo coloca 

o jornal como uma instituição que serve a classe burguesa, difundindo sua ideia de 

combate a classe trabalhadora. Neste mesmo texto o autor acrescenta que “a classe 

trabalhadora paga, pontualmente, generosamente. Centenas de milhares de operários 

contribuem regularmente todos os dias com seu dinheiro para o jornal burguês, 

aumentando a sua potência. ” (GRAMSCI, 2005, p.1). Ou seja, é a própria sociedade 

civil quem mantém esses aparelhos financiando na concepção do autor a sua 

manutenção.  

Os quadrinhos, assim como o jornal, são produzidos por determinado setor da 

sociedade que veem nas mídias e meios de comunicação a possibilidade de disseminar 

suas ideologias. Um fator tem que ser adicionado a análise feita por Gramsci, a indústria 

cultural, para isso trago outro teórico italiano que discute sobre os quadrinhos, assim 

como sobre os meios de comunicação de massa. Umberto Eco em sua obra 

“Apocalípticos e Integrados”, (obra que discute a cultura de massa e os quadrinhos) vai 

apresentar os meios de comunicação de massa como, 

Vistos em maior profundidade, surgem como uma típica “superestrutura do 

regime capitalista”, usada para fins de controle e planificação das 



consciências. Com efeito, aparentemente, eles põem à disposição os frutos da 

cultura superior, mas esvaziados de ideologia e da crítica que os animava. 

Assumem os modos exteriores de uma cultura popular mas, ao invés de 

crescerem espontaneamente de baixo, são impostos de cima (e, da cultura 

genuinamente popular, não possuem nem o sal nem o humor, nem a 

vitalíssima e sã vulgaridade). Como controle das massas, desenvolvem uma 

função que, em certas circunstâncias históricas, tem cabido às ideologias 

religiosas. Mascaram, porém, essa função de classe, manifestando-se sob o 

aspecto positivo da cultura típica de uma sociedade do bem-estar, onde todos 

têm as mesmas oportunidades de acesso à cultura, em condições de perfeita 

igualdade. (ECO, 2004, p. 42-43) 

Gramsci via nos aparelhos privados de hegemonia a função do consenso na 

sociedade civil. Eco por sua vez argumenta que os meios de comunicação de massa 

impõem o conformismo “de cima”, ou seja, representam as ideias dos grupos 

dominantes, assumindo também um papel educador sobretudo nas camadas menos 

favorecidas da sociedade. Discursos que se completam apesar da temporalidade distinta, 

ambos apresentam a mídia e os meios de comunicação como partícipes de um projeto 

mais amplo que busca a hegemonia de determinado grupo.  

 

2. DA ANÁLISE DO QUADRINHO 

 

2.1 O HOMEM DE AÇO AMERICANO 
 

A primeira revista a ser analisada “The Man of Steel”, é uma série de história em 

quadrinhos publicada em 1986 com roteiro de John Byrne e arte de Dick Giordano. No 

Brasil chegou aos mercados através da editora Mythos, em 2006, sob o título de 

“Superman – O homem de aço”, com tradução de Jotapê Martins e Fernando 

Bertacchini. A capa deste exempla apresentar um herói já adulto, voando sobre prédios 

com seu uniforme tradicional nas cores vermelha, amarelo e azul, expressão feliz e 

sorridente. A história que narra a vinda do Superman ao planeta Terra, está dividida em 

dois capítulos que apresentam o homem de aço a sua verdadeira origem. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas primeiras páginas já é possível perceber a caracterização do personagem 

como partícipe da sociedade norte-americana. Na figura 2, a seguir representada, 

notadamente, a chuva, as sombras e as expressões de choro conferem uma 

dramaticidade ao quadro. 

  

Figura 2 - Capa da HQ Superman - O Homem de Aço. 2012. 



 

Figura 3 - Diálogo entre Superman e seu pai sobre sua verdadeira origem. Superman - O homem de Aço. 

1986, p. 14. 

A fala do pai, no segundo quadro, demonstra que a criança Clark Kent, apesar de 

ser originário de outro planeta, foi criada nos moldes da sociedade norte-americana, 

com a idealização do homem simples e honesto no contexto dos anos 1930, ensinado a 

ser um cidadão norte-americano, devendo assumir suas responsabilidades, transmitindo 

uma idealização do homem simples e honesto transcrita na personagem Superman. 

