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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é questionar a ideologia Americana por trás do personagem Capitão América. Sua 

criação veio em prol da promoção da nação americana em um período de guerra. Mostrar o papel heroico e a 

força americana, incentivando os jovens através da sua representatividade, a lutar por seu país. 

A propaganda sempre foi uma poderosa arma 

governamental para manobrar situações políticas e 

estabelecer como a nação deve reagir em 

determinados momentos. 

Segundo Armando Sant’ Anna (2003, p.1), “Não se 

pode mais pensar em propaganda como um 

fenômeno isolado. Ela faz parte do panorama geral 

da comunicação e está em constante envolvimento 

com fenômenos paralelos, onde colhe subsídios.” 

Para entrar na segunda guerra mundial e se tornar 

a maior potência, grandes líderes fizeram da 

propaganda uma ferramenta útil a seu favor. Este foi 

o caso dos EUA, criando um personagem para 

convencer a população de que o nazismo era o 

inimigo dos americanos.  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 Figura 1: Recorte de capa da primeira edição da revista   

em quadrinhos do Capitão América. 
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O personagem que possui todo o patriotismo americano 

é representado no cinema e quadrinhos como um ser 

ágil, muito forte e veloz. Seu uniforme é a própria 

bandeira dos EUA, e seu escudo indestrutível representa 

a suposta condição política norte-americana, 

apresentada como apenas ações de defesa às ameaças 

inimigas. 

O herói sempre serviu de modelo para os caminhos que 

deveriam ser exaltados pelos cidadãos americanos. 

Desde a luta contra o nazismo e a propaganda durante e 

pós-guerra, empreendendo sua briga pela liberdade e 

democracia. 

CONCLUSÃO 

Segundo Armando Sant’Anna (2003, p.46), “Vemos, pois, 

que a propaganda compreende a ideia de implantar, de 

incutir uma ideia, uma crença na mente alheia.” Os norte-

americanos são uma grande referência no uso da 

propaganda política. Personagens como o Capitão 

América, além de disseminar a ideologia e identidade 

americana, ainda ajudam a estabelecer a imagem do 

país como o herói dos conflitos, os que lutam pela justiça. 

Estratégia que ultrapassou os limites da segunda grande 

guerra, passou pela tensão da guerra fria e se estende 

até a atual defesa contra o terrorismo.  

A propaganda possui um enorme poder manipulatório e 

sua força política é inegável. Ajudou a compor os rumos 

da história e continuará exercendo seu papel de 

convencimento na sociedade e seus cidadãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O capitão América foi um personagem com grande 

visibilidade por ter sido criado em um momento 

delicado da história e não esconder o que 

representava, tendo como capa de sua primeira 

revista em quadrinhos, a célebre imagem do soco 

em Hitler.  
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