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1. Resumo 

Este projeto tem por objetivo investigar como as histórias em quadrinhos, 

identificadas por HQs, podem servir de propaganda política e ideológica para os 

processos de construção da identidade nacional. Nessa direção, a pesquisa se 

dedica à análise da obra “As aventuras de Tintim” (1929), mas, sobretudo, ao 

episódio “Tintim no país dos Sovietes”. A escolha deste episódio possibilita 

analisar a crítica que se faz ao comunismo soviético e, ao mesmo tempo, serve 

como instrumento de propaganda no contexto do entre guerras a partir da ótica 

belga. 

Palavras Chave: Imagem, Identidade, URSS, HQ. 

2. Introdução 

O presente estudo é fruto de uma pesquisa acadêmica, que tem por objetivo 

analisar um dos episódios de uma história em quadrinhos do desenhista Georges 

Remi, mais conhecido pelo pseudônimo Hergé, denominado “As aventuras de 

Tintim” (1929). O episódio analisado, “Tintim no país dos Sovietes”, possibilita 

duas leituras: uma crítica à estrutura da URSS e um instrumento de propaganda 

política, a partir da perspectiva da sociedade belga. Deste modo, o trabalho 

pretende verificar a associação entre propaganda política e a construção do 

interesse nacional. 

3. Objetivos 

Constituem objetivos gerais da pesquisa, a análise do período histórico, qual 

seja, o entre guerras, bem como a análise dos quadrinhos enquanto uma das 

dimensões da arte para expressar e/ou construir percepções, posições políticas e 

visões de mundo. 

 Constituem objetivos específicos da pesquisa a análise da história em 

quadrinhos anteriormente referida, como propaganda de política internacional, 

bem como a crítica à URSS e, a partir desses instrumentos, o entendimento da 

construção dos interesses e identidade nacionais.  

4. Metodologia 



Este trabalho está sendo realizado com base na leitura da obra “As aventuras 

de Tintim” (1929), ao que se somam revisão bibliográfica acerca do período 

histórico em questão, bem como literatura especializada em quadrinhos, artigos e 

etc. 

5. Desenvolvimento 

No ano de 1927, na Bélgica, o quadrinhista Hergé, recebe o convite para 

assumir como editor chefe do periódico “Le Petit Vingtième”, sessão infantil do 

jornal diário de Bruxelas “Le Vingtième Siècle”, no qual deveria ilustrar algumas 

histórias infantis. Como era um trabalho do qual não gostava muito, Hergé decide 

criar uma personagem própria, chamada Tintin (MARNY, 1988, p.90), um repórter 

com senso de aventura, que busca “satisfazer seus leitores e mantê-los 

informados do que acontece no mundo” (HERGÉ, 2009, p.4). Em sua primeira 

aventura, que seria publicada semanalmente no “Le petit vingtième” no ano de 

1929, e publicada em forma de livro pela primeira vez em 1930, Tintim visita o 

“país dos Sovietes”, com a intenção de mostrar o que se passava na Rússia 

comunista após a Revolução de Outubro.  

Para entender o contexto em que se passa a história em quadrinhos a análise, 

é necessário antes, situar o momento histórico no qual esta HQ está inserida. Por 

essa razão, a primeira parte do trabalho busca apresentar o panorama histórico 

da Rússia Soviética e da parte ocidental da Europa - com atenção à Bélgica, país 

no qual a obra é publicada pela primeira vez. O contexto histórico está assinalado 

pelo período entre guerras num sentindo mais amplo, e pela Revolução Russa 

(1917), que interessa diretamente ao tema. Esta responsável pela ascensão do 

Partido Comunista russo ao poder em 1917 e pela formação da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1922, até 1929, ano da publicação 

de “Tintim no país dos sovietes”. 

A segunda parte da pesquisa dedicou-se a entender a forma pela qual as HQs 

são constituídas e, a partir de estudos de linguagem e semiótica, verificar como o 

diálogo que se constitui entre autor e leitor se estabelece. Ou seja, em que 

medida é possível que as HQs alcancem seu objetivo diante do leitor, no que se 

refere à propaganda política.  Por fim, nos dedicamos especificamente ao 

episódio supracitado, objeto maior de nossa análise. Para tanto, utilizamos dos 

dados históricos e das ferramentas de análise próprias da literatura de estudos 

quadrinhísticos, levantados nas primeiras partes da pesquisa e já apresentados 

aqui. 

6. Resultados Preliminares 

Até o presente momento, foi observado que existe uma extensa literatura de 

análise e estudo sobre a maneira em que são organizadas as HQs, e como estas, 

em diversos momentos da História, são utilizadas como instrumento de crítica 



social, como por exemplo as pesquisas de Antônio Luiz Cagnin, Waldomiro 

Vergueiro e Roberto Elísio dos Santos.  

Quanto a obra analisada, “As aventuras de Tintim” (1929),  foi observado que 

a primeira republicação da história só pôde ser feita em 1989, após a morte de 

Hergé, pois o autor era contra a sua republicação. Por esta mesma razão, este é 

o único álbum que não foi colorido, todas as suas edições foram impressas em 

preto e branco.  

A primeira tradução da obra, publicada inicialmente em francês, para outro 

idioma aconteceu em 1989, para o inglês. Porém, o episódio em questão foi 

traduzido para outros 13 idiomas (bengalês, dinamarquês, alemão, finlandês, 

persa, holandês, indonésio, japonês, norueguês, português, espanhol, suíço e 

turco). Porém, até 2010, não havia sido feita nenhuma versão russa ou chinesa, 

por abordar estereótipos de ambos países. 
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