Sobre esta idealização do cidadão norte americano dos anos 1930 Divine 

discutiu que nesse período (anos 1980) frente ao cenário político norte americano do 

governo Reagan, então presidente eleito em 1980 pelo partido republicano, este 

apresentou à sociedade norte-americana seu plano para recuperar a economia, no qual  



O presidente adotou o conceito de supply-side (economia de suprimento) 

como o remédio próprio para os males econômicos nacionais. Em contraste 

inequívoco e à predominante teoria keynesiana, com sua dependência nos 

gastos governamentais para aumentar a demanda do consumo, Reagan 

decidiu favorecer a diminuição dos gastos e das receitas do governo federal. 

(DIVINE, 1992, p. 721)  

Dessa forma Reagan visava o controle da economia interna, buscando a retomada do 

consumo. Ainda segundo Divine (1992, p. 724), 

Ronald Reagan estava ainda mais determinado em reverter o curso da política 

americana no exterior do que no pais, Achaque que, sob Carter, o prestígio e 

a estatura americana no mundo caíra para o seu nível histórico mais baixo. 

Com a intenção de restaurar o orgulho e o amor-próprio americanos, Reagan 

começou a fortalecer as defesas americanas e a recapturar a supremacia 

mundial da União Soviética. 

Nesse sentido que a figura do homem simples e honesto foi propagandeada pelo 

conservadorismo norte-americano aliado a um discurso de defesa da paz e do bem-estar 

americano, tendo como principal inimigo a expansão socialista. Sendo notório que o 

herói em questão refletia tal período ao incorporar valores simbólicos de período 

anterior, anos 1930, honestidade, no intuito reforçar e valorizar uma identidade.  

 

Figura 4 - Final do HQ Superman - O Homem de Aço - 2012, p.145. 



Uma questão a assinalar nesta história em quadrinhos é que o Superman após 

conhecimento e acesso à cultura do seu planeta natal optou por se manter como cidadão 

norte-americano. Na figura acima, na qual o Superman é retratado de corpo inteiro com 

seu uniforme e um semblante calmo, de tranquilidade, as falas expostas remontam a 

identificação da personagem com o ambiente no qual ele esteve inserido:  “Embora 

Krypton tenha me gerado, foi a Terra que me tornou tudo o que sou. Tudo que importa. 

” é possível perceber como o Superman atribui o espaço, no caso a sociedade norte-

americana, como formador de sua personalidade. É evidente ainda que este faz uma 

diferenciação entre a sua condição de herói, com superpoderes e de humano, dando 

preferência a esta segunda: “... Porém a Terra me transformou num ser humano! ” o 

que o aproximaria enquanto representação de uma figura humana próxima do homem 

comum, leitor de seus quadrinhos. 

Sobre o papel que a personagem literária assume ou apresenta como 

características mitológicas Eco (1976, p. 251) argumentou que,  
A personagem mitológica da estória em quadrinhos encontra-se, pois, nesta 

singular situação: ela tem que ser um arquétipo, a soma de determinadas 

aspirações coletivas, e, portanto, deve, necessariamente, imobilizar-se numa 

fixidez  emblemática que a torne facilmente 

reconhecível.  

Seguindo esta regra implícita destacada e analisada por Eco os criadores e 

demais autores de histórias de Superman o fizeram assumir esta postura que se 

assemelhasse a uma divindade, pelo menos como o solucionador dos problemas 

terráqueos. Cabe ressaltar que para Seleprin “A função do mito não é, primordialmente, 

explicar a realidade, mas acomodar e tranquilizar o homem em um mundo assustador. ” 

(SELEPRIN, 2010, p.3) 

Ainda sobre esse papel mitológico da personagem é necessário evidenciar que o 

mesmo por vezes assume também uma postura semelhante ao de uma divindade. A 

imagem a seguir apresenta um diálogo entre os pais de Superman, no qual um livro de 

recortes, construído por sua mãe, mostra os “trabalhos” realizados pelo herói, que foram 

das mais variadas proporções, chegando até a acabar com a fome em determinado 

deserto, ou ainda a salvar uma criança que havia despencado de uma montanha e foi 

salva no ar. O que podem ser considerados como feitos divinos.  



