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RESUMO 

 

O objetivo desta análise é apontar características políticas presentes nas histórias 
em quadrinho do Capitão América, um super herói criado em meio a um período 
histórico de muitos conflitos militares. Características essas de, “Como um 
personagem popular ajudou a promover na mente dos americanos a ideologia 
defendida pelo governo dos Estados Unidos?”, idolatrando a nação e seu exército, e 
ridicularizando o inimigo. Com os diversos conflitos que aconteceram após sua 
criação e que envolveram os EUA, foi necessário adaptar e desenvolver a 
personagem para novos contextos, como a Guerra Fria e a Guerra ao Terror, 
sempre mantendo o ar patriótico em suas histórias e mostrando os Estados Unidos 
como uma tangente do bem no mundo. Além das mudanças feitas para cada época, 
as histórias mudavam seu tom dentro de um mesmo conflito, característica mais 
notável durante a Segunda Guerra Mundial 
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INTRODUÇÃO 

 No século XX, a Timely Comics (atual Marvel) criou um personagem infantil 

que carregava o orgulho americano em todas as suas histórias, um super herói que 

foi chamado de Capitão América e lutava ao lado do exército americano, 

personagem este que, sempre estava envolvido salvando e ajudando o exército nas 

lutas contra o inimigo, inimigo que representava sempre exércitos inimigos dos 

Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e outros conflitos posteriores. A 

representação era tão forte que eram publicadas histórias com caricaturas de 

inimigos reais sendo derrotados e textos com caráter político e ideológico.  

 Em plena fase de conflitos, tanto da segunda guerra mundial quanto da 

Guerra Fria contra os russos, os EUA "deveriam" manter seu povo confiante no 

governo que estava no poder e evitar, de qualquer forma, que ideais opostos a 

política americana ganhassem força.  

 Os heróis sempre são representados como vencedores perante seus 

inimigos, no caso do Capitão América que representava o próprio país, sempre 

vencer era uma forma de dizer que os Estados Unidos estava mais forte e poderoso. 

 O uso da mídia foi intensificado na metade do século XX, nos períodos de 

conflito político e militar. Cartazes, desenhos, filmes, músicas, entre outros, eram 

uma forma de manter o patriotismo dos norte-americanos. E nas histórias em 

quadrinho o Capitão América estava diretamente envolvido na luta contra alemães, 

russos e japoneses.  

 O tema proposto envolve diversas áreas do conhecimento humano, tanto 

podendo ser aplicado no Jornalismo, quanto em História, Sociologia, e outras 

ciências sociais. Tendo como material de suma importância, a interpretação daquilo 

mostrado nos quadrinhos. 

 É fundamental analisar que os quadrinhos das HQs do Capitão América 

apresentavam teor político durante os períodos de conflito militar e ideológico em 

que os EUA estivesse envolvido. 
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1. A fonte de inspiração  

 O Capitão América enfrentou em suas histórias uma série de vilões/inimigos, 

assim como qualquer outro herói, o diferencial estava no fato de que, estes inimigos, 

representavam algo ou alguém que também era inimigo dos Estados Unidos na vida 

real.  

Logo nas duas primeiras páginas, o leitor vê um espião nazista explodindo 
uma fábrica estadunidense [...] contra espiões e agentes do governo 
Hitlerista, incluindo o seu famoso arqui-inimigo: o “Caveira Vermelha”, 
também um espião nazista. Todos nazistas são retratados como figuras 
horrorosas e, a maioria, deformadas. [...]O Capitão também não hesitará em 
(com)bater (n)os comandantes Japoneses e Italianos, retratados da mesma 
forma que os outros soldados do eixo. (CHAGAS, 2008, p.145)  

 

 O propósito do Capitão ter inimigos destas nacionalidades e com essas 

características é bastante claro, promover a ideia de que os EUA eram as "forças do 

bem", representado pelo herói, e o mal sendo representado pelos seus inimigos. 

Nunca mostrando um lado ruim causado pela presença dos EUA e a aliança na 

guerra, colocando o Capitão como um ser que apenas se defende dos ataques (sua 

única arma é um escudo teoricamente indestrutível).  

 Em sua primeira edição nos Estados Unidos (Figura 1), o Capitão América é 

apresentado (na capa) aos leitores derrubando Hitler com um soco. 

