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uckburg, Donaldville, Ankeborg, Entenhausen, 
Paperopoli. Patópolis é uma cidade fictícia 
localizada no também imaginário Estado de 

Calisota, na costa oeste dos Estados Unidos. Esse borbulhante centro urbano, 
habitado por animais falantes do Universo Disney, tem como cartões-postais 
uma colossal estátua de seu fundador, o pioneiro Cornélio Patus, e a Caixa-Forte 
de Tio Patinhas. 

E é eternamente administrada por um suíno, rechonchudo e de interesses 
nem sempre alinhados com os anseios da população. Mas Patópolis vai muito 
além, como demonstra este livro de Marcus Ramone – fruto de extensa pesquisa 
e de conhecimento adquirido ao longo de décadas de leitura de gibis. 

Patópolis resulta da inventitividade de centenas de quadrinistas disneyanos 
espalhados pelo globo e, como eles, tem sotaques diversos e diferentes concepções 
de realidade. Dependendo das conveniências estabelecidas por uma HQ, a cidade 
pode ter clima tropical ou polar, um skyline comparável ao novaiorquino ou um 
centro tão pacato quanto o de um vilarejo embrenhado no interiorzão do Brasil.
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Em 1997, a editora alemã Ehapa lançou o compêndio Who’s Who in Entenhausen 
(ou Quem É Quem em Patópolis), de Johnny A. Grote, um volume de mais de 
200 páginas que lista os principais moradores da cidade. Mas a obra limita-se a 
mencionar e a descrever os protagonistas e coajuvantes criados por Carl Barks, 
o Homem dos Patos. Não estão lá Mickey, Pateta, Minnie, Clarabela, Horácio, 
Coronel Cintra, Peninha, Biquinho, Brigite, Tio Patusco, Pata Lee, Capitão 
Mobidique, Vespa Vermelha e tantos outros personagens que, na cabeça do leitor 
brasileiro, também são ilustres patopolenses.

A Patópolis de Ramone, bem mais completa e democrática, inclui todo 
mundo. Organizada em artigos curtos e objetivos, a obra informa, por exemplo, 
por que Benito Mussolini baniu da Itália todos os quadrinhos americanos durante 
a vigência do regime fascista… todos, exceto os de Mickey! E explica as curiosas 
circunstâncias que levaram ao surgimento de Zico e Zeca, os sobrinhos do Zé 
Carioca (para mim, é possível sair da casa do Donald e chegar à Vila Xurupita, 
na periferia do Rio de Janeiro, sem esvaziar o tanque do velho carrinho vermelho 
de placa 313).

Parabéns pela iniciativa e pela realização do livro, Marcus. Já mandei uma 
mensagem via patonet ao Prefeito Leitão propondo que ele lhe entregue a Chave 
da Cidade.

Ah… e ele topou!

Marcelo Alencar
Jornalista e editor dos quadrinhos Disney da Editora Panini no Brasil
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esde janeiro de 1930, quando jornais dos 
Estados Unidos publicaram a primeira tira 
de Mickey Mouse, os quadrinhos Disney têm 

conquistado fãs a cada geração. Em maior ou menor grau de popularidade, nesse 
período –, as HQs da turma de Patópolis se tornaram boas lembranças da infância 
ou objeto de adoração em toda a vida de milhões de fãs nos mais diversos países, 
em todos os continentes. 

No meu caso, que nasci em 1972, são as duas coisas. Algumas das melhores 
recordações de minha infância envolvem os gibis Disney produzidos durante déca-
das, no Brasil, pela Editora Abril, e, também, jamais deixei de lê-los e colecioná-los 
com a mesma paixão de sempre, nas idades de jovem e adulto – mais do que isso, 
amo incondicionalmente os patos, camundongos, cachorros, pássaros e demais 
animais antropomorfizados que compõem essa maravilhosa galeria de personagens. 

Nas duas últimas décadas, tenho escrito uma quantidade razoável de artigos 
sobre esse universo em sites e revistas. Mas, a verdade é que estou em constante 
aprendizado sobre o assunto, pois esse tema carrega uma longa e rica história, cujas 
novas e interessantes informações emergem a cada busca ou simples contato oca-
sional. Esses conhecimentos, adquiridos em muitos anos de leitura, colecionismo 
e pesquisa, compartilho com os leitores neste livro. 
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Da mesma forma que em Baú de Gibis – Memórias dos quadrinhos no Brasil 
(Noir, 2017), também de minha autoria, Entre Patos e Ratos – A epopeia dos qua-
drinhos Disney traz capítulos independentes entre si, mas com informações que, 
em algum momento, complementam-se. São vários textos inéditos que se juntam 
a outros antigos¹ (atualizados e ampliados), cuja leitura pode ser feita em ordem 
aleatória, por onde se deseje começar. Como em um almanaque sobre quadrinhos. 