 

Figura 5 -  Quadro em que mostra o livro de recortes que a mãe de Superman produziu sobre seus feitos 

de herói. Superman - O Homem de Aço - 2012, p. 22. 

 

Contudo, é perceptível que apesar do forte apelo ao americanismo, a identidade 

humana do Superman, Clark Kent, não foi tão evidenciada nesta HQ com a prática de 

atividades comuns aos humanos não sendo retratada. Roeder em discussão sobre esta 

característica das HQ deste personagem afirmou ser esta uma estratégia de manutenção da 

figura mitológica, uma vez que “Nesse sentido, pode-se compreender porque Superman 

não realiza atividades de caráter “mundano”, como, por exemplo, casar-se com Lois 

Lane, pois atividades desse caráter representariam na sua figura mítica um passo em 

direção a sua consumação. ” (ROEDER, 2004. p. 62) 

 

2.2 SUPERMAN: ENTRE A FOICE E O MARTELO 
 

O outro quadrinho analisado é “Superman: Red Son”, dividida em três grandes 

capítulos, narra a história do Superman soviético. Este HQ foi publicado em 2003, com 

o roteiro de Mark Millar e a arte final de Dave Johnson e Kilian Plunkett. A análise, 

porém, vai além da personagem, estende-se a narrativa do quadrinho visto que o intuito 

é compreender de que forma o socialismo foi reproduzido. Entendendo o quadrinho 

como fruto do aparelho privado de hegemonia e o Superman enquanto representação a 

discussão pretende identificar qual a ideologia a ser tornada consenso para os leitores 

através das narrativas. 



No, Brasil foi publicado com o nome “Superman: entre a foice o martelo”, 

chegando aos mercados brasileiros através da editora Panini em 2006, também com 

tradução de Jotapê Martins. Apresentou uma história do “Elseword”, um mundo 

paralelo do contexto da DC Comics, veiculando a imagem do Superman ao regime 

socialista da União Soviética durante a guerra fria.  

A capa desta em tons escuros, cores fortes, com a figura do Superman com um 

semblante sério, faz alusão as representações norte-americanas sobre a URSS de 

liderança e disciplina. Utilizou ainda um símbolo de fusão do emblema do socialismo 

soviético, a foice e o martelo. O enredo é desenrolado pelo próprio personagem que 

narra alguns trechos da história que se passa durante o regime stalinista.  

 

 

 

Figura 6 - Capa do capítulo 1 da HQ - Superman Entre a Foice e o Martelo. 2006. 



No momento que Superman foi apresentado através de transmissão televisiva 

internacional, o mesmo foi caracterizado pelos soviéticos como um “estranho visitante 

de outro mundo” e “campeão dos proletários” comprometido com a luta por Stalin, pelo 

socialismo e pela expansão do Pacto de Varsóvia. O personagem foi posto como 

símbolo do poder militar soviético já que pelos seus poderes o mesmo agregava também 

as funções de uma arma. 

 

Figura 7 - Quando o Superman é apresentado na televisão como aliado da União Soviética. Superman 

Entre a Foice e o Martelo, 2006, p. 7. 

“Que nossos inimigos se acautelem: agora só há uma única superpotência” diz o 

locutor na televisão validando o discurso armamentista sobre o Superman. O que leva 

os Estados Unidos a buscar junto aos Laboratórios S.T.A.R. uma solução “anti-Super-

Homem”. O pronunciamento dos Estados Unidos sobre o Superman também o qualifica 



como arma, comprometido com o socialismo e, portanto, uma ameaça aos Estados 

Unidos. 

 

 

Figura 8 - Superman é noticiado como arma pelo governo norte-americano. Superman Entre a Foice e o 

Martelo, 2006, p. 5 

Diferente da corrida armamentista representada nos quadrinhos, o real contexto 

da guerra fria permitiu que essa corrida representasse não só um avanço tecnológico em 

ambos os países, mas também uma mudança estratégica de ambos os grupos segundo 

Arbex Júnior. Para este autor,  

Mas a corrida armamentista também teve uma complexa dimensão 

geoestrátegica. Além de desenvolver tecnologias de destruição cada vez mais 

sofisticadas, as superpotências criavam várias e consolidavam bases militares 



em todo o mundo, estabelecendo “zonas de influência. (ARBEX JÚNIOR 

1997, p.44.) 

