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espírito de um jovem? Quem professa esta ciência deve proceder com 

mais cuidado que um pintor ou um escultor ao realizar sua obra. 

(São João Crisóstomo) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

As Histórias em Quadrinhos constituem-se como um oportuno meio para se propagar ideais 

com finalidades de convencimento ou crítica de algum projeto político, econômico, social, 

etc. Constituem-se como a representação da visão do autor ou de quem patrocinou a sua 

feitura, com o objetivo de atrair leitores e consumidores, já que são uma das engrenagens da 

Indústria Cultural. Tendo em vista tudo isso, o presente trabalho busca, a partir dos 

quadrinhos ―Tintim e o Ídolo Roubado‖, ―Tintim e o Templo do Sol‖ e ―Tintim e os Pícaros‖, 

do cartunista belga Hergé (Georges Prosper Remi), identificar como aparecem as 

representações sobre a América Latina. Esta monografia tentará chegar a esse fim centrada na 

leitura crítica destas três revistas de arte sequencial e procurando indícios da simbolização 

eurocêntrica, de modo especial na forma como são apresentadas nos quadrinhos a geografia, a 

política, como também a ciência e a tecnologia na parte latina da América.  

 

Palavras-chave: América Latina.  Representação.  Indústria Cultural.  Eurocentrismo.  

História em Quadrinhos. 
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INTRODUÇÃO 

 

―Pode-se estudar a história do século XX através de Tintim.‖ (Anders Østergaard) 

 

As Histórias em Quadrinhos, apesar de parecerem simples desenhos com um intuito de 

divertir o leitor, especialmente os mais jovens, trazem em si elementos importantes para a 

compreensão de uma época, do contexto histórico, político e social do período em que foram 

pensadas e de subjetividades também, tal como toda produção cultural, porque estão 

impregnadas de concepções particulares ou de grupos que as patrocinaram. É como disse 

Joatan Preis Dutra, elas ―(...) são uma ferramenta poderosa de propagação de ideias e 

princípios, como também reflexo do contexto histórico e social que as cercam, tornando-se 

uma fonte inesgotável de pesquisa‖1. Os desenhos, falas, gestos, indumentárias, enfim, dos 

personagens que compõem aquela produção artística, não estão ali por acaso ou por mero e 

inocente desejo do autor. São, entretanto, reflexos (e também críticas) histórico-culturais de 

uma determinada sociedade e sua composição.  

Essas produções ―(...) não apenas ilustram a realidade, elas a constroem a partir de uma 

linguagem própria (...) produzida num determinado contexto histórico‖2 anterior a elas. Não é 

suficiente dizer que apresentam empolgantes contos fictícios, é preciso olhar as entrelinhas, 

ver que há uma visão parcial de realidade (e construção da mesma) na fantasia, transmitida a 

um público consumidor, em sua grande maioria infanto-juvenil. Tal visão pode justificar ou 

criticar o contexto no qual os autores estão inseridos, ficando evidente no decorrer da 

narrativa qual posição estes ocupam. Por isso, pode-se dizer que ―as HQs também podem ser 

problematizadas a partir de critérios utilizados para outros documentos. (...): quem são os 

autores? Quando e onde foi produzida? Por quem fala? A quem se destina? Qual é a sua 

finalidade?‖3.  

Dessa forma, os quadrinhos constituem-se como uma importante fonte histórica, que 

                                                 
1
 DUTRA, Joatan Preis. História & história em quadrinhos : a utilização das HQs como fonte histórica 

político-social. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História)- Departamento de 

História, Universidade Federal de Santa Catarina, Ilha de Santa Catarina, 2002. p. 4. Disponível em: 

<http://mutacao.com.br/joatan/docs/200210--DUTRA_Joatan_Preis--bachelor_ufsc_thesis--

historia_hq.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 
2
 LIMA, Douglas Mota Xavier. Histórias em quadrinhos e ensino de História. Revista História Hoje, v. 

6, n. 11, 2017. p. 147 . Disponível em: <https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/332/228>. Acesso em: 

04 fev. 2018. 
3
 Idem, p. 153-154. 
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devem ser analisados em seus pormenores em busca de pistas para se compreender 

determinado recorte temporal, tal como a posição política e ideológica de quem o pensou e 

produziu. Essa problematização das HQs4, fazendo delas ponto de partida para pesquisas 

históricas, é recente, superando preconceitos antigos como o de considerar essa arte 

sequencial como produção cultural inferior, e, tal como o seu uso na prática docente da 

História, ―tem se afirmado lentamente nas últimas décadas, em especial em decorrência do 

movimento historiográfico de ampliação da noção de fontes‖5.  

Por isso, o trabalho corrente propõe-se a investigar nas HQs ―Tintim e o Ídolo Perdido‖ 

(1937), ―Tintim e o Templo do Sol‖ (1949) e ―Tintim e os Pícaros‖ (1976), de Hergé6, as 

representações do então Terceiro Mundo americano - especialmente no contexto histórico do 

Imperialismo no século XX -, as quais se descortinam sutilmente diante dos olhos do leitor 

por meio dos personagens e lugares que aparecem nas referidas obras. 

De fato, ler a obra deste autor é fazer uma retrospectiva histórica ao século XX. Essa 

‗síntese‘ em desenhos se deu, conforme o jornalista Anders Østergaard no documentário 

―Tintim e Eu‖7, porque Hergé soube condensar em seus quadrinhos cinquenta anos de um 

conturbado período: Ideologias, moda, guerras, personagens históricos, dentre outros aspectos 

que marcaram o século em questão estão contidas nas obras deste ‗Walt Disney belga‘. Pode-

se assim afirmar que ler as HQs de Tintim é abrir uma janela que dá para um passado próximo 

e, assim, procurar conhecer mais sobre esse período em suas ―clarezas‖ e também 

―obscuridades‖. A janela apresentada nos quadrinhos que servirão de base para este trabalho 

volta-se da Europa para a América Latina. 

Apesar de alguns outros fatos históricos do século XX fazerem parte da narrativa das 

histórias protagonizadas por Tintim, não se constitui como principal objetivo deste trabalho 

analisar pormenorizadamente cada um destes, já que, além de fugir do tema nele proposto e 

confundir leitor, constituir-se-ia num interessante, mas desnecessário, prolongamento da obra, 

com informações que não serão muito úteis para o caso em questão. Por isso, será dada 

prioridade, de modo especial no primeiro capítulo, a um assunto histórico chave neste 

trabalho: o Eurocentrismo. A partir disso, buscar-se-ão elementos, através das análises dos 

                                                 
4
 Abreviação para ―História em Quadrinhos‖. 

5
 LIMA, 2017, p. 153. 

6
 Pseudônimo de Georges Prosper Remi, verdadeiro nome do autor. São os fonemas (franceses, nesse 

caso) das iniciais do seu nome apresentadas de forma invertida. 
7
 Série de entrevistas com o desenhista belga que foi transformada em documentário. 
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quadrinhos, que possam ser considerados indicadores de uma visão parcial por parte do 

europeu Hergé sobre a América Latina.    

Vale a pena, assim, novamente parafrasear Østergaard e afirmar que por Tintim pode-se 

estudar o século XX e boa parte dos principais marcos de sua história. Isso porque estando o 

autor inserido no contexto da época em que vivia, logo impregnará a sua criação com a visão 

de mundo que possui. Novamente contempla-se o fato de que uma obra, mesmo uma 

‗inofensiva‘ história em quadrinhos, não é neutra ou impessoal e não deve ser encarada como 

tal. É por isso que, como afirma Fábio Moraes, as HQs servem como base para um estudo 

histórico, porque são uma representação histórico-cultural de uma época:  

São literalmente desenhos de como o desenhista e a sociedade em que se insere  

percebem o mundo. Seja desenhando-o da forma que ele considera realista ou 

fantasiosa, hegemônica ou crítica: Tudo faz parte da visão de mundo do quadrinista 

e de seus leitores; mais do que isso, faz parte da relação que o quadrinista e seus 

leitores têm com o mundo em que vivem. 
8 

Hergé é parte de uma sociedade, de uma cultura, e justamente por isso é também 

produtor de cultura. Conforme José Barros vai dizer, pelo simples fato de ―existir, qualquer 

indivíduo já está automaticamente produzindo cultura‖9, esta, nos moldes do lugar em que se 

encontra. Muito mais do que produtor, ele também se constitui, pelos mesmos fatores, como 

reprodutor da cultura, interpretando-a a partir de suas percepções e competências, já que ―a 

recepção é também uma forma de produção‖10. Ou seja, o homem, pelo simples fato de ser 

homem e estar em contato com outros homens, tende a viver num ciclo infinito de recepção e 

reprodução da cultura. O que não imputa a responsabilidade deste homem: ele recebe, mas só 

reproduz aquilo que lhe convém.  Esse fato mostra, além do quanto a cultura está enraizada no 

ser, o quão diversificada e complexa ela é. Essa percepção é advinda da Escola dos Annales e 

sua crítica à história positivista que considerava como cultura apenas a renascentista, a qual 

era creditada como oficial11. Os Annales abrangeram essa visão e a universalizaram. A partir 

dessa nova ótica, ―a história cultural, tal como a entende-se, tem por principal objeto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social 

                                                 
8
 MORAES, Fábio Cornagliotti. Representando o outro nas HQs : ―As aventuras de Tintim: Tintim no 

Congo‖ (1931-1946).  2015. 164 f. Dissertação (Mestrado em História)- Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 22. Disponível em: <https://tede.pucsp.br/handle/handle/12902>. 

Acesso em: 08 out. 2016. 
9
 BARROS, José D‘Assunção. O campo da história. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 57.  

10
 Idem, p. 58. 

11
 Idem, p. 56. 
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é construída, pensada, dada a ler.‖12 

Roger Chartier vai apontar as noções de ―representação‖ e ―práticas‖ dentro do universo 

da História Cultural, pelos quais, a partir de suas ideias, o homem produzirá e reproduzirá a 

Cultura. Segundo sua concepção, representação e prática estão em íntimo contato uma com a 

outra, a ponto de às vezes não se saber onde começa uma e termina a outra, sendo também, a 

representação geradora da prática e vice-versa13. A representação (ou função simbólica, ou, 

ainda, simbolização), então, constitui-se na construção de um ideal social referente a 

determinado aspecto, a partir de uma percepção cultural (em um contexto socioeconômico), 

nas várias formas de apreensão do real, de determinada sociedade. Tem em vista fazer com 

que ―a identidade do ser não seja outra coisa senão a aparência da representação‖ 14. A 

representação é, dessa forma, a reações da sociedade perante uma prática social, ou seja, é 

como esta é significada.  

Desse modo, representar é a forma como se encara determinado aspecto social, já a 

prática é a ação que esse ato produz. Este encarar a sociedade pode vir de grupos ou 

indivíduos assentados em interesses escusos, geralmente ansiosos por poder, como traz Roger 

Chartier, fazendo com que, a partir e por causa destes interesses, sobrepondo a sua percepção 

de mundo, construam uma simbolização para determinada sociedade a partir de suas 

convicções, legitimando-as ou justificando-as. Há, dessa forma, a possibilidade de se tornar 

um instrumento de poder, uma manipulação em favor próprio. Devido a esse motivo, não se 

pode dizer que uma simbolização, e consequentemente uma prática, é imparcial ou isenta de 

subjetividade.  

Esta significação pode vir de grupos ou indivíduos assentados em interesses escusos, 

geralmente ansiosos por poder, como traz Roger Chartier, fazendo com que, a partir e por 

causa destes interesses, sobrepondo a sua percepção de mundo, construam uma simbolização 

para determinada sociedade a partir de suas convicções, legitimando-as ou justificando-as. É 

inegável também, tal como afirma Chartier, dizer que o leitor exerce de igual forma a sua 

leitura sobre aquela obra. Por isso, abordará o autor francês, ―e necessário relembrar que todo 

o texto é o produto de uma leitura, uma construção do seu leitor‖15, ou seja, que ao se deparar 

                                                 
12

 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. 2. Ed. Algés: Difel, 2002. p. 

16-17. 
13

 BARROS, 2004. 
14

 CHARTIER, 2002, p. 21. 
15

 Idem, p. 61. 
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com uma obra, o leitor poderá ou não aderir ao que foi por ela proposto. Isso significa que não 

há apenas uma leitura para determinado texto, mas múltiplas interpretações que podem ser 

atribuídas a ele, a começar pela do autor. Contudo, continua abordando o historiador francês, 

o estatuto desses textos múltiplos que lhes confere unidade é o fato de que estas obras 

―constituiriam representações de um real que se esforçariam por apreender sob modalidades 

diversas (...). A oposição entre realidade e representação é assim encarada como primordial, 

para distinguir tipos de historia e, ao mesmo tempo, discriminar tipos de textos‖16. Assim 

sendo, ―O real assume assim um novo sentido: aquilo que é real, efetivamente (sic), não é (ou 

não é apenas) a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como ele a cria, na 

historicidade da sua produção e na intencionalidade da sua escrita‖17.  

Torna-se claro, antes de mais, que nenhum texto — mesmo aparentemente mais 

documental, mesmo o mais ―objetivo‖ (por exemplo, um quadro estatístico traçado 

por uma administração) — mantem uma relação transparente como a realidade que 

apreende. O texto, literário ou documental, não pode nunca anular-se como texto, ou 

seja, como um sistema construído consoante categorias, esquemas de percepção e de 

apreciação, regras de funcionamento, que remetem para as suas próprias condições 

de produção. A relação do texto com o real (que pode talvez definir-se como aquilo 

que o próprio texto apresenta como real, construindo-o como um referente situado 

no seu exterior) constrói-se segundo modelos discursivos e delimitações intelectuais 

próprios de cada situação de escrita. O que leva, antes de mais, a não tratar as 

ficções como simples documentos, reflexos realistas de uma realidade histórica, mas 

a atender à sua especificidade enquanto texto situado relativamente a outros textos e 

cujas regras de organização, como a elaboração formal, tem em vista produzir mais 

do que mera descrição. O que leva, em seguida, a considerar que os ―materiais-

documentos‖ obedecem também a processos de construção onde se investem 

conceitos e obsessões dos seus produtores e onde se estabelecem as regras de escrita 

próprias do gênero de que emana o texto. São essas categorias de pensamento e 

esses princípios de escrita que e necessário actualizar (sic) antes de qualquer leitura 
―positiva‖ do documento.

18
 

Há, dessa forma, a possibilidade de se tornar um instrumento de poder, uma 

manipulação em favor próprio. Devido a esse motivo, não se pode dizer que uma 

simbolização, e consequentemente uma prática, é imparcial ou isenta de subjetividade.  

As representações do mundo social (...), embora aspirem a 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 posição de quem os utiliza. 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 

menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios 

                                                 
16

 CHARTIER, 2002, p. 62. 
17

 Idem, p. 63. 
18

 Idem, p.62-63. 
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indivíduos, as suas escolhas e condutas.
19

  

Como afirma Lima, baseado nesta concepção de Chartier, os quadrinhos foram durante 

muito tempo colocados em segundo plano, por se achar que, pelo fato de serem destinados ao 

público infanto-juvenil, essas obras ―eram relegadas ao lugar do inocente e pueril, como se 

não trouxessem consigo as marcas dos seus criadores‖20; como se fossem vazias das 

concepções do autor, e do lugar e época onde estavam inseridos. Ele, porém, afirma que as 

―representações constroem práticas, definem costumes e ideias, corroborando para que algo 

seja entendido conforme determinado veículo de comunicação, no caso, as Histórias em 

Quadrinhos‖ 21.  

Dessa forma, o conceito de representação, proposto pelo francês Roger Chartier, como 

sendo um instrumento de manipulação a favor de um projeto de poder por parte de grupos ou 

indivíduos será aquele que servirá como principal base teórica para a construção do trabalho, 

estudando os quadrinhos a partir dele.  

O método de pesquisa utilizado foi a escolha de trechos conjugados dos três quadrinhos 

que norteiam a análise: a partir da leitura crítica desses fragmentos, comparando-os e 

buscando neles referências à época e contexto histórico-cultural no qual foram produzidos, 

buscar-se-ão evidências que possam apontar representações sobre a América Latina e os 

aspectos que a compõem. Os fragmentos foram extraídos de exemplares digitais das HQs, 

sendo que: ―Tintim e o Templo do Sol‖ e ―Tintim e os Pícaros‖ foram encontradas 

disponíveis em português em arquivos de formato PDF, mas ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ 

encontrou-se apenas em espanhol em um site de leitura online22. Sendo que ―Tintim e o 

Templo do Sol‖ é um arquivo da HQ já publicada pela Editora Record 23em 1970; ―Tintim e 

os Pícaros‖, por sua vez, é da revista publicada pela Difusão Verbo, Lisboa, em 1993; já a 

versão de ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ foi publicado pelo Editorial Juventud, Espanha, em 

1943. Tais pistas se constituem em apenas imagens ou imagens conjugadas com falas 

                                                 
19

 Idem, p. 17. 
20

 LIMA, Ivaldo Marciano de França. Só tem guerras, fome e tribos primitivas: a África através das 

histórias em quadrinhos do Fantasma, Tintim e Soldado Desconhecido. 2013. p. 1. In: SIMPÓSIO 

NACIONAL DE HISTÓRIA, 27.,  Natal, RN. Anais do Simpósio Nacional de História. Natal, RN: 

ANPUH, 2013. Disponível 

em:<http://snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371003297_ARQUIVO_TextocompletoANPUHIvald

o2013_2.pdf>. Acesso em: 23 out. 2016. 
21

 Idem, p. 1. 
22

 Disponível em: https://issuu.com/rolandops/docs/05-tintin_-_la_oreja_rota. 
23

 Dona dos direitos de divulgação da obra de Hergé no Brasil 
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retiradas dos quadrinhos, sendo encontradas na folha de anexos a partir de sua referenciação 

nas seções seguintes. 