Diante de um mundo em conflito e os 

americanos vendo o governo alemão 

tomando os territórios europeus e uma 

possível ameaça, era certo que uma revista 

em quadrinhos de uma grande editora que 

estampasse um novo herói socando o Líder 

Nazista iria chamar muita atenção. 

 Não bastasse isso, ainda foram 

criados vários elementos nessa famosa 

capa, o Capitão obviamente é quem chama 

mais atenção, mostrando todas as suas 

cores e seu escudo bem evidente, todos os 

soldados alemães estão tentando lhe 

Figura 1- Capa de Captain America Comics 
#1, mar. 1941. 
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acertar com tiros. Outros elementos visíveis são: O Capitão utiliza um braço para 

ataque e outro para defesa, alemães atacam mas não se defendem e um mapa dos 

EUA sobre a mesa. 

 Algumas interpretações podem ser feitas quanto a isso: Em primeiro plano a 

caracterização dos EUA atacando a Alemanha (Hitler) apenas com punhos enquanto 

o exército não consegue defender seu líder mesmo com tiros contra o Capitão, o 

mapa dos EUA no canto inferior esquerdo representa algum plano alemão de ataque 

aos americanos, e com base nisso se justifica a atitude do herói.   

 

1.2 O Caveira Vermelha 

 A representação política não era exclusiva do Capitão, em seus inimigos os 

roteiristas também colocaram teor político, de forma detalhada, dos países 

alvo/inimigos dos EUA nos diversos conflitos que participaram. 

O Capitão possuiria também uma notável galeria de super vilões, sendo o 
mais Clássico deles o Caveira Vermelha, alter ego do nazista Johan  
Schmidt. O Caveira seria criação do próprio Führer Adolf Hitler, treinado 
pelo mesmo para propagação dos ideais nazistas, bem como do medo e da 
maldade. (TELES, 2013, pg.2) 

 

 Johan era ainda menino quando foi encontrado por Hitler, que, ao ver o olhar 

de ódio que o menino representava em seu rosto decide “adotá-lo” para então dar-

lhe treinamento com os ideais nazistas. 

 Assim como o bem é o oposto do mal, nas histórias o Caveira Vermelha 

possuí ideais totalmente contrários aos do Capitão América, assim sendo, com o 

Capitão representando os EUA e o bem, o Caveira representava a Alemanha e o 

mal. 

 Johan é nas histórias um ser humano igual qualquer outro, porém no término 

do processo de treinamento feito por Hitler ele recebe como prêmio uma máscara de 

caveira que representava a supremacia nazista, conjuntamente Hitler lhe dá o nome 

de Caveira Vermelha. 

 Caveiras vermelhas nunca representaram um símbolo nazista, foi apenas 

algo colocado nos quadrinhos, a supremacia era representada no mundo real pela 

raça ariana sendo dominante e superior a qualquer outra. Outro fato interessante é 
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de que as histórias foram escritas nos EUA, e seus criadores eram de descendência 

judaica. 

 Por estes motivos, a Caveira numa visão "americo-judaíca" poderia 

representar a morte, e o Vermelho viria em ideologia oposta ao azul do Capitão, em 

outra visão talvez representasse até uma morte coberta pelo sangue dos judeus. 

 

  1.3 Inovar (?) 

 Posteriormente novos personagens foram introduzidos no contexto das 

histórias, após os eventos em Pearl Harbor os japoneses se tornaram os novos 

inimigos do Capitão América. 

 
Após Pearl Harbor os japoneses não eram representados como humanos 
em nenhum dos meios de comunicação popular. [...] Eles sempre eram 
representados como formas bestiais com garras e caninos. (MOSER apud 
CERENCIO, 2011, p.106). 

  

 O sentimento criado pelo ataque em Pearl Harbor nos americanos foi muito 

forte, e toda aquela monstruosidade que antes era colocada nos nazistas também foi 

parar no perfil dos japoneses. Era o mundo real que decidia os acontecimentos 

vividos pelo Capitão América. 

 

 Os personagens de 

nacionalidade japonesa eram 

representados com aparência 

facial monstruosa, se 

assemelhavam a macacos ou 

seres humanos pré-

históricos, com garras e 

presas (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2- Captain America Comics #6, p.22, set. 1941. 
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2. O mundo é quem decide! 