A disputa pelo desenvolvimento de armas, sobretudo nucleares, causou impactos 

em diversas nações, além da proliferação do medo que um confronto bélico iniciasse. 

Dentre as principais consequências desse momento estão os projetos de armamento de 

outros países como a Grã-Bretanha e a França e as manifestações pacifistas que 

pressionavam os países. Arbex Júnior acredita que esses grupos tiveram grande 

importância nesse contexto já que  

“Nos anos 80, os movimentos pacifistas se articularam com grupos de defesa 

do meio ambiente. Formaram organizações políticas, como o Partido Verde, 

e chegaram a adquirir grande influência, com capacidade até de alterar 

resultados eleitorais. Por essa razão seu poder de pressão não era nada 

desprezível. ” (ARBEX JÚNIOR 1997, p.48.) 

 

Na HQ, essa corrida levou a criação de um clone do Superman pelo cientista 

Lex Luthor. Para conseguir tal feito Luthor provocou um acidente fazendo com que um 

satélite russo, o Sputnik 2, caísse nos Estados Unidos na cidade de Metrópolis. O feito 

provocou uma reflexão no Superman sobre sua condição de soldado soviético.  

 
Figura 9 - Superman reflete sobre sua condição de soldado. Superman Entre a Foice e o Martelo - 

Capítulo 1.2006, p.13 



A fala do Superman é bem explícita quanto a ideia que o mesmo tem de si. 

Apesar de ser tratado como um soldado soviético que deveria cumprir ordens, “odiar 

seu inimigo ” (no caso os Estados Unidos) e “morrer pelo seu povo” sua intenção é na 

verdade fazer o bem independente de quem seja e da nacionalidade. Isso é retomado na 

página 24 quando num diálogo com Stalin sobre criar família e liderança política o herói 

afirma não ter interesse.   

 

Figura 10- Diálogo entre Superman e Stálin sobre tornar-se político e constituir família. Superman Entre a 

Foice e o Martelo. 2006, p. 24 

 

No decorrer da narrativa a morte de Stalin promoveu uma mudança na 

personalidade do Superman. O mesmo é convidado a ser líder do governo soviético e 

após o encontro com uma amiga da infância que esperava com seus filhos na fila de 

distribuição de comida decidiu aceitar, mesmo acreditando que isso vá de encontro a 

ideologia política do país:  

  



 

 

 

 

 

 

 

Nas outras duas HQS da trilogia fica mais explícito como o sistema socialista foi 

retratado por Mark Millar. É possível perceber um novo comportamento do Superman 

mais áspero e rude, contrastando com a manutenção dos seus ideais de sempre ajudar ao 

próximo. Após vinte anos de governo do Superman, os Estados Unidos e o Chile são os 

únicos países que ainda não adoram ao sistema socialista. Na União Socialista Soviética 

muitos benefícios já foram conseguidos, embora, a forma de governo do herói não tenha 

agradado a totalidade da população, levando o mesmo a ser considerado ditador entre os 

seus contrários. Dentre os que são contrários ao Superman enquanto líder político está o 

Batman, figura que é responsável por representar os que seguem a ideologia anarquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Montagem com cenas de duas páginas 10 e 11, mostrando diálogos em oposição ao Superman 

como líder político.. Superman Entre a Foice e o Martelo - Capítulo 2.2006, p. 35pp. 10, 11. 

As páginas 11 e 12 acima, apresentam o diálogo em um bar entre pessoas que 

são antipatizantes do Superman como presidente. Na fala “A gente é que nem animal na 

Figura 11- Superman discursando sobre não ser pessoa ideal para assumir um governo socialista. 

Superman Entre a Foice e o Martelo - Capítulo 1.2006, p. 35 

 



jaula. Ele pode alimentar e abrigar todo mundo, mas ninguém vai ser livre de verdade 

enquanto esse monstro estiver no poder. ” É perceptível como a ideia de liberdade não é 

reconhecida no governo do herói. Os seus superpoderes permitem que todos sejam 

vigiados a todo instante, permitindo que haja o controle e a coerção dos que não 

compartilham de suas ideias. É nesse sentido que o seu antagonista, Batman, luta contra 

um sistema que segundo foi imposto e contra uma representação “opressão totalitária” 

(pág. 12) no qual os soviéticos estão submetidos. 