O estudo será organizado em dois capítulos: 

1º - Tintim, Hergé, história e cultura: contexto histórico e ‗manivela‘ da indústria 

cultural, conhecendo a personagem e seu criador: Tem como principal objetivo fazer uma 

contextualização histórica sobre o Eurocentrismo. Há também uma necessária exposição 

sobre Indústria Cultural. Além disso, há um convite para, ‗à la Tintim‘, sendo ele um bom 

repórter e detetive, ir em busca das pistas iniciais para começar uma importante investigação. 

Nele, há uma introdução geral à obra ―As Aventuras de Tintim‖, analisando o personagem 

central e os secundários, sendo, para isto, guiado por um editorial feito pela Editora Record ao 

assumir os direitos de venda das histórias de Tintim no Brasil na década de 1970, presente no 

início da HQ ―Tintim e o Templo do Sol‖. Há também, ao fim, uma breve contextualização 

sobre o autor. 

2º - A América Latina por Hergé: analisando as HQs: Constitui-se na análise específica 

do campo de análise, nesse caso, ―Tintim e o Ídolo Roubado‖, ―Tintim e o Templo do Sol‖ e 

―Tintim e os Pícaros‖, buscando as evidências que possam ser atribuídas a uma visão sobre a 

América Latina, sendo que, inicialmente, há uma retomada à análise do conceito de 

representação por Chartier. Dividido em quatro tópicos, os quais abordam: primeiro, uma 

sinopse geral dos três quadrinhos que servirão como base de estudo; do segundo ao quarto, há 

uma tentativa de buscar perceber neles elementos que possam fazer referência ao foco deste 

trabalho, como a apresentação da geografia (Determinismo geográfico) no segundo tópico, da 

política (e sua influência na sociedade) no terceiro, e do desenvolvimento científico e 

tecnológico latino americano no quarto, fazendo, especialmente no terceiro tópico, referências 

a outros acontecimentos históricos reais adaptados em ficção para ilustrar suas páginas.  

As referências para a feitura deste texto constituem-se em produções (monografias, 

teses, artigos e publicações) que abordam teoricamente sobre: questões histórico-político-

econômicas ou nos quadrinhos de Tintim, de forma específica, ou em outras Histórias em 

Quadrinhos; abordagens históricas do recorte temporal proposto; a utilização pedagógica das 

HQs; a leitura crítica dos quadrinhos; e sobre o campo histórico teórico-metodológico a ser 

utilizado para a feitura deste trabalho. Buscou-se, assim, pensar as três revistas como 

prováveis possuidoras de respostas para o problema proposto, especialmente os que abordam 

diretamente sobre o Eurocentrismo e representação cultural, além da indústria cultural.  



 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

CAPÍTULO 1 - TINTIM, HERGÉ, HISTÓRIA E CULTURA: CONTEXTO 

HISTÓRICO E „MANIVELA‟ DA INDÚSTRIA CULTURAL, CONHECENDO A 

PERSONAGEM E SEU CRIADOR 

 

Para se entender as representações em Tintim, é preciso entender o contexto histórico 

sociocultural da época no qual está inserido. É tal como afirma Lima: os ―quadrinhos de 

Hergé o denunciam perante suas representações. Mas em que sociedade vivia este escritor e 

desenhista? A Bélgica do final dos anos 1920‖24. Vários acontecimentos ‗bombardearam‘ o 

mundo de então, entretanto, este trabalho se centrará num fato histórico muito anterior ao 

recorte temporal proposto, mas que se constituía como a ‗linha mestra‘ dele, neste caso, o 

Eurocentrismo como representação de mundo.  

Esse processo centra-se na influência do Ocidente sobre outros povos considerados por 

eles como inferiores, sendo que aquele, por seus avanços tecnológicos, econômicos e sociais, 

enfim, por sua pretensa superioridade, intuía impor-se sobre estes25. Além disso, por ―várias 

décadas fora claro, para todos os governos e elites confrontados à dependência ou à conquista, 

que eles tinham que se ocidentalizar, caso contrário desapareceriam‖26. Cria-se, dessa forma, 

a sensação de dependência do Ocidente, de que ele é necessário para a saída do dito estado de 

miséria e atraso no qual o que não era Ocidente estava imerso.  

Esse processo foi iniciado com a transposição da hegemonia do Mediterrâneo para o 

Atlântico, a partir da ―cristalização da sociedade capitalista na Europa e a conquista do mundo 

que esta realiza‖27, ou seja, com a centralização do poder econômico na Europa e com as 

Grandes Navegações atlânticas. Nesse momento, a começar da América, os europeus 

puderam ―impor seu domínio colonial sobre todas as regiões e populações do planeta, 

incorporando-as ao sistema ‗mundo‘ que assim se constituía, e a seu padrão específico de 

poder‖28, o que implicou a atribuição de uma reidentificação geocultural a partir da Europa, 

                                                 
24

 LIMA, 2013, p. 4. 
25

 MORAES, 2015, p. 26-30. 
26

 HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios. In: ______. A era dos impérios : 1875-1914. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2010. Cap. 3, p. 128-129. 
27

AMIM, Samir. El eurocentrismo: crítica de una ideología. México: SigloVeintiuno Editores, c1989. p. 

73. 
28

 QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo. 

A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 110. 

Disponível em: <biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf>. Acesso em: 

04 out. 2017.  
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feita através de um controle da ―subjetividade, cultura e da produção do conhecimento‖29. As 

potências europeias comandavam a vida política, econômica e cultural das colônias e estas 

estavam na retaguarda econômica da metrópole, subsidiando-a através da disponibilização de 

matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor para os seus produtos30. 

A partir das três últimas décadas do século XIX, a Europa vivia o contexto do 

imperialismo. Este permaneceria, adaptando-se aos contextos globais que foram aparecendo, 

até próximo do final do século posterior. Tal como na colonização da era moderna, só que de 

forma muito mais intensa, a busca pelo exótico tornou-se fundamental para que a civilização 

industrial europeia, especialmente após a depressão econômica que ocorreu no século XIX, 

conseguisse manter-se firme. ―O desenvolvimento tecnológico agora dependia de matérias-

primas que, devido ao clima ou acaso geológico, seriam encontradas exclusiva ou 

profusamente em lugares remotos‖31 como a borracha, o cacau, o cobre, os cereais, o açúcar, 

o ouro e outros metais preciosos. Além disso, a saída da depressão e a consequente 

necessidade da economia recuperar o fôlego fez com que os países europeus olhassem 

especialmente para os lugares menos desenvolvidos como um espaço para ampliar seu 

mercado consumidor. 

Cria-se, então, uma economia global que liga o mundo moderno ao selvagem a partir de 

uma ―rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de 

bens, dinheiro e pessoas‖32. Hobsbawm caracterizou esse momento como uma extensão do 

protecionismo, iniciado após a crise econômica do século XIX, fato que intensificou a 

concorrência entre as economias industriais e a busca por territórios desocupados no dito 

mundo não moderno33, culminando na partilha da África na Conferência de Berlim. Tal 

repartição territorial só não aconteceu na Ásia e Américas por motivos políticos, 

especialmente a última, na qual os EUA mantinham sua influência através da Doutrina 

Monroe34. A Bélgica de Hergé era um país imperialista, sendo um dos primeiros países 

europeus nesse período a dominar um território no continente africano, nesse caso, o atual 

                                                 
29

 QUIJANO, 2005, p. 110. 
30

 NOVAIS, Fernando Antonio. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808). São 

Paulo: HUCITEC, 1979. 
31

 HOBSBAWM, 2010, p. 107. 
32

 Idem, p. 106. 
33

 Idem, p. 113. 
34

 Idem, p.115. 
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Congo35.  

Entretanto, um fator mostra-se como fundamental para que essas ocupações se 

efetivassem: o cultural. O novo colonialismo, de modo especial, ―encorajou as massas, e, 

sobretudo as potencialmente descontentes, a se identificarem ao Estado e às nações imperiais, 

outorgando assim, inconscientemente, ao sistema político e social‖36  que o seu país estava 

empreendendo. Essa identificação com o sistema veio pelo orgulho de ser europeu e pelo 

ideal de pretensa superioridade deste povo em relação àqueles que estavam sendo por eles 

dominados, herança da colonização anterior. A ―idéia (sic) de superioridade racial dos 

homens brancos (...), foi uma justificativa usada pelos europeus para explicar a política 

imperialista‖37. Com a representação de uma Europa no topo da escala evolutiva social, veio a 

prática do subjugar os não-europeus. É como Barbosa diz: ―o Eurocentrismo deveria ser 

entendido como uma forma de etnocentrismo singular (...). Isso porque ele é a expressão de 

uma dominação objetiva dos povos europeus ocidentais‖38 e completa: ―(os povos não-

europeus) eram vistos, então, na melhor das hipóteses como crianças a serem educadas pela 

luz da Razão.‖39 

Segundo Hobsbawm, esse sentimento de superioridade era compartilhado por todas as 

classes desses países europeus40, fato que favoreceu a dominação colonial moderna e, 

especialmente, contemporânea. Enquanto no primeiro colonialismo a ‗missão‘ do europeu era 

‗sugar‘ dos territórios anexos a força para a sua manutenção econômica, no Imperialismo o 

‗fardo‘ da dita superior raça branca era levar o desenvolvimento para as consideradas 

inferiores41, fazendo-os sair do pretenso estado de primitivismo e assemelhar-se aos da 

                                                 
35

 ―‗O descobrimento do Congo atraiu, repentinamente, a cobiça dos europeus‘ (BRUNSCHWIG, 2004: 

28). Localizado no coração da África, o antigo Congo Belga, chamado posteriormente de Zaire e a atual 

República Democrática do Congo, é o segundo país africano em extensão territorial depois do Sudão. 

Propriedade particular do rei Leopoldo II, possuía grande valor: seu vasto território era rico em cobalto, 

ferro, potássio e diamantes. Foi com a Conferência de Berlim que nasceu o Estado Independente do 

Congo, tornado a seguir Congo Belga.‖ (PIEDADE FILHO, 2008, p. 8). 
36

 HOBSBAWM, 2010, p. 118. 
37

 PIEDADE FILHO, Lúcio Franciscis dos Reis. O imperialismo e a representação do Congo em Tintim 

na África. Revista Eletrônica História em Reflexão, Dourados, v. 2, n. 4. p. 15.  jul./dez. 2008. 

Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemrefle xao/article/viewArt icle/300>. 
38

 BARBOSA, Muryatan. Eurocentrismo, história e história da África. Sankofa Revista de História da 

África e de Estudos da Diáspora Africana. São Paulo, n. 1. p. 46. jun. 2008. Disponível em: 

<www.revistas.usp.br/sankofa/article/view/88723>. 
39

 Idem, p. 46. 
40

 HOBSBAWM, 2010, p. 118-119. 
41

 PINTO, Alberto Oliveira. A retórica do discurso colonial em Tintim no Congo de Hergé. Revista 

Scripta, Belo Horizonte, v. 11, n. 20, 1º sem. 2007. p. 83. Disponível em: 
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Europa. 

Para isso, foi necessário incutir não só nos europeus o ideal de superioridade, mas 

também criar nas regiões dominadas o sentimento de pertença europeia e a crença de que, 

com o branco, aquela região galgaria os trilhos do desenvolvimento. Era uma sensação de 

necessidade: necessitavam dos brancos europeus caso quisessem lograr sair de um estado de 

subdesenvolvimento. Foi preciso difundir, especialmente pela educação, a cultura do 

dominador para se chegar a tal objetivo42. Esta pregava que aquele lugar era um anexo dos 

colonizadores, portanto, parte dele. Além da educação na colônia, os filhos das elites locais 

foram estudar nos principais centros de pesquisa da Europa, assumindo o título de 

concidadãos dos colonizadores, ao assimilar sua educação, língua, indumentárias, enfim, a 

cultura do dominador.  

Nesse contexto, é possível ver a importância de meios que propagassem esse ideal de 

superioridade e o consolidassem no imaginário dos europeus, de modo especial os 

quadrinhos, os quais, de modo didático, puderam proporcionar aos vários leitores juvenis a 

sensação de superioridade e o privilégio de serem europeus. Se com esse meio de 

comunicação de massa, de modo didático, há uma conscientização de superioridade dos 

europeus, naqueles que não o eram ocorria justamente o oposto, ou seja, a percepção de 

inferioridade perante alguém com superioridade aparentemente inquestionável e inatingível. 

O máximo que este podia fazer era submeter-se àquele. Nota-se assim o poder que esses 

meios de comunicação possuem. Esse é o principal meio de propagação da Indústria Cultural, 

conceito inicialmente pensado por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, filósofos alemães 

da dita Escola de Frankfurt. 

A partir das idéias (sic) do livro Indústria Cultural e Cultura de Massa, tentou-se 

definir uma indústria muito especial, que produz não uma mercadoria qualquer, mas 

sim uma mercadoria que possui um valor simbólico muito grande, embora ela se 

organize da mesma forma que uma fábrica de automóveis. Por quê? Sua produção é 

em grande escala – basta ver as tiragens dos jornais e as audiências da televisão e do 

rádio –; tem um baixo custo, porque se beneficia da economia de escala; é 

padronizada, pois é a eterna repetição do mesmo. Foi a partir dessas três 

características que ADORNO e HORKHEIMER tentaram mostrar como essa 
indústria realizava uma verdadeira manipulação das consciências. 

43 
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Acesso em: 22 out. 2016. 
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 OLORUNTIMEHIN, B. O. A política e o nacionalismo africanos, 1919-1935. In: BOAHEN, A. A. 

(Org.). História geral da África. São Paulo: Ática/Unesco, 1991. v. 7. p. 659. 
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 FADUL, Anamaria. Indústria cultural e comunicação de massa. In: FADUL, Anamaria (Org.). 

Linguagens e linguagens . São Paulo: FDE, 1993. p. 55-56. (Série Idéias, n. 17). Disponível em: 



 
 

21 
 

Elemento característico de uma típica sociedade industrial, os meios de comunicação de 

massa são responsáveis por induzir o homem ao consumo, alimentando cada vez mais a 

Indústria que os fabrica. Nesta, tal como afirma Coelho: ―o padrão maior de avaliação tende a 

ser a coisa, o bem, o produto; tudo é julgado como coisa, portanto tudo se transforma em 

coisa — inclusive o homem. E esse homem reificado só pode ser um homem alienado‖44. 

Aliena-o para que seja ‗dócil‘ ao sistema que lhe é imposto. Adorno e Horkheimer afirmam 

que a arte, até então meio pela qual o homem poderia manifestar sua liberdade (inclusive de 

crítica contra o sistema que o emergia), com isso passou a ser reduzida a uma mera 

reprodução de produtos com fins dessa manipulação do consumidor. Há, assim, uma 

homogeneização forçada da sociedade que em sua natureza é heterogênea, desconsiderando 

dessa forma a individualidade de cada membro desta. Por isso, a arte é redefinida pela 

Indústria Cultural para ser depauperadora da imaginação do homem, alienando-o. Alienado, 

torna-se ―presa fácil‖ para as garras da ideologia para a qual o meio de massa serve, no caso 

da análise dos autores, para o capital. Através dos meios de massa, então, o homem 

contemporâneo é submetido à dominação do capital liberal.45 

A indústria se interessa pelos homens apenas como pelos próprios clientes e 

empregados, e reduziu, efetivamente, a humanidade no seu conjunto, como cada um 

dos seus elementos, a esta forma exaustiva. Segundo o ângulo determinante, é 

sublinhado, na ideologia, o plano ou o fenômeno, a técnica ou a vida, a civilização 

ou a natureza. Como empregados são chamados à organização racional e 

pressionados a inserir-se com sadio bom senso. Como clientes se vêem a si mesmos 

como ilustração, na tela ou nos jornais, em episódios humanos e privados da 

liberdade de escolha e como atração do que ainda não está enquadrado. Em qualquer 

dos casos permanecem objetos. (...) Na indústria cultural o indivíduo é ilusório não 

só pela estandardização das técnicas de produção. fora de contestação. Da 

improvisação regulada do jazz até a personalidade cinematográfica original, que 

deve ter um topete caído sobre os olhos para ser reconhecida como tal, domina a 

pseudo-individualidade. O individual se reduz à capacidade que tem o universal de 

assinalar o acidental com uma marca tão indelével a ponto de torná-lo de imediato 

identificável assim como esta.
46 

Contudo, os mass media47 não se prestam apenas a fins de dominação econômica. Como 

afirma Eco, também podem ser de dominação ideológica e política por parte de grupos, 

                                                                                                                                                         
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/c_ideias_17_053_a_059.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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 COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1980. p. 6. (Coleção 

Primeiros Passos, v. 8). 
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ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural: o iluminismo como mistificação de 

massas. In: LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 169 a 214. 
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governos, ou outros indivíduos interessados em disseminar determinada doutrina; podem 

―elucidar uma declaração ideológica concernente ao universo dos valores‖48, alicerçada em 

estereótipos precisos, os quais são encarnados em símbolos responsáveis por difundir o ideal 

que se quer passar. Esses símbolos (que podem ser personalidades, objetos, personagens, 

dentre outros), manipulados pela ideologia que os patrocina, devem possuir elementos que 

atraiam os consumidores, elementos esses que correspondam a anseios, caprichos do leitor 

(anseios que também são manipulados pela Indústria Cultural para manutenção da mesma). 