Na questão da Guerra Fria os criadores tiveram maior dificuldade para 

contextualizar a situação real com alguma história nos quadrinhos, pois na Segunda 

Guerra Mundial a política nazista era vista em quase todo o mundo como “o mal”. Já 

as políticas comunistas não representavam para o sociedade o mal, mas apenas 

uma forma oposta de governo. Desta forma, foram mais raras histórias envolvendo 

grandes batalhas com comunistas. 

O mais comum nas histórias dos anos 70 eram situações do Capitão América 

salvando pessoas sequestradas por comunistas (inclui-se os civis), casos de 

espionagem contra os EUA (tanto de americanos vendendo informações ou de 

comunistas infiltrados). 

Como já mencionado, outro fator que determinou os acontecimentos nas 

histórias do Capitão América foi o ataque japonês a Pearl Harbor. 

Após essa narrativa, a próxima em que se apresenta o inimigo asiático é a 
primeira revista elaborada depois do ataque a Pearl Harbor. Na capa de 
Captain America Comics #13, temos claramente uma declaração de guerra 
do herói aos japoneses. A capa produzida por Al Avison faz uma releitura da 
capa do primeiro volume, criada por Jack Kirby, em que Capitão América 
aparece socando a face de Hitler. (CERENCIA, 2011, p.109) 
 

A ideia central poderia ser, além de caracterizar os japoneses como monstros, 

criar uma ideia nos leitores para apoiarem o Capitão (Estado) em suas batalhas na 

luta contra eles (japoneses). Na capa o Capitão América usa as seguintes palavras 

“You started it! Now- we’ll finish it”, em 

português, “Vocês começaram isso! Agora 

nós iremos terminar”. 

 Na capa (Figura 3), são muitas as 

semelhanças com o lançamento do herói, 

em que ele aparece atacando Hitler. Dessa 

vez o alvo escolhido para levar um soco foi 

um asiático, representado como de costume, 

com garras e presas, no canto inferior 

esquerdo temos um aviso dizendo que os 

americanos jamais esquecerão o que 

Figura 3- Capa de Captain America Comics 
#13, abr. 1942. 
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aconteceu em Pearl Harbor, um detalhe interessante também o de que não há 

nenhuma referência ao Japão, normalmente os editores da revista não distinguiam 

os japoneses com qualquer outro povo asiático, todos eram mostrados da mesma 

forma. A partir disso se intensificaram as histórias do Capitão lutando contra 

orientais, os nazistas não eram mais a única temática das batalhas. 

No século XXI novamente as histórias passam a ser relacionadas com o 

mundo real, após o atentado do 11 de setembro o Capitão América também entra na 

guerra ao terror. Assim como os civis, a Marvel também repetiu o discurso do 

governo: 

A editora lançou campanha na Internet e espalhou vários cartazes pela 
cidade de Nova Iorque com o Capitão América à frente, improvisando uma 
espécie de chamamento para que a população doasse sangue para ajudar 
no resgate das vítimas do atentado, e quem mais ocupou espaço nessa 
propaganda convocando a população, foi o Capitão América. Estes 
cartazes, entre outros, foram espalhados por toda a cidade de New York 
com a intenção propagandística clássica de gerar comoção à população e, 
consequentemente, obter apoio popular para as ações militares que 
estavam se organizando. (CUNHA, 2005 p.05). 

 
 
 Inicialmente as histórias da nova fase do herói foram críticas quanto a posição 

militar do governo nos outros países, em 7 edições o que os leitores menos viram 

foram os clássicos conflitos do Capitão contra os inimigos americanos, que neste 

caso seriam os árabes. 

 

 

Figura 4- O terrorista olha para o leitor e conversa com ele, algumas palavras são colocadas em 
negrito para chamar atenção e o leitor tentar identificar o que elas querem dizer e ao o que se 
referem. 
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 A partir da oitava edição o teor crítico foi acabando, houve interferência 

editorial no roteiro pois estava causando desagrados à editora, não por vendas 

baixas, mas por que não teriam o apoio do governo que talvez pudesse se interessar 

novamente pelo personagem como nos anos 60. 