Como exemplo desse controle e coerção exercida pelo Superman em sua forma 

de governar é necessário destacar o diálogo que o mesmo mantém com Brainiac sob a 

conversão dos homens-morcego, no qual o presidente afirma “ Acho que, em breve, 

poderemos reintegrá-los à sociedade com segurança e sem maiores afirmações. ” 

(MILLAR; PLUNKETT; JOHNSON, 2006c, p.6). Logo em seguida o robô a serviço do 

governo soviético esclarece o procedimento ao qual esses homens foram submetidos 

“Mão firme e uma pitada de neurocirurgia de ponta, e até mesmo o mais persistente 

encrenqueiro torna-se um trabalhador produtivo camarada Superman” (MILLAR; 

PLUNKETT; JOHNSON, 2006c, p.6). A imagem a seguir demonstra a aparência de 

Pyort após ter passado pelo processo neurocirúrgico de conversão a favor do sistema 

político imposto e do Superman. 

 

Figura 13- Imagem de Pyort transfigurado após processo neurocirúrgico. Superman Entre a Foice e o Martelo - 

Capítulo 2.2006, p. 48 

Ainda sobre as opiniões acerca do governo socialista do Superman, outra 

personagem se apresenta como necessária para compreender essa opinião, a mulher 

maravilha. Esta que esteve ao lado do herói defendendo o seu governo muda de opinião 



após ajudar o Superman numa batalha com o Batman. A mesma que antes atuava ao 

lado de Superman ajudando-o como Embaixadora da Paz Internacional, assumiu deixou 

a sua identidade de Princesa Diana de Themyscira e assume sua identidade heroica de 

Mulher Maravilha.  

 

         Figura 14- Diana de Themyscira, futura Mulher Maravilha. Superman Entre a Foice e o Martelo - 

Capítulo 2. 2006, p. 19 

A aproximação entre o presidente a embaixadora era tamanha que muitos 

especulavam sobre romances entre os dois, como é citado pelo próprio Superman 

“Claro que suspeitavam de um romance, mas nós dois ríamos da ideia. Diana era mais 

como um dos rapazes e ela não dava valor para homens em sua ilha asséptica. ” 

(MILLAR; PLUNKETT; JOHNSON, 2006b, p.27). Na imagem a seguir, o diálogo 



entre a Princesa Diana e Lois Lane mostra a nova fase da princesa, na qual ela não mais 

apoia o Superman. Abandonando a identidade de heroína, a mesma expõe sua nova 

concepção acerca do Superman e sua administração afirmando que o mesmo na verdade 

“é tão obcecado com o poder quanto qualquer outro varão. ” (MILLAR; PLUNKETT; 

JOHNSON, 2006c, p.16) 

Neste mesmo diálogo, é notável a caracterização que Lois Lane faz do 

Superman como “comunista atraente”. Para além de um possível interesse afetivo que a 

mesma possa ter pelo herói essa fala nos incita a discussão do quadrinho no plano 

hegemônico norte-americano através da diferenciação entre o socialismo e o 

comunismo. Para tanto, é necessário concluir a análise já iniciada na qual é perceptível 

como a figura do Superman foi utilizada para representar o próprio sistema socialista 

instalado na União Soviética. Fica evidente na leitura das HQS que o seu autor, Mark 

Millar, ao tentar contextualizar a União Soviética e seu sistema político o faz, através da 

mudança de personalidade do Superman. O herói que apresentava um conflito interno 

entre utilizar de seus poderes para fazer o bem a todos ou fazer uso dos mesmo para a 

expansão socialista, assume uma imagem e postura autoritária e intolerante. Como 

destacou Roeder em sua monografia, a violência simbólica e cultural parece ser o 

artifício estrutural do sistema socialista apresentada nos quadrinhos, pois,  

Se, por um lado, é reconhecida na HQ a capacidade que o sistema socialista 

tem de superar questões fundamentais da sociedade, como a dicotomia de 

classes - importante destacar que esse reconhecimento no texto da narrativa 

não parece ocorrer a partir de um conhecimento teórico sobre o tema, mas 

sim a partir das experiências de nações socialista, com a referência 

notadamente centrada na experiência stalinista. Por outro lado, são 

evidenciadas, como problemas estruturais exclusivos do sistema socialista, as 

questões referentes à falta de liberdades de expressão e aos excessos de poder 

de controle e vigilância do Estado, personificados na figura do Superman. 