Com isso, esses sinais são mitificados pelo homem, tornando-se sua inspiração e/ou aspiração 

de vida. No caso em questão, o ideal a ser difundido foi o eurocêntrico, no qual o europeu 

estava acima (em todos os quesitos) dos outros povos do mundo pelo simples fato de ser 

europeu.                                          

Como visto, devido a motivos políticos, na América Latina o processo de influência 

europeia foi um pouco diferente, já que não houve anexação territorial e nem uma grande 

influência econômica por parte dos europeus, uma vez que ―só os EUA tinham liberdade de 

ação‖49, graças à Doutrina Monroe e ao crescente poder estadunidense50. Da mesma forma 

pode-se dizer que a dominação ocorrida nesta parte da América não foi encerrada com 

movimentos nacionalistas, mas sim reatualizada e adaptada às necessidades nacionais ou, 

especialmente, norte-americanas, como podemos ver aqui no Brasil durante as Eras Vargas e 

Kubitschek51. 

Mesmo não tendo colônias na América, é inevitável dizer que esse processo de 

ocidentalização, essa sensação por parte dos europeus de superioridade em relação ao não-

europeu, também foi direcionado a este local. Pode-se dizer, por exemplo, que a América 

Latina, como afirma Mix52, segundo a visão europeia, era sinônimo de natureza e 

primitivismo, um lugar muitas vezes preso ao misticismo e ao subdesenvolvimento. 53Ou seja, 

para os europeus desse período, a América e o resto do Terceiro Mundo eram lugares 

                                                 
48

 ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados . São Paulo: Editora Perspectiva, 1993. p. 149. 
49

HOBSBAWM, 2010, p. 115. 
50

 Idem, p. 101. 
51

 PIMENTEL, Thaís Velloso C. O projeto nacional-desenvolvimentista. In: PIMENTEL, Thaís Velloso 

C. A torre Kubistchek: trajetória de um projeto em 30 anos de Brasil. Campinas: 1989. 
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 Com base na HQ ―Tintim e o Templo do Sol‖. 
53

 MIX, Miguel Rojas. Tintín: um héroe cristiano occidental. Revista de la Universidad de México, 
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rebaixados, espezinhados e retardatários, sinônimo de selvagens presos ao passado e a 

concepções totalmente não científicas e irracionais, que por eles mesmos nada podiam. Qual 

era, então, a saída dos países subdesenvolvidos para esse pretenso atraso? Europeizar-se! 

Tornar-se semelhantes aos europeus! Mas isso só viria com o subjugar-se aos seus interesses, 

submetendo-se às suas vontades, critérios e crenças.  

 

1.2 – CONHECENDO TINTIM 

 

Para conhecer quem é Tintim, se recorrerá às definições apresentadas no editorial 

anexado a revista ―Tintim e o Templo do Sol‖, publicado pela Editora Record, analisando-o 

criticamente. 

.  
        Revista ―As Aventuras de Tintim: Tintim e o templo do sol‖. 1970. p. 3.  
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Segundo o editorial, Tintim é para as crianças ―um herói que elas possam imitar‖, já 

que, ao contrário dos lendários super-humanos – ou até não humanos – desenvolvidos 

especialmente pela cultura estadunidense, o jovem repórter belga era mais próximo do ‗real‘. 

De fato, Tintim não voa, não tem super força, não consegue ler a mente alheia, enfim, não é 

dotado por superpoderes, mas, mesmo assim, luta, combate e triunfa sobre o mal em todo o 

mundo. Conforme a descrição apresentada, ―o mundo de Tintim está à altura da compreensão 

das crianças (...). Elas têm a impressão de que podem brincar, defender-se e ser tão 

perspicazes como Tintim.‖ 

Dois adjetivos do jovem repórter são postos em evidência: coragem e inteligência, 

fatores decisivos para o sucesso de suas empreitadas. É corajoso por enfrentar desde selvas 

inóspitas, gangs internacionais, a lua ou até divindades incas e seus sacerdotes, com o nobre 

intuito de salvar alguém, ou recuperar a ordem, a justiça e a paz em algum lugar, contando 

para isso com sua principal arma que é a inteligência, a qual é precisa, imediata e infalível. 

Além dos dois adjetivos atribuídos pelo editorial ao jovem belga, com uma leitura atenta de 

seus quadrinhos, ver-se-á que podem ser somados a estes outros tantos predicados. Sempre 

bastante culto, politicamente correto, justo em seus julgamentos e não precipitado em suas 

pesquisas, Tintim é ―mais que um ser humano, é um ideal, um exemplo, um herói 

irrepreensível. Ele existe somente como aliado do bem encontrado em um mundo 

maniqueísta, donde o bem está em constante luta contra o mal‖54 

Em nenhuma página das HQs que o têm como personagem principal, ele é visto 

apresentando comportamentos transgressores da moral, vícios ou fazendo algum tipo de 

atitude inconsequente. Como mostra o próprio editorial: ―Não tem problema de dinheiro, nem 

conflito de família‖. Até mesmo quando ele aparece completamente bêbado antes de ser quase 

injustamente fuzilado em ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ é considerado como corajoso, herói e 

fiel partidário do grupo libertador de San Theodoros55, sendo por isso salvo de seus verdugos. 

Tintim é tão correto, íntegro e imaculado que até embriagado toma as atitudes corretas. 

Tintim não bebe, não fuma, é esportista. Tem uma linguagem perfeita. Enquanto a 

surdez de Girassol o confunde todo e Haddock inventa as mais insólitas injúrias, 

Tintim se expressa sempre com perfeição: ―É que eu sou o que reparte o jogo – 

afirma em sua pseudoentrevista – eu estou lá para esclarecer as coisas, eu sou o fio 
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condutor‖ (loc. cit.). Tintim poderia encarnar a imagem perfeita do herói fascista 

descrito por DrieulaRochelle. Tão inquebrantáveis são as virtudes deste ideal 

personagem, que Hergé foi obrigado a colocar junto a ele o Capitão Haddock, 
desajeitado, bêbado e vociferador, para humanizá-lo.

56
  

 
―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖. 1943. p. 22. 

 

Essa característica incorruptível e carregada de valores morais e éticos em Tintim pode 

ser atribuída à experiência de Hergé com os valores do escotismo. Quando criança, o autor foi 

escoteiro e, como tal, incorporou as suas regras e costumes. Ao criar Tintim, transportou o 

caráter esperado de um bom membro dessa organização mirim para o jovem repórter de sua 

ficção. Tal personificação, porém, não era mera escolha pessoal do artista, mas associava-se à 

linhagem conservadora que o jornal para o qual Hergé trabalhava, o ultraconservador Le 

Vingtième Siècle, possuía, e, especialmente, ao próprio ideal da época na qual desenvolveu 

suas histórias, assumindo assim uma função didática para os seus leitores57.  

O próprio fato de Tintim não envelhecer no decorrer de suas aventuras, mas parecer ter 

sempre a mesma idade (a qual não é especificada nem pelo próprio Hergé) e maturidade, 
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assim como explicita Thomé, já mostra a intenção de revelar tais valores como atemporais58. 

Essa juventude estática é também percebida na maioria das HQs ocidentais. Apesar de o 

tempo passar e de multiplicarem-se as histórias publicadas, o personagem não envelhece, 

parece não obedecer a uma linearidade cronológica. Engster diz que essa estabilidade 

temporal corresponde ao próprio ideal da indústria cultural, que proporciona a movimentação 

de suas engrenagens59. Não se pode perder de vista também que Tintim era belga, um 

europeu, e mostrava-se como representação destes em suas aventuras. Ou seja, pode-se dizer 

que ao se deparar com as aventuras do jovem repórter, especialmente com suas qualidades 

aqui expostas, há uma mostra didática, um ensino, uma propaganda do europeu. Sonhando em 

ser como Tintim, os leitores então sonharão em ser como um europeu.  

A inserção de personagens secundários nas histórias de Tintim aparece com o objetivo 

de ‗humanizá-lo‘, torná-lo mais acessível e próximo aos ‗mortais‘ que leriam aquela obra. Ele 

seria o ponto de equilíbrio entre esses personagens, os quais podem ser caracterizados e 

lembrados, ao contrário do repórter do Le Petit Vingtième, por suas falhas ou características 

geralmente negativas, sem contar os vilões e seus capangas que endossam as outras revistas. 

A inspiração para a criação desses personagens poderia vir de pessoas reais, como políticos, 

cientistas e criminosos, os quais seriam representados em personagens fictícios ou neles 

mesmos. Como exemplo disso, pode-se destacar o Professor Girassol, o qual foi inspirado no 

Professor Piccard, criador do Batiscafo60 e o próprio Tintim, que, segundo Hergé em 

entrevista, havia sido inspirado em seu irmão Paul Remi e no jovem ator dinamarquês Palle 

Huld, o qual, com quinze anos, havia dado uma volta ao mundo.  

Inicialmente, o seu único companheiro é o seu cão de estimação, o foxterrier Milu. 

Pode-se dizer em partes que este personagem é um ‗Tintim que não fala‘, já que apresenta 

quase as mesmas características de seu dono, em especial a fidelidade, com exceção de 

algumas outras falhas que o assaltam em algumas passagens dos quadrinhos. O 

antropomorfismo, tal como o ocorrido com Milu, é uma prática corrente nas HQs. Concorda-

se com Engster ao afirmar que não são animais com características humanas, são humanos 
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‗transvestidos‘ de animais61. Isso favorece um maior encantamento por parte do público-alvo, 

nesse caso, as crianças, e uma facilitação na transmissão da mensagem que se quer passar com 

aquele quadrinho. Pode-se dizer, então, que o antropomorfismo é um meio através do qual se 

aguça a fantasia infantil para que esteja mais suscetível à influência, fazendo com que a 

mensagem a ser transmitida tenha um alcance maior e mais sutil. Por essa ótica, o cachorro - 

considerado como o melhor amigo do homem e geralmente associado às crianças - pode ter 

sido escolhido de forma estratégica para ser justamente o fiel companheiro de Tintim e pelo 

qual este chegou a arriscar a própria vida em algumas histórias.  

Após a criação de Milu, surge, em 1941, o alcoólatra e reclamão Capitão Archibald 

Haddock; em 1945 o surdo cientista Dr. Trifólio Girassol62; os desastrosos e ineficientes 

detetives gêmeos Dupond e Dupont; além da arrogante e descortês cantora lírica Bianca 

Castafiore63; o conspirador e ditador General Alcazar64 e Nestor, o mordomo da residência 

onde habitam Tintim, Milu e Capitão Haddock.  

O universo de personagens na história é relativamente bem circunscrito, com alguns 

aparecendo na maioria dos álbuns e tendo uma importância maior: O Capitão 

Haddock acompanha Tintim e Milu em quase todas as aventuras, bem como os  

investigadores atrapalhados Dupond e Dupont. O Professor Girassol, a cantora lírica 

Bianca Castafiori e o mordomo Nestor, junto com outros personagens, também 

habitam as histórias, mas com menor frequência (sic). Dos personagens que 

aparecem 8 ou mais vezes ao longo das publicações, os inspetores deixaram de 

aparecer em apenas 3 histórias, o Capitão Haddock figurou em 15 histórias, o 

professor Girassol em 12, o mordomo Nestor em 10 e Castafiori em 9. A cantora, 

inclusive, é a única personagem feminina que tem alguma importância na série 
Tintim.

65
  

Dessa forma, Tintim foi apresentado como um modelo didático a ser seguido pelos 

jovens, alguém que é um modelo ‗palpável‘ de perfeição, um herói que podem copiar. 

Contudo, paradoxalmente, é um herói que, apesar de não ser nenhum Superman, continua não 

sendo tão real assim justamente por se mostrar como alguém plenamente perfeito. Apesar de 
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representar um homem comum, ele não se assemelha a um humano: humanos erram, Tintim 

não; humanos envelhecem, Tintim é um eterno jovem; humanos aprendem com os erros dos 

outros, Tintim serve para equilibrá-los; humanos têm crises e dúvidas, Tintim é sempre 

maduro e objetivo.  

Essa característica de Tintim insere-se no conceito de herói do período em que foi 

escrito. Segundo Alves, o ―surgimento do gênero aventura nas histórias em quadrinhos no 

final dos anos 20‖66 do século XX, a chamada Era de Ouro dos Quadrinhos (1920-1940), foi 

importante para a consolidação de um herói ―apolíneo, branco, anglo-saxão e viril‖ na defesa 

dos discursos de superioridade ocidental, o qual, apesar dos feitos sobre-humanos, 

apresentava características humanas, proporcionando a identificação dos leitores com os 

mesmos67. É um herói próximo, mas distante. Ele, como personificação de um mito, tomaria 

sobre si a missão de guardar os valores mais caros e justos da sociedade, e, incorporando-os, 

além de defendê-los, iria transmiti-los às gerações futuras.68 Justamente por assumir tão 

importante papel, estes seres redentores não poderiam apresentar fragilidades, defeitos ou 

alguma característica que os prejudicasse na missão, mas deveriam apresentar-se íntegros 

moral e eticamente. Nesse período, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, nascia o 

personagem que caracterizaria o sucesso desse momento e daria início à hegemonia 

estadunidense na indústria dos quadrinhos com as suas Syndicates: o Superman. Tintim é 

anterior a ele, mas dá início a esse período na Europa.  

O sucesso da imagem ideal do invicto herói paternalista, comprovado no grande número 

de vendas dos quadrinhos, é, conforme Alves, uma projeção do ideal do próprio homem 

moderno69. Diante de suas fragilidades e limitações, o homem incorporava no herói o seu 

ideal de vida, ou seja, era sua aspiração e inspiração. O herói idealizado era uma 

representação daquilo que o homem ansiava ser. Aqui pode encaixar-se a célebre frase de 

Hergé para designar o sucesso de sua obra e que também está presente no editorial analisado 
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até então: era uma leitura recomendada para crianças e adultos, dos ―7 a 77 anos‖. Isto porque 

as revistas de Tintim eram, pode se dizer, espelhos que refletiam os anseios dos seus leitores, 

o desejo de serem eles também heróis, de possuírem as mesmas virtudes e dons dos 

personagens, não importando sua idade. Basta lembrar também do período histórico no qual 

tais heróis foram desenvolvidos, ou seja, durante as Grandes Guerras Mundiais e Guerra Fria, 

em especial Tintim, para entender mais profundamente esse desejo camuflado na 

personalidade heroica. 

Dessa forma, ―imitar Tintim‖ ou ―ser como Tintim‖, tal como era o desejo das crianças 

da Europa Ocidental segundo o editorial (mas também dos leitores mundiais, de uma forma 

geral) era inevitável; contudo, constituía-se como um feito humanamente impossível, já que, 

como visto, este personagem caracteriza-se como um ser ideal. Entretanto, o fato do leitor 

encontrar nele ―as forças para superar o sentimento derrotista‖, como diz Viera70, pode ter 

sido o fator essencial para que a fama de Tintim se espalhasse pelo mundo inteiro e se 

tornasse uma das HQs mais vendidas no século passado.  

O álbum mais famoso, segundo Tambascia, ―As Aventuras de Tintim - Exploradores da 

Lua‖71, vendeu mais de cinco milhões de cópias desde sua publicação72. Moya, por sua vez, 

mostra que os quadrinhos de ―As Aventuras de Tintim‖, até a década de 1980, já tinham sido 

traduzidos para mais de trinta línguas, além da transformação de dois deles em longa- 

metragem e diversos curtas73. No ano de 2010, o jornal português ―Diário de Notícias‖ 

publicou, em matéria especial produzida por Marina Marques, o informe de que as HQs de 

Tintim começaram a ser publicadas em Hindi, língua mais falada na Índia e única entre os dez 

idiomas com mais falantes no mundo a não ter traduções publicadas das obras de Hergé. Com 

esse feito, segundo a autora, o número de potenciais leitores dos quadrinhos de Tintim ao 

redor do mundo chega a 565 milhões, sendo que, nessa época, com informações trazidas no 

corpo da notícia, as aventuras do jovem repórter já haviam sido traduzidas para mais de 

oitenta idiomas74. 
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Ainda neste aspecto do sucesso das obras de Hergé, sobre o processo de tradução das 

HQs de Tintim, Gabriela Cristina do Nascimento, em seu estudo sobre estrangeirização e 

domesticação na tradução de um dos quadrinhos75 do herói belga, fazendo uma comparação 

entre as traduções do francês para o inglês e do francês para o português, apontando as 

discrepâncias paratextuais presentes nelas, mostra que inclusive o processo de tradução de 

uma obra depende de um conjunto de interesses, tornando-o refém de uma domesticação ou 

estrangeirização76 do texto. 