Há curiosidades, fatos marcantes, histórias pitorescas que envolvem os per-
sonagens na vida real, detalhamento de edições e datas de publicação dos gibis e 
HQs descritos na obra, além de um apelo saudosista que, garanto, mexerá com as 
emoções do leitor, assim como mexeu comigo em cada parágrafo que escrevi com 
amor e carinho pelos personagens de Walt Disney – os criados por ele e aqueles 
concebidos por diversos artistas que contribuíram para povoar e popularizar esse 
espetacular universo. 

Para evocar o saudosismo no leitor brasileiro, a maioria dos capítulos destaca 
os quadrinhos Disney publicados e/ou produzidos no Brasil, sem deixar de abrir 
um generoso espaço para contar a história da turma de Patópolis em outros países. 
Seja bem-vindo à cidade dos patos e tenha uma ótima leitura.

Marcus Ramone

1. Publicados nos sites 

Universo HQ e Omelete 

e na revista Flashback 

(Editora Abril).
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uando as tiras em preto e branco 
de Mickey Mouse estrearam 
em O Tico-Tico n° 1226, em 

março de 1930, teve início a longa história brasileira dos 
quadrinhos Disney. O camundongo era chamado de Ratinho 
Curioso e suas aventuras eram “mudas” – sem balões de 
diálogo, as tiras traziam textos de recordatório abaixo de 
cada quadro, como legendas. Com o passar do tempo, o 
personagem passou a usar o nome original e os balões foram 
incorporados às tiras. 

Em 1934, ele também seguiu para outro tabloide, 
o Suplemento Juvenil, de Adolfo Aizen, editor que ficou 
conhecido como o “pai das histórias em quadrinhos no 
Brasil” e que, em alguns anos, fundaria a Ebal – Editora 
Brasil-América. Mais precisamente, em 1945 – quando lançou 
somente romances clássicos ilustrados em formato de livro. 

Os personagens Disney, aliás, foram as estrelas do 
primeiro gibi da Ebal, lançado em outubro de 1946: Seleções 
Coloridas, cujo número de estreia – com 32 páginas no 
formato 27 x 20cm – trouxe duas aventuras de Pato Donald, 
uma produzida na Argentina, por Luis Destuet¹, o primeiro 
sul-americano a desenhar uma HQ Disney; e outra do ainda 
desconhecido Carl Barks (1901 – 2000), muito tempo 
antes de ele ganhar a alcunha de Homem dos Patos. No 
decorrer das 17 edições publicadas, 13 delas apresentaram 
criações disneyanas². 

Capitulo 1
-

Q
1. O argentino Luis 

Destuet foi desenhista 

do gibi El Pato Donald 

(Editorial Abril), da 

Argentina, por quase 

duas décadas. Uma 

das HQs que produziu 

para aquela revista 

foi Donald el grand 

goleador, em 1945, 

reeditada no ano 

seguinte, na edição de 

estreia de Seleções 

Coloridas, da Ebal, com 

o nome O “crack” Pato 

Donald – a trama tinha 

a participação de João 

Bafo de Onça como 

dirigente de futebol e 

um preparador físico 

sem nome que era 

idêntico ao personagem 

Silva, o vizinho 

rabugento do pato. 

Nos anos 1950, Destuet 

ensinou o estilo de 

desenhar quadrinhos 

Disney aos primeiros 

artistas que a Abril 

brasileira contratou 

para serem capistas 

e ilustradores, como 

Álvaro de Moya e  

Jorge Kato. 

2. Na mesma época, a Ebal 

publicou a coleção Big, 

composta por livros 

de prosa ilustrada 

nos mesmos moldes 

da argentina Pequeños 

Grandes Libros. 

Os seis primeiros 

volumes trouxeram 

personagens Disney 

– Zé Carioca, Mickey, 

Branca de Neve,  

Donald, Dumbo e Bambi,  

nessa ordem. 

saga
brasileira
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