(ROEDER, 2004, pág. 83) 

Ao retratar o herói dessa forma e não apresentar evidências ou características 

sobre a dinâmica política soviética o autor personalizou na personagem o próprio 

sistema, o retratando assim como sua figura, autoritário. Enquanto que o sistema 

capitalista, apresenta como grande problema as questões de classe, que de maneira 

natural é algo passageiro e consequente da não aceitação ao sistema socialista. Segundo 

Roeder, (2004, pág. 83) “Esse discurso, colocado dessa forma, pode, potencialmente, 

criar o entendimento de que seria apenas em momentos de agravamento dos problemas 

econômicos e políticos que as dicotomias de classe existiriam. ” 



No que seria o novo plano de Lex Luthor contra o Superman, o mesmo se 

candidata a presidente dos Estados Unidos sendo eleito com aprovação de cem por 

cento dos votos. É nesse período que a nação norte-americana passa desenvolver-se, 

chegando a dobrar os índices de padrão de vida de cada cidadão americano. O próprio 

Superman narra os avanços sociais como é possível visualizar na figura. 

 

             Figura 15- Superman narrando os avanços nos Estados Unidos durante a gestão de Luthor. 

Superman Entre a Foice e o Martelo - Capítulo 3. 2006, p. 9 

É, portanto, omitindo as contradições e os problemas possíveis no sistema 

capitalista, os retratando como temporários ou superáveis, enquanto naturaliza para o 

socialismo a vigilância, o controle e o autoritarismo, que Mark Millar, apresenta o 

conflito ideológico entre os dois sistemas. Notadamente um sistema político é 

negativado em detrimento do outro. A ideologia necessária para a construção do 

consenso é, pois, identificada como sendo a defesa do sistema capitalista, o qual o autor 

(Mark Millar) está inserido através do Superman e sua mudança de personalidade, 

tornando-se autoritário ao assumir o socialismo. O capitalismo desenvolve e eleva o 

nível da nação e dos norte-americanos, o socialismo até apresenta melhorias para a 

sociedade, mas sob o custo (caro) da perda da liberdade e da obediência.  

 



2.3 O QUADRINHO NO PROJETO IMPERIALISTA NORTE-AMERICANO. 

Há quem acredite que o imperialismo não acabou com a descolonização, mas 

assumiu novas formas, sobretudo, após a Guerra Fria. Pecequilo14 é umas das que vão 

discutir que o imperialismo norte-americano passa por um declínio após a vitória sobre 

o socialismo até se adaptar às novas exigências mundiais no século XXI. Para ela, os 

Estado Unidos emergiram da Guerra Fria como única potência econômica mundial 

apresentando um novo arranjo político de ajustes na política interna e externa. 

O fim da Guerra Fria deu início a um processo de reordenamento relativo de 

poder e de reajuste dos fenômenos internacionais, com impactos diretos tanto 

sobre os vencidos, como sobre os vencedores do conflito. Se por um lado a 

queda do Muro significara o apogeu do poder americano, ela também abria 

uma fase doméstica e externa de questionamento deste mesmo poder. 

(PECEQUILO, 2001, p.14) 

A mesma defende que nesta fase de reordenamento político, os Estados Unidos 

buscavam manter e não ampliar a sua posição de única potência mundial, estando 

conformados com este status. Para tanto, tal prática exigia que fosse construído um 

contexto interno de apoio e cooperação com os planos do governo. Dessa forma, 

Pecequilo (2001, p.14) chama atenção para ações tomadas pelo governo: 

Mesmo com o consenso apresentando variações ao longo do tempo e 

tornando-se mais volátil nas décadas finais da Guerra, havendo um apoio 

maior ou menor dependendo da época considerada (na Guerra do Vietnã, por 

exemplo, ele era mais baixo), se manteve relativamente intocável até 1989. 