O grande número de vendas de exemplares ao redor do globo e os cuidados na sua 

tradução atestam que ―As Aventuras de Tintim‖ é mais uma ‗manivela‘ que move a indústria 

cultural. Como visto, esta se caracteriza justamente pela produção em grande escala, para uma 

grande massa (por isso, inserida na ―cultura de massa‖) e, graças a esse grande alcance, vem 

atendendo geralmente a interesses de quem bancou sua produção, podendo este propiciador 

ser o governo, uma ideologia, dentre outros.  

Hoje, decisivo (...) (é) a necessidade intrínseca ao sistema de não largar o 

consumidor, de não lhe dar a sensação de que é possível opor resistência. O 

princípio básico consiste em lhe apresentar tanto as necessidades como tais, que 

podem ser satisfeitas pela indústria cultural, quanto por outro lado organizar 

antecipadamente essas necessidades de modo que o consumidor a elas se prenda, 

sempre e apenas como eterno consumidor, como objeto da indústria cultural.
77

 

O grande volume de consumidores que os quadrinhos tiveram (e têm até hoje) atraiu os 

cuidados e os investimentos de interessados em divulgar seus objetivos e atrair ‗militantes‘ 

que apostem e lutem pelos mesmos ideais. Melhor ainda seria se esses conquistados fossem as 

crianças (futuro da nação) e jovens (sempre lembrados por sua vitalidade e ‗inconsequência‘ 

na hora de lutar por seus ideais e por aquilo que acreditam). A arte, então, apresenta-se como 
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meio sutil e eficaz manipuladora das massas78.  

Nesse contexto, os elementos característicos de Tintim não são por acaso. Por se tratar 

de um produto para vendagem, é necessário que a fruição do mesmo seja desejada por quem 

compra. Ninguém adquire algo por que não sente atração, com que não se identifica. A 

identificação é, no caso, tomada em seu sentido literal: a mitificação do herói, tal como 

acontece em Tintim, é um mecanismo de atração utilizado pela sociedade industrial para que 

os leitores (leia-se ―os consumidores‖) vejam no personagem aquilo que querem ser mas não 

podem, graças justamente ao próprio sistema da mesma sociedade79. Tudo, então, é 

manipulado para e pelos interesses desta, inclusive o modelo adotado na transposição do texto 

das HQs para outras línguas.  

Inserir Tintim no contexto do Superman (do homem comum que é divinizado, seja 

através de superpoderes, seja através da plenificação de suas virtudes), e ainda dizer que ele 

inaugura esse período na Europa, é afirmar que o personagem de Hergé é um expoente 

europeu nesse processo de manipulação das massas. A construção dessa imagem do herói 

com dupla natureza, sendo que uma não diminui nem exclui a outra, pode ser tida como a 

principal característica da dita ―Era de Ouro dos Quadrinhos‖80. Eco afirma que o consumidor 

necessita identificar-se a si, o mundo no qual está inserido e o seu ideal de vida naquele 

personagem: ―numa sociedade de tal tipo (industrial), o herói positivo deve encarnar, além de 

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

satisfazer‖81. Se isso não acontecer, não consegue mitificá-la, e, logo, não consegue ser um 

objeto de fruição. Características importantes como ser uma encarnação do bem, além da 

polidez, da retidão de vida, da sobriedade dos atos, de possuir uma juventude perene 

(transmitindo a sensação de um eterno presente, rompendo o continuum cronológico), dentre 

outros, são elementos mitificadores do personagem e agentes que convencerão o 

leitor/consumidor.  

O Superman deve, portanto, permanecer inconsumível, e todavia consumir-se 

segundo modos da existência cotidiana. Poss ui as características do mito intemporal, 

mas só é aceito porque sua ação se desenvolve no mundo cotidiano e humano da 
temporalidade. 
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 Contudo, como visto, essa fruição conduzida de ícones da arte sequencial não atende 

somente a aspectos econômicos, mas pode também atender a projetos ideológicos e políticos. 

Utilizam praticamente a mesma estrutura vista, mudando apenas o objetivo, o que também 

não exclui o aspecto econômico. Projetos que podem visar a objetivos de dominação cultural, 

por exemplo. No caso em questão, Tintim, mais do que um estilo de ‗Superman‘, é um 

europeu; o objeto de atração é o ser europeu; é o europeu que é mitificado nele.  

É válido retornar assim a uma discussão anterior. Realmente Tintim é um herói sem 

mácula, perfeito e exemplar, mas isso, de certa forma, não apenas devido a uma incorporação 

das expectativas dos contemporâneos à produção literária, mas também (e principalmente) 

porque era a representação da visão do europeu de si mesmo frente aos outros povos, 

especialmente os tidos como não civilizados, logo a tipologia própria apregoada ao jovem 

repórter é, tal como diz o conceito de Eco, ―bem definida e fundada em estereótipos 

precisos83‖. Isso mostra a ―(...) existência de um código compartilhado pelos leitores e ao qual 

o autor se reporta para articular, segundo leis formativas inéditas, uma mensagem que se dirija 

conjuntamente à inteligência, à imaginação e ao gosto desses leitores84‖. Como afirmam 

Maria de Fátima Campos e Ruth Lomboglia, ―a relação das histórias em quadrinhos com a 

realidade é bem complexa‖85. Dessa forma, o dono de Milu não era posto como exemplo 

imaginário, mas como um estereótipo, uma propaganda, uma personificação de um ideal 

europeu ocidental. ―Tintim como herói em suas aventuras ‗exóticas‘ se identifica com a moral 

cristã-ocidental e assume o papel de ‗salvador‘‖86. Ou seja, pela ótica do Ocidentalismo, 

Tintim não era apenas um simples anseio, era uma realidade; não era um ideal almejado pelos 

europeus, era a sua essência, a essência de todo ocidental. Pode-se então dizer que Tintim é a 

representação do homem branco europeu e das suas ‗qualidades‘, sendo a prática social 

apontada como o seu ‗fardo‘ civilizatório e desenvolvimentista perante os povos considerados 

atrasados e selvagens. Além disso, os altos números de vendagem dos quadrinhos do repórter, 

expostos anteriormente, podem indicar uma aceitação desse modelo proposto, o triunfo do 

Eurocentrismo materializado na obra de Hergé.   
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Fazendo a análise do editorial estudado, Fábio Moraes centra-se especialmente no 

último tópico, o qual diz que o autor nunca tinha ido a nenhum dos lugares representados, mas 

feito tudo de seu escritório, a partir de um acervo histórico, geográfico e político, com o 

auxílio de seus ajudantes. Pode-se dizer também que, e como afirmou o próprio Hergé em 

entrevista, mais do que esses documentos, ele também contava com o senso comum sobre 

características culturais, sociais, históricas, dentre outras, dos lugares que Tintim visitou como 

um dos basilares na feitura dos quadrinhos. Senso comum europeu (ocidental), eurocentrista, 

vale a pena relembrar. Logo, simbolizações cunhadas neste mesmo pensamento. Justamente 

por isso, como afirma Moraes, essas representações dos lugares visitados por Tintim não 

podem ser consideradas neutras, pois acabam se modelando a um ideal, luta pelo poder ou 

desejo por parte daquele que o escreve, o qual está imerso numa sociedade com ideais, lutas e 

desejos, buscando se fazer hegemônico sobre os demais87.  

Nesse caso, pode-se dizer que Tintim, contrariando o que está no editorial, é a 

representação de uma percepção da realidade: ―O importante não é buscar a verdade, mas sim 

saber como o discurso opera, quais são seus detalhes e como os articuladores tentam 

convencer os receptores desse discurso‖88. Dessa forma, pode-se constatar que ―Hergé 

transferia às suas obras e aos seus personagens a mentalidade presente no imaginário da 

sociedade belga no início da década de 1930‖89. Reafirma-se novamente a máxima: nenhuma 

obra é neutra, especialmente a ‗inofensiva‘ HQ! 

Por isso, não se pode acreditar que Tintim represente a realidade tal qual ela é. Ele 

pode acreditar que representa uma realidade, mas a pergunta que surge é: qual é a 

realidade que ele retrata? Por meio do estudo das fontes documentais da presente 

dissertação é possível notar que a realidade de Tintim está centrada no discurso 

eurocêntrico da relação oriente-ocidente. (...) chamar Tintim de realista significaria 

estar em sincronia com as ideias colonialistas e racistas da época. 
90

 

1.3 – QUEM É HERGÉ? 

 Seguindo o proposto inicialmente, chega-se aqui ao último ponto da análise geral sobre 

Tintim, estudando sobre o seu criador. Conhecer um pouco sobre Georges Remi, sua história 

e influência, faz-se necessário para que se possa entender desde suas motivações para pensar e 

escrever as aventuras do jovem repórter e de seu fiel cachorrinho, até o caminho que tomou 
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para chegar a este fim. Conforme diz Gaskell91: ―Buscar conhecer a autoria‖ para se estudar 

uma obra, é reconhecer que esta ―é antes uma consequência da concepção do artista e da 

percepção do relacionamento dele (...) com a arte‖. Ou seja, como também informa o autor, o 

artista não tem uma obra essencialmente individual, esta, entretanto, é um conjunto de fatores 

internos e externos integrados e apresentados sob forma de HQ.  

Nos quadrinhos do repórter do Le Petit Vingtième, a percepção de mundo de Hergé (e 

de uma grande parte de seus conterrâneos) ganhou formato, fala e ação. Essa atitude é 

considerada por Eco como essencial para se criar o enredo de uma história de arte sequencial, 

já que isso também é um atrativo para o leitor que consumirá aquele produto. Para este autor, 

nas HQs há ―código compartilhado pelos leitores e ao qual o autor se reporta para articular, 

segundo leis formativas inéditas, uma mensagem que se dirija, conjuntamente, à inteligência, 

à imaginação e ao gosto desses leitores‖92. A essa situação, acrescenta-se o agravante de que 

as HQs são, ainda de acordo com Eco, o meio de comunicação de massa que usufrui de maior 

liberdade para expressão para seus autores, já que não possuem entraves de patrocinadores, 

por exemplo. Liberdade que vai ajudá-lo a ir em busca de meios que  atraiam mais ainda 

consumidores para sua produção.  

Essa liberdade, porém, pode dar ao criador da história uma sensação de não ter limites 

para exposição desses ideais, o que pode ocasionar situações em que uma parcela dos próprios 

leitores sinta-se incomodada. O ‗Walt Disney belga‘, como Hergé ficou conhecido, sofreu 

diversas críticas e chegou a ser processado algumas vezes graças ao conteúdo de algumas de 

suas histórias. Racismo e incentivo à caça predatória foram duas das principais acusações que 

sofreu durante a vida. Algumas vezes, apesar das alterações, as suas histórias continuaram 

sendo alvos de diversas reclamações. Também nas produções televisivas e cinematográficas 

baseadas nos quadrinhos do repórter loiro existem diversos abrandamentos e adições ao 

original. Isso só comprova novamente que não se pode ver a obra de Hergé como neutra, nem 

achar que foi criada fora de ideais vigentes na época.  

Nascido aos 22 de maio de 1907, em Etterbeek, Bélgica, Georges Prosper Remi foi filho 

de uma católica família de classe média. Ele ―cresceu nos subúrbios de Marolles, no setor 
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operário, onde aproveitou o dialeto local para seus escritos futuros‖93. Além de também 

professar a fé cristã católica e estudar em colégios confessionais dessa mesma linhagem 

religiosa, quando ainda jovem foi escoteiro, aprendendo o manual e as regras dessa 

instituição. A influência dessas duas instituições foi bastante decisiva nas criações de 

Georges, tanto que, quando ainda tinha dezessete anos – época que assumiu o pseudônimo 

Hergé -, já fazia alguns desenhos do personagem escoteiro Totor, considerado como o 

prelúdio de Tintim94, o qual também incorporará os valores do bom escoteiro. 

Seu primeiro trabalho de fato é em 1927, aos vinte anos, justamente na revista 

ultraconservadora Le Vingtième Siecle, ―cujo diretor, o abade Norbert Wallez, segundo 

confissão do próprio Hergé, ‗comia um bolchevique em cada refeição‘‖95.  ―Em 1928, após 

prestar serviço militar, foi nomeado editor-chefe do suplemento semanal da publicação, 

destinado ao público infantil, o Le Petit Vingtième, onde ‗nasceriam‘, em 10 de janeiro de 

1929, Tintim e Milu.‖96. Até então, pode-se notar que Hergé era fortemente influenciado e 

educado por ideais tradicionalistas desde o berço, ideais fortalecidos durante a juventude, 

principalmente quando consegue seu primeiro emprego, mas também pelo próprio contexto 

cultural no qual estava inserido. Estes, inevitavelmente, estariam também presentes nos 

quadrinhos que criaria. Com o sucesso das primeiras aventuras do jovem repórter, ele logo foi 

incentivado a continuar escrevendo outras e teve uma grande repercussão. 

 De fato, como afirma o editorial, uma das características que mais chama a atenção na 

obra de Hergé é a precisão de detalhes em seus desenhos, sendo que não havia ido a nenhum 

dos locais por ele representados nos quadrinhos. Para tal feito, utilizou-se do seu 

documentário repleto de fotografias (dentre elas, as do fotógrafo Pierre Vergé), informações 

geográficas, históricas e culturais, como também, tal como apontado, do senso comum e do 

que ouvira dizer sobre os lugares que queria retratar e seus nativos. E é justamente nestes 

‗senso comum‘ e ‗ouvir dizer‘ onde habita o Eurocentrismo; são estes os ‗óculos‘ pelo qual 

Hergé viu os lugares a serem retratados, de modo particular a América Latina. Mais uma 

prova de que a imparcialidade ou a impessoalidade não habitam nas HQs. 
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CAPÍTULO 2 - A AMÉRICA LATINA POR HERGÉ: ANALISANDO AS HQs 

 

As representações sociais são instrumentos de legitimação de poder; de afirmação de 

uma posição superior de um grupo perante outro e consequente inferioridade deste. Segundo 

Chartier, as lutas de simbolização são importantes para ―compreender os mecanismos pelos 

quais um grupo impõe, ou tenta impor, sua concepção do mundo social, os valores que são 

seus e o seu domínio‖97. Trata-se de uma imposição cultural sutil sobre uma massa, a qual 

pode ou não reagir a este fato, em prol do atendimento de interesses de um indivíduo ou de 

um conjunto. Esta imposição traz em si a concepção da sociedade e os valores que os 

representantes querem impor sobre os representados para assim dominá-los. Analisando, 

então, esta concepção e estes valores (esta representação), logo se entenderá a forma de 

dominação social pretendida.  

Hergé, antes de ser o criador de Tintim e de toda a sua obra, está imerso em uma 

sociedade. É importante identificá-lo num grupo; caracterizá-lo como pertencente, no caso, à 

sociedade belga, ou, de modo mais geral, à sociedade europeia dos inícios do século XX. 

Como visto, esta desenvolvia, durante o período em questão, projetos de dominação cultural, 

territorial, econômica e política sobre os povos por ela considerados como subalternos, tendo 

como motivo para isso o fato de se considerar como superior, tida como predisposta de forma 

natural a ocupar esse lugar. Pode-se afirmar, então, que o referido autor faz parte de um 

contexto dado à representação (ou representante), e, como tal, produtor de simbolismos 

referentes a outros povos (neste caso, os não-ocidentais), com o objetivo de exercer sobre eles 

a sua influência.  

Em grande parte das vezes esses aspectos estariam incluídos na produção cultural 

europeia do período: a maioria dos autores da época, como partícipes culturais, acabaram 

inserindo em suas obras, de uma forma ou de outra, essa concepção. Não se deve tirar de 

vista, porém, que tais produtores, mesmo inseridos num contexto cultural, sendo sujeitos 

históricos, tomavam conscientemente partido de linhas políticas e ideológicas, que podiam ou 

não comungar com a cultura vigente. Nos quadrinhos ―mascara-se (...) todo o discurso 

político sobre a realidade, voltado para um público que supostamente tem necessidades 

especiais de serem educados, de receberem os valores adequados, etc.‖, isto é, ―um veículo de 
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comunicação dirigido do adulto para a criança, (...) uma intenção de reprodução social da 

cultura e, portanto, da ideologia desse adulto naquelas crianças‖98. Por isso, repetindo 

Chartier, não há como classificar uma obra como sendo neutra ou imparcial, nem uma 

‗simples‘ HQ. Assim aconteceu com Hergé e sua obra, que, pode-se dizer, ‗imprimiu‘ em 

Tintim a sua concepção de mundo, a concepção eurocêntrica, imperialista e determinista de 

então. O próprio autor disse em entrevista, quando perguntado sobre o que ele achava sobre as 

acusações de racismo em uma de suas obras:  

(O racismo em) Tintin au Congo, eu reconheço. É de 1930. Eu não conhecia desse 

país senão o que as pessoas diziam à época: ‗Os negros são grandes crianças… 

Felizmente para eles que estamos lá! etc…‘ E eu os desenhei, esses africanos, de 

acordo com esses critérios, no mais puro espírito paternalista da época, na Bélgica 

(...). Eu fiz essa história, eu já disse, através da ótica da época, ou seja, em um 

espírito tipicamente paternalista (...) que foi, eu afirmo, de toda a Bélgica. 
99

 

 

Contudo, apesar dessa confissão de Hergé ‗culpando‘ essa influência, não se pode 

deixar de dizer que tomar tal rumo é uma também uma escolha do autor, independente do que 

o motive a isso. No caso de Tintim, como visto, Hergé pode ter sido motivado por força do 

emprego, de modo especial, incentivado por seu chefe no ultraconservador Le Vingtième 

Siecle, o abade Norbert Wallez, ou, também, mais anterior, por causa dos valores aprendidos 

em sua criação também conservadora. Caso contrário, não haveria manifestações contrárias às 

suas obras, tal como houve, e ele não faria modificações de uma edição para outra em 

algumas de suas histórias mais criticadas, tal como ―Tintim no Congo‖, para poder contornar 

as situações constrangedoras.    