 Curiosamente uma das propagandas após 

ao atentado também é semelhante a capa lançada 

após o ataque de Pearl Harbor, no pôster (figura 5), 

o Capitão América é mostrado em posição de 

saudação à bandeira conjuntamente á frase "We 

will never forget September 11, 2001", em tradução, 

"Nós nunca esqueceremos o 11 de setembro de 

2001". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. As cores do bem e do mal  

  O aspecto visual também foi muito trabalhado nas histórias, tanto que o maior 

inimigo do Capitão América se chama "Caveira Vermelha", um personagem nazista 

de aparência monstruosa representando uma pessoa morta (caveira) na cor da 

bandeira comunista (vermelha).   

Figura 5- Um dos cartazes produzidos pela 
Marvel Comics após o atentado de 2001. 
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Outro personagem marcante de característica visual foi o Guardião Vermelho, 

um vilão que era uma “cópia” do Capitão América porém de ideologia Comunista e 

representado todo em vermelho.  

O Guardião Vermelho que foi criado em 1967 pela Marvel Comics, como 
uma cópia do Capitão América, representado através das cores e a 
ideologia do comunismo soviético. Mas sabemos que o Guardião Vermelho 
não usa o escudo, diferente do Capitão, pois o Guardião só virá a usar um 
escudo com uma estrela no início dos anos noventa, quando liderará um 
grupo secreto do governo soviético denominado de os Sovietes Supremos, 
sendo uma analogia aos Vingadores. Na edição de The Avengers n.44 de 
1967, houve um confronto entre o capitalismo e o comunismo que definirá 
quem sairia vencedor. (NETO, 2012 p.41). 

Para uma batalha entre os dois lados políticos o Guardião Vermelho foi 

modificado para ficar mais semelhante ao Capitão, recebendo as mesmas armas, 

porém nas cores vermelhas. As armas de ambos continuaram sendo um escudo que 

não demonstrava violência, mas sim defesa. 

Outro ponto que podemos notar a presença 

colorida para chamar muita atenção é no ambiente 

de algumas histórias, como representado na Figura 

7. 

O diálogo faz referência as cores 

americanas, enquanto a imagem do quadrinho é 

representada em tons de azul e vermelho (bandeira 

americana). Na conversa é dito ao Capitão: Juntos 

vamos extinguir a América que você tão 

orgulhosamente veste... As cores que envolvem 

seus ideais pessoais. 

Sendo as cores americanas o vermelho, 

branco e azul, e não tendo como destruir uma cor, 

remetemos o termo “cor” àquilo que ela representa, no caso americano, Vermelho 

simboliza valor e resistência, o branco a pureza, e o azul justiça e perseverança. 

Era, provavelmente isso, que os inimigos queriam destruir no Capitão 

América. Sendo uma história pós 11 de Setembro, o inimigo é um terrorista e era o 

Figura 6 - Representação do 
Guardião Vermelho, disponível em: 
Marvel.com 
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que os redatores (ou Estado) queriam que o público pensasse a respeito dos 

terroristas, para assim ter apoio popular na Guerra ao Terror. 

 

 

Figura 7 - Trecho das histórias publicadas após o atentado terrorista de 11/09/2001. 

   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se como a propaganda política estava fortemente presente no 

cotidiano dos americanos durante o século XX. O Capitão América e suas 

revistinhas eram uma das mídias mais baratas para os americanos no séc. XX após 

a crise de 29, colocar toda forma de influência neste tipo de conteúdo além de ser 

barato era eficiente e muito impactante. Nota-se assim a forma de politizar até as 

crianças para prepará-las para o patriotismo. 

Na Segunda Guerra Mundial o maior foco estava nos países da Aliança, 

que eram inimigos dos EUA e seus aliados da Entente, os soldados nazistas ou 

líderes nazistas eram representados constantemente, posteriormente os japoneses, 

etc. Subentendendo assim uma forte influência política de doutrinação em seus 

leitores, crianças na maioria. 

No séc. XXI esta medida foi adotada de forma semelhante após os 

atentados terroristas no fatídico 11 de Setembro, desta vez apresentando os 



ARTIGO 

 
 

inimigos do Oriente Médio naquele papel antes interpretado por alemães, asiáticos e 

comunistas.  

Em todas as formas, não foi apresentado ao leitor motivos contrários a não 

ser a "razão" para os americanos, os inimigos do mundo real eram o mal, os EUA o 

bem e "ninguém ficava sabendo" o que motivava esses inimigos a agirem de tal 

maneira contra a política americana. 
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