Em termos governamentais, as prioridades da Guerra Fria orientaram a 

formação de inúmeras agências do Executivo, fornecendo o perfil 

contemporâneo da estrutura administrativa americana para a atuação no 

sistema internacional.  

 O consenso discutido pela autora é criado a partir de “instituições políticas, 

econômicas e de segurança” (o que Gramsci chamaria de aparelhos privados) que 

reforçam e difundem a ideologia do Estado. Pecequilo (2001, p.19) acredita que,  

Acompanhando a contenção, adicionalmente, não podemos nos esquecer que 

os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, criaram estruturas 

de poder, representadas por instituições políticas, econômicas e de segurança, 

que serviram de sustentação para o seu bloco e o exercício de sua hegemonia 

global. A despeito de seu caráter multilateral e de serem relativamente 

permeáveis às demandas de todos os seus membros (o que leva a 

classificação da hegemonia como “boa”), essas instituições sempre foram 

lideradas pelos Estados Unidos e dependeram, pelo menos em suas etapas 

iniciais, de seu imenso poder. Amplamente os Estados Unidos investiram na 

                                                                 
14 Doutora em ciência política que discute a construção de um projeto hegemônico em seu livro Os 

Estados Unidos: hegemonia e liderança na transição publicado pela Vozes em 2001. 

 



construção e reprodução de uma ordem mundial, desenhada segundo seus 

princípios e interesses, apoiando sua hegemonia em fundações bastantes 

concretas.  

Dentre as instituições apontadas por Pecequilo como difusora da hegemonia 

americana estão a Organização das Nações Unidas - ONU, o Fundo Monetário 

Internacional - FMI, a Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN, todas com 

atuações a nível mundial.  

Para dar conta do lado cultural do imperialismo norte-americano recorro as 

discussões apresentada por Said em “Cultura e Imperialismo”. O autor argumenta que o 

fator cultural foi um dos responsáveis pela difusão dos interesses dos Estados Unidos, 

“Admitindo-se que o expansionismo americano é sobretudo econômico, mesmo assim 

ele depende muito e caminha junto com ideologias e ideias culturais sobre os próprios 

Estados Unidos, incessantemente repisadas em público. ” (SAID, 1995, p. 343) 

Sobretudo no século XX, o considerado “século americano”, no qual a influência e o 

crescimento dos meios de comunicação e suas formas de propagação atuaram como 

transmissores da cultura norte-americana permitindo a expansão do que o autor chama 

de “imperialismo cultural”.  

No século americano a diferença está no salto quantitativo ocorrido no 

alcance da autoridade cultural, em larga medida graças ao inusitado 

crescimento no aparato de difusão e controle das informações. Como 

veremos, os meios de comunicação são fundamentais para a cultura 

doméstica. Enquanto a cultura europeia, um século atrás, estava associada à 

presença de um homem branco, e na verdade à sua presença física 

diretamente dominante (e portanto capaz de desencadear uma resistência), 

agora temos de acréscimo uma presença internacional dos meios de 

comunicação, a qual se insinua, muitas vezes em nível subliminar, num 

campo fantasticamente amplo. (SAID, 1995, p. 345) 

Entende-se, portanto, que o desenvolvimento tanto no modo de produção 

cultural, quanto na disseminação da cultura europeia e norte-americana ampliou o 

alcance das ideias que estão vinculadas a essas produções, alcançando escala 

internacional. Said vai argumentar que foi criando um método de circulação dos objetos 

culturais tendo como objetivo não só a subordinação externa, mas também interna. 

Ninguém negou que o detentor do maior poder dentro essa configuração são 

os Estados Unidos, seja porque um pequeno número de multinacionais 

americanas controla a produção, a distribuição e, sobretudo, a seleção de 

notícias em que a maior parte do mundo acredita (mesmo Saddam Hussein 

parecia confiar nas notícias da CNN), seja porque a expansão desenfreada de 

várias formas de controle cultural originadas dos Estados Unidos criou um 

novo mecanismo de incorporação e dependência cujo objetivo é subordinar e 



se impor não só a um público americano interno, mas também a culturas 

menores e mais fracas. (SAID, 1995, p. 346) 