A partir disso, esta investigação partirá para uma nova etapa. Esta consiste basicamente 

na análise dos vestígios e provas encontradas nas HQs ―Tintim e o Ídolo Perdido‖ (1937), 

―Tintim e o Templo do Sol‖ (1949) e ―Tintim e os Pícaros‖ (1976) que evidenciem a presença 

desta concepção social e destes valores europeus em relação a outro povo, que neste caso é o 

latino-americano, já que os quadrinhos que serão trabalhados acontecem no Peru (―Tintim e o 

Templo do Sol‖) e no país fictício de San Theodoros (―Tintim e o Ídolo Perdido‖ e ―Tintim e 

os Pícaros‖), todos eles localizados naquela porção da América. As análises se darão a partir 

da conjugação das três revistas de arte sequencial, dando enfoque em três aspectos 

apresentados que mostram em suas páginas prováveis evidências de representações da 
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mentalidade eurocêntrica: a geografia latino-americana, a política latina e as ciências e 

tecnologias no continente.   

 

2.1 - POR DENTRO DOS QUADRINHOS 

 

Para melhor compreensão das abordagens que serão posteriormente feitas, faz-se 

necessário conhecer brevemente a história narrada em cada uma das HQs que serão estudadas. 

Para tal finalidade, o contexto de cada uma será descrito a seguir.  

O primeiro quadrinho é ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ (―Les Aventures de Tintin: 

L’Oreille Cassée‖ na publicação original), inicialmente publicado entre cinco de dezembro de 

1935 e vinte e sete de fevereiro de 1937, e que ainda mostra o jovem belga exercendo de fato 

a sua profissão, o jornalismo. Esta história relata a primeira ida do repórter aos territórios 

latinos com a finalidade de resolver um caso misterioso: o sumiço do fetiche Arumbaya. Este 

ídolo, apresentado como sem valor intrínseco ou histórico, pertencia a nação indígena de 

mesmo nome em San Theodoros e foi levado à Europa após uma expedição do explorador 

Ridgewell, e até então exposto no Museu de Etnografia da cidade onde o jovem loiro residia.  

Tintim se envolve no caso após perceber que o sumiço de um fetiche sem valor 

apresentava ligação com a morte de um escultor e o grande interesse por seu papagaio de 

estimação, e com a figura de um homem chamado Tortilla, o qual estava em San Theodoros, 

na América Latina. Perseguindo dois suspeitos de estarem por trás do assassinato do escultor 

e do roubo do ídolo (e também sendo perseguido por eles), o repórter loiro desembarca em 

terras latinas. Após quase ser fuzilado como inimigo do governo ditatorial do General 

Tapioca; ser resgatado (bêbado para não sentir a morte) pelos opositores, liderados pelo 

General Alcazar, que fazia um golpe de estado para a implantação de uma nova ditadura; ser 

empossado como (mais um) general do governo; buscar impedir uma guerra regional pelo 

petróleo; fugir de uma nova perseguição; se perder na selva após ser abandonado por seu guia, 

um índio medroso e avarento; encontrar o expedicionário Ridgewell ainda vivo, morando com 

os índios, e saber dele a história do fetiche, Tintim descobre o porquê daquele interesse no 

ídolo: dentro dele havia um diamante de grande valor, roubado dos índios por um 

expedicionário. Retorna para a Europa, reencontra o ídolo e o devolve ao seu lugar de origem: 

o Museu de Etnografia. 
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A segunda aventura de Tintim na América Latina foi ―Tintim e o Templo do Sol‖ (“Les 

Aventures de Tintin: Le Temple du Solei” no original), sua primeira publicação deu-se entre 

dezenove de dezembro de 1946 e vinte e dois de abril de 1948. Essa história é um 

desdobramento do quadrinho anterior, ―Tintim e as sete bolas de cristal‖, a qual mostra a 

expedição de sete pesquisadores à tumba inca de Rascar Capac. Após levarem a múmia para a 

Europa (história bem parecida com o ídolo Arumbaya da história anterior), os expedicionários 

sofrem a maldição da múmia, contraindo uma doença misteriosa. O professor Girassol, que 

acabou portando o bracelete da múmia, foi raptado e levado para o Peru.  

A HQ em questão começa justamente com a ida de Tintim, na companhia de Milu, 

Capitão Haddock e os detetives Dupond e Dupont, ao Peru, para a cidade de Callao mais 

especificamente, com o objetivo de desvendar o enigmático sumiço do Professor. Após ser 

advertido para abandonar o local por um misterioso nativo e receber dele um amuleto inca, 

Tintim salva um adolescente de nome Zorrino do ataque de uns homens maus. Como 

retribuição, Zorrino, em segredo, dispõe-se a ser seu guia na empreitada para encontrar o 

amigo cientista. Após enfrentar as montanhas íngremes e desertas dos Andes e uma selva 

densa, repleta de animais nocivos e outros perigos por todos os lados, Tintim descobre sem 

querer, após quase morrer numa cachoeira, uma entrada secreta para o lugar onde 

provavelmente o Professor estaria preso. Forçando uma porta emperrada, acabam entrando no 

Templo do Sol e encontrando uma sociedade inca em sua forma plena. Os europeus foram 

presos e condenados à morte por profanarem o templo sagrado, mas Zorrino foi salvo graças 

ao amuleto que Tintim passara ao jovem.  

Na prisão, o capitão deixa um jornal velho cair no chão enquanto bradava contra os 

incas. Tintim olha as manchetes e, após um momento de análise e perguntar qual era a data 

daquele dia, dá pulos de alegria a dizer que estão salvos, escolhendo, a partir disso, o dia de 

sua execução. Chegando o dia e a hora escolhidos pelo jovem, prontos para o sacrifício, 

Tintim começa a elevar preces ao Deus Sol, pedindo um sinal que mostrasse ao povo que 

aquela sentença contra eles era injusta, sendo logo advertido pelo chefe para que parasse com 

aquilo. O sol respondeu escondendo a sua face, causando espanto nos incas. Tratava-se de um 

eclipse solar, previsto pelo jornal do Capitão. Vendo que o Deus Sol obedecia Tintim, 

escondendo-se ou revelando-se novamente segundo a sua ordem, os incas soltaram logo os 

prisioneiros e os trataram como amigos. ―A cena terá sido inspirada num episódio verídico 
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passado com Cristóvão Colombo ou em episódios semelhantes, reais ou inventados, que 

abundam na literatura de viagens aventurosas.‖100 

Antes de irem, o chefe pede a Tintim para que não os divulgasse na Europa, evitando 

assim a perda da cultura incaica, recebendo a sua palavra de que não faria isso. Em troca, o 

jovem apenas o pede para que libertasse os sete exploradores da maldição, os quais, segundo 

o repórter, fizeram tudo aquilo com o objetivo de mostrar ao mundo a cultura daquele povo, 

sendo prontamente obedecido. 

E, por fim, a última ida de Tintim à parte latina da América é também a penúltima obra 

de Hergé antes de seu falecimento: ―Tintim e os Pícaros‖. A primeira divulgação desta obra 

(“Les Aventures de Tintin: Tintin et lês Picaros”) foi entre dezesseis de setembro de 1975 e 

treze de abril de 1976. A origem desta história também pode ser vista em ―As sete bolas de 

cristal‖, quando Tintim reencontra o General Alcazar. Nesta narrativa, ele conta ao amigo 

jornalista que houve um novo golpe militar, assumindo o poder novamente o General 

Tapioca. Em ―Tintim e os Pícaros‖, a cantora lírica Bianca Castafiori foi presa em 

Tapiocápolis (novo nome de Los Dopicos, capital de San Theodoros, em homenagem ao 

ditador) acusada de subversão política. Tintim e o Capitão foram juntamente acusados e 

convocados a irem para a cidade prestar depoimento. Querendo esclarecer os fatos, Capitão 

Haddock deseja ir à América do Sul, recebendo uma inicial resposta negativa por parte de 

Tintim suspeitando de alguma armadilha de Tapioca. Contudo, este acabou indo em segredo 

pouco tempo depois do Capitão ter chegado à América, justamente para tirar suas próprias 

conclusões.  

Chegando lá, após um engodo, quase foram mortos pela milícia armada de Tapioca 

numa selva. Nessa mesma selva, reencontram o General Alcazar, que estava escondido 

preparando um meio para deflagrar um novo golpe. Tintim ajuda a falir um plano do ditador 

para atrapalhar os projetos de Alcazar (o envio de bebidas alcoólicas, que embriagavam os 

soldados) e a arquitetar um plano com seu amigo para vencê-lo. Como era época de carnaval, 

quando toda a cidade parava e recebia turistas, Tintim conseguiu de visitantes perdidos 

naquela mata as vestes de personagens carnavalescos para todos os soldados de Alcazar, 

como também para ele, Capitão e para o seu amigo general. Conseguem invadir o Palácio do 
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Governo, depor Tapioca e fazê-lo declarar (à mira de revólveres) que passava o poder 

novamente para o General Alcazar, ou seja, o novo golpe havia sido implantado.  

 

2.2 - A GEOGRAFIA LATINO-AMERICANA E SEU DETERMINISMO 

 

De uma forma mais geral, essas HQs parecem se ambientar mais em locações naturais 

do que citadinas. Dentre estas, dá-se destaque especial para as florestas tropicais, sendo este 

um dos aspectos que chama a atenção nas referidas obras de Hergé. Apresentadas como 

densas, misteriosas, fechadas, habitat de animais perigosos e esconderijo de índios violentos 

(os Arumbaya), a floresta de Hergé aparece como sendo um lugar de difícil estadia. Seja para 

chegar ao Templo do Sol, seja para encontrar os Arumbaya e tentar solucionar um mistério, 

seja para organizar o golpe de Estado com Alcazar, Tintim tem de cruzar bravamente este 

lugar quase inóspito, retratado nos três quadrinhos estudados aqui. A selva é o lugar onde se 

comprova a perspicácia, atenção e sagacidade do dono de Milu, já que é com essas armas 

(associadas com seu cartucho de balas) que ele consegue vencer as adversidades que este 

local propõe. É Tintim que vence o selvagem, a floresta, através do seu conhecimento e da 

suas técnicas, nem os perigos da selva conseguem detê-lo ou fazê-lo sucumbir. 

Pode-se ver isso de forma especial na HQ do Templo do Sol101, principalmente nas 

páginas 37 e 38, 40 e 41, as quais relatam a estadia de Tintim, Capitão Haddock, Milu e 

Zorrino numa selva peruana, mostrando seus aspectos e tendo frequente luta contra animais 

perigosos.  

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖. 1970. p. 37. 
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No quadrinho exposto, a floresta é apresentada, sendo que os personagens parecem ser 

‗engolidos‘ pelo denso emaranhado verde que toma todo o quadrinho (colocado em destaque 

na página da HQ), quando estes são apresentados em segunda perspectiva e com uma espécie 

de vegetação tomando uma parte do corpo, todos com feição de alerta, parecendo não saber o 

que ocorrerá no próximo passo. Com isso, dá-se a sensação ao leitor de que aquela floresta é 

realmente fechada, misteriosa e desconhecida, a tal ponto que nem Zorrino, que era nativo do 

local, parecia estar bem seguro ao cruzá-la.  

Já nas páginas 38 e 40, aparecem, associadas à floresta densa, as figuras de uma cobra e 

de um jacaré, simultaneamente, que querem esmagar Zorrino (repete-se: nativo do local!) e 

devorar o Capitão, ambos sendo mortos a tiros por Tintim.  

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖. 1970. p. 38.40 

 

Esses animais (tal como um condor102 apresentado) podem ser destacados pela 

nocividade, sendo que cada um deles queria devorar algum dos amigos do jovem europeu, e 

pelos seus tamanhos, representados de forma exageradamente grande. A figura do jacaré 

novamente aparece, só que agora em bando, infestando um rio barrento e caudaloso, e 

predispostos a atacar o pequeno barco onde Tintim e seus amigos se encontram.  
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―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖. 1970. p. 41. 

Esses animais podem representar a nocividade da floresta latina, cercada de grandes 

perigos (e o tamanho dos animais pode indicar isso), os quais são vencidos pelo jovem belga: 

este consegue transformar, especialmente através do seu poder bélico, esses perigos em algo 

―(...) tão inofensivo como um verdadeiro tronco de árvore!‖ 103. Diante da sagacidade e das 

armas europeias, essas ameaças são dominadas: ―Têm sorte de eu estar com os cartuchos 

contados‖104.   

Ainda nesta aventura no Peru, no caminho ao Templo do Sol, o Capitão Haddock - 

irado, como quase sempre - exclamou:  

   
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖. 1943. p. 32.37.41. 

Os adjetivos usados pelo Capitão para qualificar os animais ou os lugares (nesse caso: 

selvagens, imundos, maldito, dos infernos, infame) podem mostrar muito além de uma 
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simples expressão de desagrado, da mesma forma que a representação da selva preenchendo 

quase todos os quadrinhos que a apresentam (a exemplo do quadrinho analisado) e o tamanho 

exagerado dos animais selvagens que, ao mínimo descuido, estão prontos para dar o bote 

fatal, também podem ser muito mais que uma apresentação para endossar a aventura. Podem 

ser justamente as ‗brechas‘ pelas quais escaparam a visão do autor sobre a América Latina, 

como a percebia e imaginava: um lugar selvagem, imundo, maldito, dos infernos, infame, não 

desenvolvido e extremamente perigoso. Percepções que podem partir de uma comparação: o 

europeu que analisa um outro povo, um outro lugar, a partir da analogia com o seu povo, com 

seu torrão natal.   

Em ―Tintim e o Ídolo Roubado‖105, por sua vez, o jovem belga enfrentou novamente 

uma longa travessia por uma floresta densa e perigosa, com um lago infestado de jacarés, para 

chegar à temida nação indígena dos Arumbaya. O foco desse quadrinho é, de certa forma, 

político e histórico, já que apresenta como contexto de criação uma releitura da Guerra do 

Chaco e das ditaduras na América Latina. Mesmo assim, a imagem da selva aparece como um 

elemento de destaque também nesta HQ, já que é nela que Tintim encontra as respostas que 

procurava para desvendar o caso que o traz à América, lugar em que ele não pretendia fixar 

raízes, de acordo com a fala do próprio personagem na página 17106, ao responder o capitão 

do navio: ―Não se preocupe, regressarei a tempo. Não tenho interesse em fixar raízes neste 

país‖.  

 
―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖. 1943. p. 47.46. 
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Mais uma vez, a floresta é posta ocupando a maior parte dos quadrinhos, se não a sua 

totalidade, tendo o verde das folhas como cor mais recorrente, dando lugar apenas para a 

representação do rio e de alguns trechos do céu, com Tintim aparecendo em segundo plano na 

maioria delas, o que dá novamente ao leitor a sensação de contemplar um lugar de mata 

fechada e apenas com o barco como meio de transporte. Novamente aqui a figura da cobra é 

desenhada e também tentando devorar um dos amigos de Tintim, nesse caso, Milu. E, além da 

serpente, as piranhas, ―esses terríveis peixes carnívoros‖, são de igual forma representadas 

como animais prontos para um bote rápido, as quais quase devorariam o foxterrier e seu dono 

se não fossem ágeis para fugir do ataque iminente.  

  
 ―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖. 1943. p. 48.55. 

 

Diante delas, Tintim exclama: ―É assustador!‖ 107. De fato, esse mundo no qual se 

parece lutar pela sobrevivência todos os dias é realmente assustador para um europeu. Por 

isso, quando contempla alguém semelhante na selva, espanta-se mais ainda: ―Um branco!‖ 108. 

Talvez este espanto possa mostrar que toda aquela situação não condizia com a realidade que 

o branco, que o europeu, estava acostumado a viver, mas também pode indicar que até à 

América ele já tinha estendido seu domínio e influência, e de que podia se adaptar (e vencer) 

a qualquer lugar do mundo.  