Logo, a propagação de uma ideologia imperialista através da cultura, parte do 

pressuposto de que o consenso, tal como conceituado por Gramsci, deve ser produzido 

na esfera interna e externa do Estado, mantendo a coesão necessária para sua 

manutenção interna e expansão de sua ideologia sobre outros grupos e culturas tidas 

como inferiores. Ainda sobre o papel dessa subordinação Said (1995, p. 346) argumenta 

que,  

Mas, antes que os meios de comunicação cheguem ao exterior, por assim 

dizer, eles são eficientes ao apresentar culturas estrangeiras bizarras e 

ameaçadoras ao público interno, e raramente tiveram maior sucesso em criar 

uma disposição hostil e agressiva contra esses “Outros” culturais do que na 

crise e na Guerra do Golfo de 1990-1.  

Notadamente o modelo de dominação cultural que é discutido por Said como 

parte do projeto imperialista em curso, em parte se assemelha a teoria de hegemonia 

defendida por Gramsci, sendo imprescindível ao leitor de ambos que pondere sobre os 

contextos e correntes que compõem as teorias de ambos. Nota-se que a imposição 

cultural não acontece unicamente pela defesa da ideologia da ‘cultura dominante“, no 

caso os Estados Unidos. Mas parte também de uma contraproposta de apresentar 

enquanto algo “hostil e agressiva” a cultura do outro, caracterizando como inferior. 

Dessa forma, é evidente no projeto hegemônico norte-americano que a construção de 

uma trilogia de histórias em quadrinho no qual um personagem que é tido como 

símbolo da cultura capitalista e que carrega consigo as cores e simbologias 

estadunidense, seja representado enquanto figura autoritária quando símbolo de um 

sistema de oposição. A representação negativa do Superman soviético é, pois, uma 

apresentação do que seria o sistema socialista a sociedade norte-americana.  

 

 

 

  



CONCLUSÃO 
 

Este trabalho trazia como objetivo perceber como o quadrinho “Superman Entre 

a Foice e o Martelo” contribuía para um projeto imperialista americano, considerando a 

noção de consenso trabalhada por Gramsci. Ao analisar as fontes foi percebido a 

necessidade de entender como uma personagem que comumente é retratada como norte-

americano, em determinado momento assume uma nacionalidade soviética. A busca na 

interpretação de tal questão me impulsou a entender um pouco mais sobre a criação 

deste personagem, identificando também o papel político e social que está relacionado a 

indústria cultural. 

Através do quadrinho “Superman – O homem de aço” é notório a relação entre o 

mesmo e a criação de uma nacionalidade norte-americana. Sobretudo, na forma como o 

mesmo foi retratado ao se identificar como cidadão americano. Já no HQ “Superman 

Entre a Foice e o Martelo”, esta personagem é sempre retratada de forma áspera, séria, 

com atitudes ditatoriais. Nesta série, no qual a personagem assume a liderança do 

sistema socialista é perceptível que há a tentativa de torná-lo a personificação do 

sistema, através de uma figura um tanto sombria e imponente.  

É notório também nesse HQ que há uma omissão das principais contradições 

próprias do sistema capitalista apresentadas na narrativa, que são naturalizadas enquanto 

consequência da existência do sistema socialista. Notadamente um sistema político é 

negativado em detrimento do outro. A ideologia necessária para a construção do 

consenso é, pois, identificada como sendo a defesa do sistema capitalista, que fica 

evidente através da mudança de personalidade do Superman tornando-o autoritário ao 

assumir o socialismo.  

Percebeu-se também que no projeto hegemônico norte-americano a construção 

de uma trilogia de histórias em quadrinho no qual um personagem que é tido como 

símbolo da cultura socialista representando uma figura autoritária busca a representação 

negativa desse sistema socialista, apresentando como saída uma sociedade norte-

americana capitalista. Apresentando dessa forma o capitalismo como possível solução 

para os problemas presentes na sociedade, além de meio pelo qual seria possível um 

desenvolvimento intelectual e tecnológico dos mesmos.  

Estas primeiras análises apontaram para a necessidade de uma possível análise 

mais focada na leitura e recepção desse material. O que pode ser aprofundado em 



trabalhos posteriores, já tendo este trabalho como base e experiência para aprofundar 

novas análises e interpretações.  
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