Já em ―Tintim e os Pícaros‖109, ele é conduzido à floresta numa emboscada feita pelo 

General Tapioca e nela encontra o velho amigo general Alcazar. Nesta HQ, mais uma vez, a 

floresta é apresentada no meio da trama e com as mesmas características, mesmo com uma 

aparente ruptura no modo de enxergá-la. Repete-se mais uma vez a ‗fórmula‘ dos desenhos da 
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floresta tomando todo (ou quase todo) o quadrinho, tendo o verde das plantas e o marrom dos 

troncos como cores predominantes, mostrando-a novamente como densa; nas páginas 36 a 38, 

novamente aparecem as figuras da cobra (anaconda) e do jacaré, e, tal como em ―Tintim e o 

Templo do Sol‖, apresentados com tamanhos um tanto exagerados.  

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖. 1993. p. 26.37  

 

Ou seja, apesar dessas três HQs serem produzidas num intervalo de tempo de quase 

quarenta anos, a recorrência (e insistência) nas mesmas características para classificar a 

floresta e seus animais, além de poder indicar mais uma vez o atraso latino, também dá a 

entender uma visão reducionista da América: a de ela ter, apesar das cidades representadas, a 

floresta como principal foco de representação; em outras palavras, a visão da América Latina, 

pejorativamente, como uma grande selva. 

Além dos Arumbaya, nesta HQ a selva parece ser percebida também como um perigo 

em segundo plano110, já que o viés desse quadrinho é mais político: o inimigo a ser derrotado 

neste quadrinho é o opositor político, não a vegetação. Por isso, dá-se a sensação de que esta 
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 Ao contrário de ―Tintim e o Ídolo Roubado‖, a qual também tem um cunho político, mas possui a 

floresta apresentada de forma semelhante à presente em ―Tintim e o Templo do Sol‖, ou seja, de forma 

mais perigosa e nociva. 
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ganha um caráter de amparo para o suposto ‗lado do bem‘ liderado por Alcazar, protegendo-o 

dos que os procuravam para aniquilá-los. Tal como disse o próprio general quando um 

helicóptero os procurava dentre a mata, que nada os faria mal. 

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖. 1993. p. 35 

 

Inclusive os perigos da floresta também são quase aliados dele. Ao traidor Pablo, que 

armara uma emboscada, diz Alcazar: ―Esse miserável traidor fá-lo-ei devorar vivo pelas 

formigas vermelhas!‖111. Até a figura da cobra, que no Peru foi representada de forma 

perigosa, sendo que quase matava Zorrino, agora protegeu o Capitão de ser devorado pelo 

jacaré: ―Sim, senhor! Teve muita sorte! Aquela anaconda salvou-lhe a vida!‖.  

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖. 1993. p.37 
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Há mudanças até quanto aos temidos Arumbaya, os quais, apesar de serem apresentados 

como ‗amigos‘ de Alcazar e de seus partidários, segundo suas próprias palavras, ainda eram 

sinônimo de perigo para aqueles que não os conheciam: agora, até um dos perigos mais 

temidos da floresta se alia ao lado de Tintim. Estes, porém, agora não passavam de um bando 

de bêbados, graças aos planos de Tapioca.  

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖. 1993. p.31.32 

 

A única ameaça que representaram foi ao Professor Girassol, quando, embriagados, 

começaram a tirar as roupas dele com motivo jocoso: ―Socorro, Tintim!... Acudam-me!... 

Ladrões!... Fogo!... Ó da guarda!... Estão a despojar-me!‖ 112. Este mesmo personagem 

constata a triste realidade do que haviam se tornado:  

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖. 1993. p. 32 
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E bêbados por um dos melhores whiskys europeus segundo a HQ, tal como se pode ver 

no espanto do Capitão ao ver uma garrafa dessa bebida na floresta. É constatável, assim, a 

extensão do domínio dos produtos da Europa e o reconhecimento da qualidade destes 

enquanto bem produzidos, mas, também os efeitos negativos da globalização.  

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖. 1993. p. 29-30 

 

Por uma outra fala do Capitão pode-se notar alguma mudança: em comparação com os 

adjetivos, e a quantidades destes, usados para descrever a floresta peruana, nesta aventura 

Haddock reclama apenas uma vez e de forma mais branda, ao responder a pergunta do 

Professor Girassol: ―Encantador passeio, não é verdade, Capitão?‖, e Haddock, abanando-se 

para livrar-se do calor, ―Encantador, isso mesmo!... Quando eu penso que podíamos estar 

tranquilamente, em Moulinsart, a saborear um vinhozinho branco bem fresco‖. Apesar do 

‗abrandamento‘ dos perigos em relação a ―Tintim e o Ídolo Roubado‖, a floresta ainda era um 

lugar nada desejado, continuava ainda meio inóspito para o europeu. 

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖. 1993. p. 29 
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Em números: treze das sessenta e três páginas da primeira aventura latina de Tintim 

retratam este cenário de uma densa floresta tropical, conjugada com cenários montanhosos, 

rios e animais selvagens; nove das sessenta e quatro páginas de ―Tintim e o Templo do Sol‖ 

acontecem numa floresta113; e trinta e uma das sessenta e duas páginas de ―Tintim e os 

Pícaros‖ retratam cenas ocorridas na floresta. E, como já apresentado, ligadas à selva sempre 

aparecem a figura dos nativos e a de uma fauna infestada de animais perigosos (de modo 

especial, a cobra e o jacaré, que aparecem em todas as três HQs).  

Esses números só fazem ratificar o que foi dito até então: a quantidade de vezes que a 

representação da selva misteriosa e perigosa é apresentada pode dar ao leitor a ideia de que na 

parte latina da América a principal coisa a se representar (e que a caracteriza) não são as 

cidades ou suas tecnologias, mas sim a floresta. Pode remeter ao leitor, como traz Mix, ao se 

mostrar com grande ênfase a selva, os animais nocivos e o índio, a ideia de que a América 

Latina nada mais é do que primitivismo. Um lugar que não parece estar no século XX; não é 

um lugar moderno, desenvolvido e urbano, tal como a Bélgica, ou a Europa, de modo mais 

geral. Ou, como disse o personagem do aventureiro Hidgwell em ―Tintim e o Ídolo 

Roubado‖, ao explicar o porquê decidiu ficar morando com os Arumbayas: aquela parte do 

globo não fazia parte ―do mundo civilizado‖. 

 
 ―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖. 1943. p. 48. 
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É inevitável afirmar também que esta característica assemelha-se muito à crença do 

determinismo geográfico, vigente nos inícios do século XX, fruto das teorias evolucionistas 

sociais e constituidora do ideal neocolonial de selvagem. Como afirma Muryatan Barbosa, 

essas teorias estiveram presentes e foram fortalecidas em obras clássicas do Iluminismo e 

também em produções filosóficas dos séculos XVIII e XIX114. Destaca-se de modo especial a 

obra sobre a antropologia criminal de Césare Lombroso, a qual creditava ao local de nascença 

do indivíduo influências na formação do seu caráter e na predisposição para a criminalidade e 

subdesenvolvimento. Essas obras, referências da historiografia, filosofia e antropologia 

moderna, foram tecidas dentro de uma mentalidade eurocêntrica, o que deu certo ‗atestado 

científico‘ para a crença de que o europeu era de fato uma raça superior às demais. Logo, os 

outros povos do mundo eram tidos como ―crianças a serem educadas pelas luzes da razão‖115 

e que tendiam ao primitivismo, ao atraso, ao comodismo no subdesenvolvimento, enquanto o 

europeu era justamente o oposto de tudo isso. O lugar determinava de forma atávica o grau de 

desenvolvimento, de civilidade, da pessoa: nesse caso, o desenvolvimento pertencia às áreas 

temperadas do globo, enquanto as outras, a começar da área tropical (onde se passam as HQs 

estudadas), eram relegadas ao atraso. 

Pode-se notar também outro aspecto que o autor pode creditar como indicativo de atraso 

no desarrolho dos povos latinos: a fala dos nativos e o jeito como eles são identificados. Estes 

não possuem a pronúncia gramaticalmente correta em suas frases, tal como Tintim e os outros 

europeus, além de serem sempre identificados pelas personagens europeias como ‗índios‘, o 

que para Quijano é em si um termo de natureza eurocêntrica, já que desconsidera identidades 

distintas e múltiplas e as aglutina em um só termo.116 

Vê-se isso especialmente nos personagens Zorrino e Caraco, que aparecem em ―Tintim 

e o Templo do Sol‖ e em ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ respectivamente, e com os Arumbaya, 

que são retratados em ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ e ―Tintim e os Pícaros‖. Aqueles, amigos 

ou auxiliares de Tintim, vivem ou em Callao e são vendedores de laranjas (Zorrino) ou 

servem a um latifundiário branco e são gananciosos (Caraco); estes, isolados no meio da 

selva, são temidos pelos demais. Os trechos a seguir exemplificam isso: 

                                                 
114

 BARBOSA, 2008. 
115

 Idem, p. 47. 
116

 QUIJANO, 2005. 



 
 

53 
 

 
Na ordem: ―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 22; ―Las Aventuras de Tintin: Tintin y 

la oreja rota‖, 1943, p. 46.  

 

Estes excetos mostram construções erradas segundo a norma culta da língua se 

comparadas com as de Tintim, por exemplo, mas, mais próximas ‗ao correto‘ e decifráveis ao 

leitor do que as passagens que mostram o temido povo indígena de San Theodoros e sua 

língua materna: ―Wéhoungoun! stounérikos! Kemahalonerdecoss‘chproporosrabarokh!‖, 

disse o explorador Ridgwell na língua indígena quando acertaram-no com a bola de golfe.  

 
 ―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖, 1943, p. 52. 

 

O índio aqui é tido como aquele que está mais próximo do estado de natureza, o menos 

desenvolvido intelectual, científica e culturalmente, como também aquele que está mais 

ligado à natureza, ao meio ambiente. Logo, quanto mais próximo ao meio ambiente, mais 
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próximo ao estado de natureza. Dentro dessa realidade, principalmente no aspecto da fala, 

deduz-se haver dois tipos de nativos, mas, todos colocados numa mesma classificação: índios. 

Os mais próximos a uma vida dita civilizada (ou seja, mais próximos ao estilo de vida 

europeu, seja por morarem em cidades ou em habitações de brancos, ou por apresentarem 

uma vestimenta mais próxima às deles, ou pelo interesse ao lucro e pelo comércio, e, diga-se 

de passagem, os mais próximos aos europeus), mesmo ainda sob o julgo do estado de 

natureza, mostram uma fala próxima à correta norma gramatical, como se fossem crianças que 

estivessem aprendendo a falar. Já os mais ligados à natureza (os que moram em ocas dentro 

das selvas, os mais temidos por serem quase inimigos do homem branco, que têm como 

paramentos apenas tangas e outros adereços que deixam seus corpos mais nus dos que 

cobertos), mantêm uma língua própria, totalmente diferente dos europeus, que a torna (até 

para o leitor) impossível de ser compreendida sem a ajuda de intérpretes.   

Mas, em ambos, a fala não se iguala à de Tintim e dos europeus, ou, ainda, dos 

‗europeizados‘. Isso porque, como diz Morais, ―a língua é um sistema de diferenciação 

importantíssimo‖, já que o domínio de uma língua aproxima, iguala. No caso em questão, 

igualaria Tintim ao nativo, fato que um eurocentrista nunca aceitaria sendo que é a 

―impecabilidade que lhe dá autoridade‖117.  

Ainda acerca dessa questão da pronúncia gramaticalmente correta o Filho do Sol (bem 

como alguns dos líderes do seu governo, como o sacerdote) apresentavam fala idêntica aos 

personagens europeus, como se pode ver, por exemplo, na primeira fala de Pachacamac: 

―Estrangeiros! Antes de mais nada, desejo saber de que maneira e com a cumplicidade de 

quem, conseguistes entrar no Templo do Sol.‖, em contraste com Zorrino. Isso também 

acontece com os líderes religiosos dos Arumbaya e dos seus inimigos, os Bíbaros, em ―Tintim 

e o Ídolo Roubado‖, como por exemplo: ―E a ti, que te importa? Dá-me este animal e vai-te!‖, 

dito pelo mago dos Arumbaya e ―Espíritos do bosque, sacrificaremos esses dois 

estrangeiros…‖, dito pelo chefe Bíbaro.  
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―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 50;  ―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja 

rota‖, p. 51.  

 

Isso pode ocorrer porque estes ocupam posições de liderança, governam um povo, ou 

seja, são superiores, e, por causa disso, possam ser vistos como mais próximos ao europeu do 

que os demais, mas, mesmo assim, são apresentados, ao fim, ou como ‗obedientes‘ ao 

europeu, ou como vencidos por ele. O europeu sempre sai ganhando. 

 Por isso, cabia a estes a missão, considerada como fardo, de levar o modelo de 

desenvolvimento à lá europeia aos povos considerados selvagens. Pôr Tintim no meio dessas 

selvas e representá-lo vencendo-as a partir de sua perspicácia e força bélica é um indicativo 

dessa crença de que só o europeu poderia dominar aquela situação. O europeu vence o 

selvagem, os perigos da selva, não se intimida perante seus mistérios, e mostra-se mais forte 

do que ela: é o europeu redentor. Tal como disse Mix: ―Tintim como herói em suas aventuras 

‗exóticas‘ se identifica com a moral cristã-ocidental e assume o papel de ‗salvador‘ a todos os 

níveis‖ 118.  

Dessa forma, nas aventuras analisadas, pode-se notar a ideia da influência do meio 

geográfico na formação do selvagem e, mais ainda, mostrando a pretensa incapacidade destes 

para saírem desse estado, exaltar a dita superioridade do europeu. Reconhecendo o seu 

pretenso lugar subalterno, o selvagem consequentemente reconheceria a necessidade de se 

submeter à influência branca, abrindo brecha para o ‗auxílio‘ desenvolvimentista dos 

europeus. 
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 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 24.29.38. 

 

 Tal como afirmou Zorrino ao ser indagado por Tintim se ele não teria medo de 

desobedecer às ordens impostas, para ajudá-los: ―Sozinho eu ter medo; junto a ti eu não ter 

medo‖; ou, quando salvo do cativeiro imposto pelo bando de capangas prontos para matar os 

estrangeiros: ―Eu saber tu me libertar‖; ou, ainda, quando quase devorado pela víbora, e salvo 

pelo repórter: ―Tu me salvar de novo, señor Tintim‖, o medo não o assaltaria somente pela 

presença do europeu por perto. Isso pode, assim, ser considerado como representação do 

latino perante a visão paternalista europeia: com Tintim (com o europeu, de modo geral), ele 

não teria (ou deveria) medo! 

 

2.3 - OS GOVERNOS LATINO-AMERICANOS E SUA INFLUÊNCIA NA SOCIEDADE 

 

Existem duas representações de governo nas HQs analisadas: as ditaduras militares de 

San Theodoros e o governo inca no Peru. Tanto em ―O Ídolo Roubado‖ quanto em ―Tintim e 

os Pícaros‖, parece que há uma rivalidade antiga entre os Generais Tapioca (que parece 

assumir o lado mau, por estar sempre contra Tintim e seus amigos) e Alcazar (sendo este um 

amigo pessoal do repórter loiro, até instituindo-o como coronel na aventura de 1937). Já em 

―O Templo do Sol‖, toda a sociedade peruana representada parecia girar em torno do grande 

Inca, o qual liderava um governo aparentemente teocrático e odiava (até o final da HQ) 

estrangeiros. Dois líderes, então, que se opunham a Tintim, e que, coincidentemente, são tidos 

como vilões injustos, e um que se alia a ele, sendo colocado como o melhor: ter o aval e o 

apoio de Tintim é, a partir de então, fator principal para a classificação dos governantes.  

Em todos eles, por isso, o jovem belga age de forma direta. Seja fazendo parte do 
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aparato governamental e intermediando assuntos de guerra, como se vê em ―Tintim e o Ídolo 

Roubado‖, quando o recém-criado Coronel Tintim se opõe à guerra pelo território petrolífero 

perante a negociação com o representante da General American Oil, sendo considerado como 

perigoso pelo ganancioso negociante americano devido essa negativa: ―É um tipo perigoso; 

seria capaz de fazer fracassar os nossos planos‖119; seja facilitando golpes, como em ―Tintim e 

os Pícaros‖, quando ajuda Alcazar, sob juramento deste de ser sem fuzilamento dos 

opositores, ao livrar os Pícaros (seus ‗escudeiros‘) do vício do alcoolismo, a efetivar o plano 

de golpe para que retome o poder, conforme se vê no trecho: ―Curo seus Pícaros do 

alcoolismo e o senhor promete-me que não usará violência depois de eu o ter ajudado a 

retomar o poder. De acordo?‖; seja até substituindo o líder no contato com os seres divinos 

que regiam a sociedade, a exemplo da aventura no Peru, quando Tintim toma o lugar do 

sacerdote e do chefe Inca e se ‗comunica‘ com Pachacamac, o deus Sol, e este o obedece, 

como se pode ver nesta fala do Inca ao ver o eclipse que salvou Tintim e seus amigos da 

morte: ―Piedade, estrangeiro, suplico-te!... Faze com que o sol volte a brilhar… Dar-te-ei tudo 

o que quiseres‖, sendo respondido por este: ―Seja, nobre Inca! Confio em tua palavra! 

Acalma-te! Vou ordenar ao sol que reapareça…‖. Em todos esses casos, o repórter interfere, 

orienta e até toma o lugar do líder, talvez indicando uma pretensa aptidão do europeu para 

liderança frente à injustiça ou inexperiência (quase incompetência) do latino. 

 

                                                 
119

 HERGÉ, 1943, p. 31. 
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Na ordem: ―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖, p. 30; ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os 

Pícaros‖, 1993, p. 45; ―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖ , 1970, p. 61. 

   

Pode-se, assim, elencar os três chefes de governo que são representados: o Inca (ou 

‗Filho do Sol‘ ou ‗Pachacamac‘) e os Generais Alcazar e Tapioca.  

O Filho do Sol foi descrito pelo Capitão como assassino, ao condenar à morte, segundo 

as leis incaicas, ele e seus amigos por violarem o Templo do Sol e, no caso do Professor 

Girassol, usar o bracelete sagrado da múmia inca de Rascar Capac, o que pode dar uma ideia 

ao leitor de que as leis desse povo se baseavam em critérios injustos, xenofóbicos e 

autoritários, baseados numa lei que mais parecia estar à mercê da vontade do Inca, ao 

contrário do europeu, que se baseava num código acima dos quereres pessoais de alguém, 

como fica evidente no diálogo entre o Inca e Haddock: ―Muito bem! De qualquer forma, a lei 

prevê um castigo para os que ousam entrar no templo sagrado, onde perpetuamos o culto do 

Sol. E esse castigo, estrangeiros, é a morte!‖, disse o Inca, sendo respondido um pouco depois 

pelo Capitão: ―Você não tem o direito de matar esse homem, com todos os demônios! Nem 

mesmo de matar-nos a nós, mil trovões! Isso não passa de assassinato!‖. A justa condenação 

para o inca era assassinato para o europeu. 

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1970, p. 50.51. 
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Já os Generais Alcazar e Tapioca, os quais aparecem em ―Tintim e o Ídolo Roubado‖120 

e em ―Tintim e os Pícaros‖, são apresentados de acordo com a proximidade que possuem com 

Tintim: enquanto um se aproxima do jovem e o insere em seu governo, o outro o considera 

como inimigo, querendo matá-lo. E justamente o que se põe ‗ao lado‘ do belga, aparece como 

o ‗lado do bem‘. Contudo, se analisado de forma atenta, se verá que ambos possuem muito 

mais semelhanças do que diferenças.  

Pode ser ver isto de forma especial na aventura de 1976. Na introdução desta HQ, 

Tintim caracteriza Tapioca: ―Diz-se que este Tapioca é um autêntico tirano, cruel e vaidoso… 

Vaidoso a ponto de mudar o nome da capital, Los Dopicos, para lhe pôr o seu próprio nome: 

Tapiocápolis‖ 121. Contudo, na página 54, indo pôr em prática o seu golpe de Estado, Alcazar 

diz: ―Amanhã à tarde, chegamos a Tapiocápolis (que em breve se chamará ‗Alcazarópolis‘)‖. 

 
 ―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖, 1993, p . 1.54. 

 Se a mudança de nome por um era vaidade, o outro deveria ser considerado assim 

também. O repórter também chamou Tapioca de tirano e cruel, mas, nas duas HQs, têm-se 

provas de que Alcazar também o era, como por exemplo, na do Ídolo Roubado, quando este, 

após nomear Tintim embriagado (que acabara de escapar do fuzilamento) como mais um 

general, briga com seu conselheiro que o aconselha a não pôr mais um em um cargo tão 

elevado, dizendo: ―Faço o que quero. Quem manda aqui?‖ e diminui a patente do que se 

atreveu a admoestá-lo.  

                                                 
120

 Neste caso, o único que aparece de fato é o General Alcazar. Tapioca é apenas descrito no enredo, 

mas, não aparece de fato. Este só irá ser apresentado de fato em ―Tintim e os Pícaros‖. 
121

 HERGÉ, 1993, p. 1 
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―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖, p. 22 

 
Em 1976, Tapioca condenou Bianca Castafiori à morte porque suspeitou que ela 

planejara um golpe contra o seu governo, mas Alcazar, em 1937, condenou Tintim ao mesmo 

fim pelo mesmo motivo. O fato que mais revela essa aproximação é no consenso de ambos 

sobre a necessidade do fuzilamento quando o golpe com os Pícaros é efetivado: cumprindo 

seu juramento a Tintim, Alcazar promete não fuzilar seu opositor, o qual suplica sobre si esta 

condenação, dizendo que, caso isso não acontecesse, seria motivo de desonra e especulações 

negativas entre o povo. Concordando com o opositor, mas mantendo-se fiel a Tintim, o novo 

general diz: ―Estou a ver: um idealista, não é?... Infelizmente, essa gente não respeita nada! 

Nem mesmo as mais antigas tradições‖, tendo como resposta de Tapioca: ―Sim, triste época 

esta…‖. 
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―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖, 1993, p . 57 

 
A partir dessas representações, pode-se entender que Hergé podia conceber os governos 

na América Latina de duas formas: ou de que é um povo regido da mesma forma que há 500 

anos, passando incólume pelos séculos seguintes à chegada de Colombo122, andando na 

contramão do progresso segundo os moldes europeus; ou de que é um lugar de ditaduras, em 

que o poder se conquista não de forma democrática, mas através de sucessivos golpes, 

aplicados pelos mesmos grupos, tendo à frente líderes egoístas, sanguinários, gananciosos e 

vaidosos, como é possível ver em ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ e ―Tintim e os Pícaros‖, 

patrocinados por multinacionais ou governos de fora interessados apenas em manter ali sua 

influência econômica ou política. Ou é uma América tida como espantosamente pitoresca, ou 

é uma América à mercê dos caprichos de grupos ditatoriais que se revezam no poder: a 

América de Hergé, tanto no passado (ou na manutenção deste), quanto no presente, é 

governada na contramão das concepções europeias de progresso. E, expor essa diferença é 

quase dizer que não há perspectiva de avanço para um lugar, se os seus líderes não 

contribuírem para tal fim. Representar os governos latinos dessa forma é justificar, dar 

motivos, apontar os culpados para o seu pretenso atraso.  

 Seja de uma forma ou de outra, sob Pachacamac ou sob ditadores, quem é representado 

como o que mais sofre são aquelas que ou têm de submeter-se silenciosamente ao seu líder, 

ou só assistem, passivamente, a constantes conquistas do poder: as sociedades peruana e do 

país fictício de San Theodoros, as quais são representadas como não modernas. Em todos os 

três quadrinhos estudados, o povo parece indiferente: nas histórias ocorridas em San 

                                                 
122

 Tal como aponta ―Tintim e o Templo do Sol‖, ao representar um país sendo governado por um chefe 

Inca, cujos poderes são legitimados por ser ‗Filho de Pachacamac‘, sendo isso causa de espanto para 

Tintim: ―O Inca… O Inca… Então ainda haveria um Inca?... Em nossa época?... É incrível!‖. Ver em: 

―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1970, p. 24. 
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Theodoros, quando o general amigo do repórter belga assume o poder, recebe os mesmos 

membros que compunham o governo anterior. Em 1937, quando apenas anunciado o golpe 

que colocou Alcazar no poder, os soldados quase algozes de Tintim rapidamente mudaram de 

lado, aos gritos de ―Viva o General Alcazar!‖, ―Fora os tiranos!‖ e ―Abaixo o General 

Tapioca!‖. Contudo, ainda mesma página, quando o boato foi desmentido, os mesmos 

soldados gritaram as mesmas coisas, só invertendo os nomes. 
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Continuação 

 
 ―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖, p. 20. 

 

 No golpe com os Pícaros, a mesma coisa: a mesma equipe que servia a um ditador, sem 

reservas, passa para o lado o lado do outro. Já entre os incas, todos apenas se submetiam ao 

chefe por medo, como é possível ver no diálogo entre Tintim e Zorrino, na página 24 da 

aventura do Templo do Sol:  

  
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1970, p. 24. 

 

Destaca-se mais um exemplo dessa passividade do povo e, mais ainda, de que, 

independente de quem esteja no governo, nada parece mudar para ele, em ―Tintim e os 
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Pícaros‖. Nestas, aparece quase a mesma cena: localizada em lugar extremamente pobre, 

retratando pessoas vivendo em condições insalubres, morando desde miseráveis casebres até, 

inclusive, em tubos que se assemelham aos de esgoto. Além disso, assemelha-se também o 

fato de que em ambas as páginas há, em primeiro plano, a figura de dois policiais que 

parecem ser da tropa de choque, por estarem armados e portando cacetetes. Entre o quadrinho 

inicial e o final, há apenas uma diferença: a placa saudando o líder. Naquele, está escrito 

―Viva Tapioca‖, neste, ―Viva Alcazar‖. ―As lutas contra os tiranos em Hergé não têm nada a 

ver com as ideologias políticas, são unicamente querelas pessoais entre dois grupos, e tanto 

vale um general, quanto o outro‖123. Nada muda, só o nome de quem está à frente: o povo 

continua na mesma miséria, a repressão (que os dois policiais parecem invocar) continua a 

mesma. 

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖, 1993, p . 11.62. 

 

Isso, talvez, por dois motivos: o primeiro, porque os governos parecem não se importar 

com o povo, fazendo dele apenas público para seus ‗espetáculos‘ de mandos e desmandos, 

assim como classifica Renato Ribeiro124; segundo, porque os governos latinos estavam 

também num estágio de inferioridade pelo simples fato de serem constituídos por latinos, 

logo, não tinham capacidade suficiente para promover o avanço das sociedades, tal como 

pode-se deduzir ao ser ilustrada uma carta de Alcazar à sua esposa, quando este saiu para 

implantar o golpe contra o seu adversário político, contendo erros gramaticais sérios como: 

―eçe‖, ―treminar‖, ―teraz‖, ―deicho‖ e ―tumar‖.  

                                                 
123

 MIX, 1970, p. 4. 
124

 RIBEIRO, Renato J. A política como espetáculo. In: DAGNINO, E. (Org.). Anos 90: política e 

sociedade no Brasil. [S.l.]: Brasiliense, 1994. P.. 31-40 
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―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖, 1993, p. 53. 

 

As sociedades são então apresentadas como pitorescas ou, não importando o governo, 

presas numa mesma situação de miséria, pobreza e subdesenvolvimento. Na verdade, esse 

marasmo social frente aos mandos e desmandos das sucessivas ditaduras pode indicar muito 

mais que um simples ‗não se importar‘, mas dá a entender uma situação de acomodação. 

Parecem estar acostumados com aquele tipo de governo, seja por medo de uma reprimenda, 

seja simplesmente por estarem habituados àquele tipo de governança. Apesar de inseridos 

naquele contexto, parece ter se tornado de praxe viverem assim. Isso pode ser também uma 

visão justificadora de Hergé para o pretenso atraso latino: não só os governos são culpados, o 

povo também é.  

Colocar Tintim como agente nessas modificações, como ―único portador de valores 

éticos‖125 é talvez mostrar que só o europeu tinha condições de mudar aquela situação 

política. Volta-se aqui ao ponto inicial: ter o apoio de Tintim é, aqui, o fator principal para a 

classificação dos governantes. Ele é o parâmetro. O europeu mudava a sorte dos latinos, só 

que fazia isso em seu favor. Isso porque, em todas as HQs estudadas aqui, os benefícios que o 

repórter conseguia eram para o seu lado, seja para os europeus, como ele, seja para aqueles 

que se aliavam a ele. No Peru, ele consegue do Filho de Pachacamac a cura dos 

expedicionários que roubaram uma parte do tesouro Inca, e que por isso estavam sob efeito de 

feitiço, com a justificativa de que eles fizeram isso apenas para ―dar a conhecer ao mundo 

inteiro as tradições seculares e as riquezas desta civilização‖. 

                                                 
125

MIX, 1970, p. 4. 
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―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖, 1993, p . 62. 

 

Dessa forma, o que diferencia um ditador do outro é o fato de que Alcazar era amigo do 

jovem repórter, ou seja, amigo do europeu! Dialogava com ele, ouvia os seus planos e 

conselhos, acolhia a ele e seus amigos em sua casa, enfim, estava aberto à influência europeia 

e, por isso, era o melhor, era aquele que representava o ‗ditador do bem‘, apesar de, na 

prática, nada mudar efetivamente. De igual forma, o Inca só aparentou ter um ar mais 

benevolente após dar-se por vencido, ao ver que o próprio Sol obedecia ao jovem, e entrar em 

diálogo com Tintim, libertando os aventureiros do efeito do feitiço, enfim, depois de se 

submeter à vontade do europeu. Tintim representa o ponto de equilíbrio em governos 

desestruturados e mal administrados, injustos e antidemocráticos; o europeu representa o 

ponto de equilíbrio nas celeumas do poder na América Latina: enquanto os governos latinos 

erravam, Tintim acertava; enquanto os governantes queriam apenas fazer valer sua vontade, 

Tintim fazia valer o direito; enquanto estes queriam fazer guerra, Tintim a condenava. 

 

2.3.1 - História política Latino-Americana nas Histórias de Tintim  

É importante também lembrar, ainda dentro deste assunto, aquilo que foi visto 

anteriormente a partir da expressão retirada do documentário sobre Hergé: ler sua obra é 

estudar o século XX. Ao expor a história, Hergé insere também a sua percepção sobre aquele 

fato. Esta expressão encontra sustento especialmente em ―O Ídolo Roubado‖ e ―Tintim e os 

Pícaros‖, quando são verificados acontecimentos históricos contemporâneos à produção dos 

quadrinhos.  

Naquele, pode-se notar a presença de referenciais à Guerra do Chaco. Esta guerra, 
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ocorrida entre 1932 e 1935, na qual Bolívia e Paraguai, com financiamento estrangeiro 

(especialmente de petrolíferas) disputaram pela região do Chaco Boreal, área concorrida após 

a descoberta das minas de petróleo, é apresentada no quadrinho a partir da luta entre San 

Theodoros, patrocinada principalmente pela General American Oil (representação da Bolívia 

e da petrolífera americana Standard Oil) e de Nuevo Rico, ajudada pela Companhia Inglesa de 

Petróleo (Paraguai e a Royal Dutch Shell)126. A discordância de Tintim a essa guerra na HQ 

pode retratar uma discordância do próprio Hergé a real disputa bélica, talvez por ver que, 

como fica evidente no quadrinho, essa batalha foi forjada por companhias internacionais 

auxiliadas por governos manipulados e gananciosos. 

Tanto a Bolívia quanto o Brasil passaram nesta década por golpes de Estado. No Brasil, 

por exemplo, foi chamado ―Revolução de 30‖, que marcou o fim definitivo da República 

Velha e culminou com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, mesmo que em caráter ainda 

provisório. Sendo estes movimentos armados e que depuseram os líderes do governo, à 

semelhança da história do quadrinho, além da localização de San Theodoros estar na América 

Latina, também pode-se crer que Hergé pode ter buscado inspiração nesses episódios das 

histórias brasileira e boliviana para feitura dessa edição. Sobre essa questão, fica clara a 

percepção do autor sobre os ditadores latinos: interesseiros, incompetentes, despreparados.     

Já na segunda HQ abordada, pode-se supor que o regime ditatorial apresentado na 

revista possa ser uma referência à Ditadura Civil-Militar que ocorria no Brasil. Esta suposição 

vem a partir de três pontos: primeiro, no período em que o quadrinho foi lançado na Europa 

(década de 70), o Brasil estava vivendo este regime (de sucessivos governos de generais), 

mais especificamente o Governo Geisel; segundo, uma das representações da cidade capital, 

ou seja, Tapiocápolis, apresentava uma construção muito semelhante ao Palácio do Planalto, 

além de um hotel de nome ―Rio‖, tendo no topo bandeiras verde e amarelas. 

                                                 
126

 SANTOS, Pedro Henrique Soares. O Paraguai na Guerra do Chaco (1932-1935). Noctua, Brasília, n. 

5, 2012. Disponível em:<periodicos.unb.br/index.php/noctua/article/download/4491/5628>. Acesso em: 

27 maio 2017. 

 



 
 

68 
 

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖, 1993, p . 11.13. 

 

 O carnaval, caracterizado por Alcazar (e, nele, pode-se ver a visão de Hergé) como um 

período em que ―o álcool corre a jorros, e a própria guarnição fica completamente 

embriagada‖127, elemento representativo do Brasil no exterior até hoje, também aparece de 

forma marcante neste quadrinho, já que é nele que ocorre a prática do plano para derrubar 

Tapioca e seu governo, o que pode fazer disso mais uma evidência dessa referência brasileira 

no quadrinho estudado. Vale, porém, lembrar que, no período em questão, não era só o Brasil 

que passava por ditaduras militares na América Latina. Haviam outros países em situação 

semelhante e que também serviram de influência para Hergé na feitura dos dois quadrinhos 

com Alcazar e Tapioca. Porém, deu-se aqui, graças aos elementos apresentados, uma maior 

ênfase nos elementos que apontavam para o Brasil.  

 

2.4 - A CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA AMÉRICA LATINA 

 

No século XX, devido particularmente às guerras que nele ocorreram, houve um grande 

progresso nas ciências e tecnologias. Surgidas principalmente nos países europeus, tais 

conquistas estampavam a imagem do homem na plenitude do desenvolvimento. Era o 

desvencilhar-se ad aeternum de qualquer resquício de atraso. O homem contemporâneo era 

aquele que poderia se ver acima de doenças até então mortais; como aquele que continha 

respostas para quase tudo, inclusive para fenômenos naturais, até então vistos como mera ação 

da mercê divina. Era a fase da plenitude da humanidade, se assim pode-se dizer. A maioria 

das invenções surgidas durante esse período estiveram presentes nas obras de Hergé. Desde 
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 HERGÉ, 1993, p. 38. 
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modelos de carros e de aparelhos eletroeletrônicos de ponta, até descobertas no campo da 

ciência que já haviam acontecido (ou que iam acontecer ainda).  

[Em] ―Tintim no Congo‖ (1931) [por exemplo] (...) aparecem várias invenções na 

altura ainda pouco difundidas, como a câmara de filmar portátil e uma espécie de 

cinema falado apoiado num fonógrafo – o primeiro filme sonoro tinha aparecido 

quatro anos antes. (...) em ―A Ilha Negra‖, de 1938, Tintim descobre um aparelho de 

televisão numa ilha da Escócia – Londres tinha iniciado as primeiras emissões 

apenas dois anos antes e, para a maioria dos leitores da época, tratava-se de um 

aparelho desconhecido. (...) em ―O Tesouro de Rackam, o Terrível‖ de 1944, 

aparece um submarino portátil, veículo desconhecido na época, apesar de se terem 

inventado submarinos há muitos anos e de eles estarem muito difundidos por altura 

da Grande Guerra. (...) Mas a grande exploração da ciência e tecnologia seria feita 

nos álbuns da viagem de Tintim à Lua, de 1953 e 1954, ―Explorando a Lua‖. O 

Radar que segue a viagem está magnificamente desenhado – a invenção data de 

1935. E o reactor nuclear é de um grande realismo. É muito maior que o primeiro a 

ser construído, que entrou em funcionamento nos Estados Unidos em 1942, e é 

parecido com o construído na Bélgica, em Mol, por altura da concepção das 

aventuras de Tintim, mas que só entraria em funcionamento uns anos mais tarde, em 

1956. (...) no álbum ―Tintim no Tibete‖ de 1960, o capitão Haddock defronta -se 

com um transístor, uma invenção de 1948, mas que só nos fins dos anos 50 e 

princípios dos 60 começaria a ser comercializada em pequenos receptores. 
128

 

Diante de todo esse triunfo da ciência, representar em ―O Templo do Sol‖ uma 

sociedade que acredita que um eclipse solar era manifestação de desgosto do deus Sol dá uma 

ideia de que se aquele povo desconhecia uma descoberta científica tão antiga, quanto mais as 

novas, ou seja, pressupõe um grande atraso científico se comparado à Europa. E Tintim 

parece saber disso. Quando o repórter viu no jornal que Haddock deixou cair a previsão de um 

eclipse matutino naqueles dias, saltitou de alegria, aos gritos de: ―Capitão, Capitão, nós 

estamos salvos!‖.  

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 55. 

 

Tinha como quase certa a liberdade. E o plano de Tintim parece ser um deboche: 

quando o colocou em prática, no dia e hora fixados pelo próprio, mesmo sabendo que aquilo 

era um fenômeno natural e independente de sua vontade, fingia comandar os movimentos do 
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deus inca, tal como se pode ver nos trechos: ―Ó sublime Pachacamac! Eu te conjuro a 

manifestar tua onipotência! Se não queres este sacrifício, esconde, diante de todos, a tua 

fulgurante face!‖ e, acalmando o Inca, ―(...) Acalma-te: vou reordenar ao sol que reapareça‖, 

ou ainda, (ao admoestar Haddock para que se comporte em sua comemoração): ―Um pouco de 

majestade, Capitão, como convém aos que comandam o sol!‖. 

  
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 60.61 

 

As reações do Capitão e do Professor perante o eclipse também podem indicar isso: 

enquanto os ‗índios‘ estavam em pavoroso espanto, o bêbado marujo pulava (mesmo 

amarrado) gritando: ―Um eclipse… Um eclipse!... Um eclipse!‖, sendo respondido por 

Girassol: ―Não precisa alarmar-se: é apenas um eclipse!‖. Subentende-se assim que Tintim 

sabia que os incas cairiam facilmente no engodo, e assim seria porque estes não tinham o 

mesmo conhecimento científico que eles. 

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 60.61 

 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, especialmente após as Grandes Guerras, 

apresentar o Peru de modo tão primitivo que seus moradores ainda andavam em carroças ou 

lhamas (sendo que não há a representação de um carro sequer nos quadrinhos desta HQ), 
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aparentemente não possuidores nem de energia elétrica (fato que se deduz pela não presença 

de fiação elétrica, postes de energia, ou qualquer outro elemento que o indique) na maioria 

das suas residências, ou seja, uma imagem completamente diferente da que um europeu dos 

principais centros urbanos do mundo estava acostumado a ver, pode levar o leitor, 

especialmente o leitor europeu, a comparar de forma depreciativa as duas realidades. 

Aparentemente, a única reação que se podia ter diante de tal cenário era a mesma que o 

Capitão Haddock teve e orientou Tintim a acompanhá-lo: ―(...) Antes olhe ao derredor. Veja 

que pitoresco: esses índios, essas cores, essas lhamas…‖. 

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 4 

 

Ainda na aventura entre os incas, dá-se a sensação de que o Filho do Deus Sol não 

estava querendo abrir-se a um diálogo com Tintim, devido a seu ódio por estrangeiros. 

Aversão que é clara em muitas passagens, tal como quando pergunta ao jovem europeu onde 

havia conseguido a medalha sagrada que dera anteriormente a Zorrino: ―E tu, cão estrangeiro, 

onde a pegaste?‖, ou na resposta ao sacerdote que justificara o motivo de ter dado o amuleto 

ao jovem loiro: ―Tu, Huascar, um grande sacerdote do Sol, cometeste o sacrilégio de dar tal 

talismã a um inimigo de nossa raça?‖. Ou seja, opunha-se completamente a qualquer contato 

com os europeus ali presentes. 
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―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 51.52 

 

 Após o ‗milagre‘ de Tintim, o Inca abre-se ao diálogo, e pede para não revelar ―a 

ninguém onde fica o Templo do Sol‖. É como se pedisse para que eles não ‗levassem‘ o 

mundo para lá, de forma especial, não levassem a Europa para lá. Era a justificação de um 

enorme abismo entre o dito mundo moderno e o dito mundo selvagem, entre o mundo tido 

como propenso ao progresso e o outro consequentemente relegado ao atraso.  

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖, 1993, p. 63. 

 

Já em ―O Ídolo Roubado‖ e ―Tintim e os Pícaros‖ são vistos mais sinais do 

desenvolvimento científico e tecnológico da época. Nelas, veem-se carros, aparelhos de 

rádios, sistemas de segurança por vídeo e som, até emissoras de rádio e televisão. Apesar de 

também mostrarem autóctones em seu estado mais primitivo, como os Arumbaya, estes são 

apresentados como já possuidores de características da vida europeia, como jogar golfe, 

apesar de que eles, como disse Ridgewell em ―Tintim e os Pícaros: ―Nunca aprenderam a 

jogar decentemente!‖. Nunca jogaram (e, pelo que se percebe, nunca jogarão) como um 

europeu.  
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―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖, 1943, p. 50 

 
Dentro da própria selva em ―Tintim e os Pícaros‖, apresentam-se elementos 

tecnológicos, como a televisão pela qual Alcazar, os Pícaros e Tintim assistem o julgamento 

de Bianca Castafiori. Coincidentemente também nesses quadrinhos é possível ver uma maior 

ação de Tintim, seja assumindo cargos no governo (como o generalato na aventura de 1937), 

seja arquitetando meios de derrubar opositores tiranos (como o plano feito para depor Tapioca 

em 1979). Ambos os governos eram patrocinados por nações estrangeiras, como afirma o 

protagonista em ―Tintim e os Pícaros‖, ao dizer que a Boldúria129 financiava Tapioca e a 

poderosa norte-americana International Banana Company apoiava Alcazar (p. 1). Tais fatos 

indicam uma sociedade mais aberta à influência europeia e também das principais potências 

mundiais de então.  

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e os Pícaros‖, 1993, p. 1. 

 

                                                 
129

 País fictício do leste-europeu criado por Hergé. Este possuía influência da Rússia Comunista. 
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Dá-se, assim, a noção de duas realidades de América Latina: arraigada a sua cultura 

multissecular, ficando assim isolada do mundo moderno civilizado, portanto presa ao arcaico 

(o qual pode ser vencido com um simples jornal, aqui como representação das tecnologias de 

um meio de comunicação); e a outra que, tornando-se amiga do europeu, ganha, apesar de 

manter traços próprios de atraso, status de desenvolvimento, de uma ‗quase Europa‘. Mais 

uma vez fica evidente a mensagem paternalista do Eurocentrismo e a concepção do fardo do 

homem branco de levar desenvolvimento àqueles que não o têm.  

Além dessas, a própria medicina latina é posta em cheque. Na verdade, é como se esta 

nem existisse de fato, cuja ciência era presa ainda a rituais e crendices até mesmo macabros. 

Enquanto na Europa se presenciava, por exemplo, a criação do primeiro microscópio 

eletrônico e a descoberta da Penicilina, em ―Tintim e o Ídolo Roubado‖ o método de 

tratamento indicado pelo pajé dos Arumbaya para a cura de um pequeno índio foi: ―Os 

espíritos me disseram que para que se cure seu filho, terás de comer o coração do primeiro 

animal que encontres no bosque.‖, sendo este elogiado pelo pai aflito: ―Bem, poderoso 

mago!‖. O mesmo pajé que ameaçou outro índio, caso esse frustrasse seus planos contra 

Ridgewell: ―E se disseres uma palavra desta atrairei sobre ti e tua família a vingança dos 

espíritos e os converterei todos em rãs‖.  

 
―Las Aventuras de Tintin: Tintin y la oreja rota‖, p. 50.51. 

 
A figura desse mago pode ser a representação do que Hergé considerava como símbolo 

desse atraso na ciência clínica se relacionado com o Velho Mundo. A passagem da recusa da 

ajuda ao expedicionário que convivia com a sua nação indígena expõe outro ponto 

interessante: ―(...) o velho branco deve estar em perigo! Melhor que morra! Assim recuperarei 

meu poder sobre os arumbaya‖. Como dito anteriormente, ele não só representava o suposto 
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atraso nas ciências médicas, mas, também, já que é dos temidos Arumbaya, a recusa em 

aceitar a influência europeia nesse quesito: queria a morte do branco, do europeu, a morte 

daquele que excluiu sua influência; quanto menos influência e semelhança com o europeu, 

melhor. A mensagem que se pode estar passando para o leitor a partir de então é o quanto a 

medicina sem a Europa é esdrúxula, fantasiosa e macabra. 

Em ―Tintim e o Templo do Sol‖, pode-se ver a feitiçaria que se curva perante os 

europeus. Depois do ‗milagre‘ do sol, na página 62, Tintim pede para que o Inca liberte os 

seus conterrâneos exploradores hospitalizados na Europa após a exploração no Templo. O 

Pachacamac explica o que estava acontecendo com eles, apontando para sete bonecos sobre 

um altar: ―Ali estão sete estatuetas de cera. Cada uma delas representa um dos homens pelos 

quais intercedeis. É daqui, deste santuário, que, por magia, os fazemos sofrer. Daqui também 

vamos dar fim a tal suplício!‖, sendo que é respondido por Tintim com outra indagação: 

―Feitiçaria!... Bem que desconfiava!... Mas, para que serviam as bolas de cristal?‖, e o Chefe 

continua: ―Continham um líquido sagrado, extraído da coca, que mergulhava as vítimas em 

profundo sono, durante o qual o Grande Sacerdote os mantinha sob seu poder, até o momento 

em que começasse a feitiçaria...‖. Tintim, então, entendeu tudo: ―Agora compreendo tudo!... 

As bolas de cristal, a letargia, os sofrimentos dos exploradores, no mesmo momento em que 

aqui o Grande Sacerdote torturava as estatuetas que os representavam.‖. 

 
―As Aventuras de Tintim: Tintim e o Templo do Sol‖ , 1993, p. 62. 

 

Novamente a feitiçaria é posta em evidência, e Tintim já suspeitava (e inclusive parece 

acreditar nela). E por que suspeitava? Talvez pelo simples fato de estar numa terra, para ele, 

presa em crenças assim. Um lugar em que não se podia esperar mais do que isso, porque, 

aparentemente, era o único que podia oferecer.  
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A medicina americana nestes quadrinhos foi apresentada como rituais religiosos, muitas 

das vezes tétricos, com estranhas exigências e, na maioria das vezes, com finalidades mais 

maléficas do que o contrário. Enquanto na Europa, assistia-se cada vez mais aos avanços 

clínicos, a América de Hergé se reduz a crendices e superstições. E, seja por Tintim ou por 

Ridgwell, a Europa era apresentada como mais avançada e humana do que os latinos, mesmo 

invadindo os territórios destes (como aconteceu com Ridgwell com os Arumbaya) e 

saqueando seus tesouros para levá-los aos museus (como aconteceu com os exploradores da 

tumba do Inca). 
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CONCLUSÃO 

 

Após o estudo das três HQs de Hergé analisadas, pode-se inferir que Tintim, de fato, 

incorpora o ideal do europeu como o parâmetro para os demais povos do mundo, no caso em 

questão, o latino. Mas, este segundo a visão do mesmo europeu. Em outras palavras: nos 

quadrinhos analisados, fica explícito como o autor enxergava o europeu e como enxergava a 

América Latina. Uma visão que, tal como afirma Piedade Filho, ―(...) é reflexo do contexto 

histórico no qual se insere o desenhista, um período marcado pela postura colonialista, pelos 

estereótipos burgueses, pelo espírito paternalista e pelos típicos discursos disseminados‖130 

nas principais potências da Europa.  

De fato, é carregada de conceitos formados em uma cultura colonialista e eurocêntrica, 

determinista e xenofóbica, e incorporados pelo desenhista em seus trabalhos. Soma-se a isso o 

fato de que, como diz Engster, as histórias em quadrinhos, procurando atingir um significativo 

número de leitores ―sofre influências tanto das ideologias de quem o produz como das 

exigências do mercado‖131, já que faz parte de uma indústria que necessita alimentar-se cada 

vez mais com mais lucros. O que só faz reforçar a concepção de que uma produção, no caso, 

as HQs, é nada impessoal ou imparcial. Correspondem a objetivos ideológicos, culturais e 

políticos.  

Diante de uma América caracterizada de forma determinista pelo atraso tecnológico, 

político, científico, cultural, legislativo, governamental e social, Tintim é representado, tal 

como afirma Mix, como ―o único portador de valores éticos‖132, como sendo o herói 

imaculado, o redentor, disposto a ajudar aos que se põem do seu lado e lutam em seu favor. 

Colocar-se ao lado de Tintim parece ser sempre uma certeza da vitória. E, de fato, ele sempre 

vence: como visto, venceu a selva e o misterioso, venceu os inimigos políticos dos seus 

aliados, venceu os que queriam derrotá-lo. E isso se encaixa no ideal colonialista e 

eurocêntrico da época: o europeu que, quase que heroicamente, vai às terras não 

desenvolvidas para fazê-las chegar, através de sua tutela, ao desenvolvimento.  

Por isso, resumidamente, pode-se dizer que os quadrinhos ―Tintim e o Ídolo Roubado‖, 

―Tintim e o Templo do Sol‖ e ―Tintim e os Pícaros‖ foram meios pelas quais seu autor 

                                                 
130

 PIEDADE FILHO, 2008, p. 23. 
131

 ENGSTER, 2008, p. 48. 
132

 MIX, 1970, p. 4. 
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imprimiu, sendo ele um produtor de cultura, a sua concepção de mundo. Tintim é, no caso em 

questão, a personificação das crenças do autor e da cultura que o cercou. Logo, essa 

personagem é o europeu segundo seu criador, tal como as representações latinas nos 

quadrinhos postos seguem esse mesmo sentido. Inegavelmente Hergé transferiu para suas 

obras a mentalidade eurocêntrica da época, de forma voluntária e parcial. De fato, houve as 

influências externas, mas estas só interferiram no processo de criação porque comungavam 

com as finalidades que o autor queria alcançar com as HQs. Finalidades culturais, políticas, 

econômicas, enfim. Esse fato torna estas revistas de arte sequencial, além uma fonte de estudo 

para compreender os diversos contextos do período em questão (como o histórico), um meio 

para se identificar o objetivo, a finalidade do autor com aquela narrativa. Em outras palavras, 

os quadrinhos são meios de influência para se propagar a ideologia à qual servem e que os 

banca, por isso, não podem ser considerados como neutros ou impessoais, porque são uma 

materialização de ideais claros e objetivos específicos. 
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