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Automóveis da primeira metade do século passado são importantes personagens nas aventuras 
de Tintin  
 
Como não recordar as aventuras do jovem repórter e detetive Tintin e seu cão e fiel escudeiro 
Milu ao redor do mundo, desvendando mistérios e combatendo vilões como o atroz 
Rastapopoulos? Como esquecer dos atrapalhados detetives ingleses Dupond e Dupont, do 
engraçado Professor Girassol e do ex-oficial da marinha mercante Capitão Haddock? No entanto, o 
mundo de sonhos do herói de história em quadrinhos mais popular da Europa - que completou 75 
anos no dia 10 de janeiro, data da publicação, em 1929, de Les aventures de Tintin au pays des 
soviets-, guarda outros personagens que não merecem ser abandonados pela memória: clássicos 
sobre rodas, da primeira metade do século passado, retratados pela genialidade de Hervè, 
pseudônimo do belga Georges Rémi.  
Atento às questões da vida moderna e preocupado em retratar a realidade em seus desenhos, 
com uma visão sempre muito particular, o criador de Tintin, nascido em 1907, emprestou seus 
traços singulares a modelos que mudaram o rumo da história automotiva. Como o Ford T, que, 
em 1913, cinco anos após o início de sua fabricação, inaugurou o conceito de linha de montagem, 
criação de Henry Ford que revolucionou a indústria automobilística, possibilitando a produção em 
massa. Em Tintin no Congo, de 1931, segunda aventura do personagem, na qual Milu é 
reverenciado como deus pelos nativos africanos, o herói dirige um exemp lar da década de 20.  

 
 
Leia Mais 
 
No Brasil, de Land Rover 109  
 
Ainda na viagem do corajoso Tintin pelo continente africano, antes de o adorável Milu perder o 
poder da fala, um Renault Reinastella dá o ar da graça. Produzido de 1929 a 1931, o modelo 
francês foi o primeiro a ter sob o capô um motor de oito cilindros em linha. No episódio seguinte, 
em Tintin na América, o personagem enfrenta o mafioso Al Capone e os gangsters de Chicago. 
Nesta aventura, é possível encontrar uma picape Ford 1930, construída sob a plataforma do 
Modelo A, o primeiro carro produzido pela montadora americana.  
Quando o repórter do Le Petit Vingtième conhece, em Os charutos do faraó, os estabanados 
Dupond e Dupont - cujos papéis ganhariam importância à medida que novas aventuras fossem 
criadas -, um Lincoln Phaeton 1931 é guiado por Tintin. É neste episódio também que o herói 
encontra, pela primeira vez, o misterioso Rastapopoulos, que viria a se tornar seu principal 
inimigo.  
 
No sétimo episódio, a Ilha Negra (1938), quando Tintin se depara, na Escócia, com um gorila que 
atemoriza um castelo abandonado em uma ilha rochosa, Hergé tratou de retratar clássicos como 
Humber Pullman 1937 e Vauxhall 1935. Ao atualizar o desenho original, na década de 1960, o 
belga substituiu estes dois modelos por uma dupla de tirar o fôlego: respectivamente, o Jaguar 
Mark X, construído entre 1961 e 1966; e o Triumph Herald, lançado em 1959, primeiro carro 
britânico produzido em massa a ter suspensão independente nas quatro rodas.  
 
Dois históricos modelos franceses, o Amilcar Compound 1938 e o Renault NN, produzido entre 
1925 e 1929, reluzem nas páginas de O caranguejo das tenazes de ouro, publicado em 1941, cujo 
enredo é marcado pelo primeiro encontro entre Tintin e o Capitão Haddock.  
 
A história da qual brota o maior número de preciosidades sobre rodas foi publicada em 1956. Na 
aventura O caso Girassol , é possível reconhecer mais de 20 modelos, como o Opel Rekord 1953, 
o Lancia Aurelia B20 e o Citroën 15 Six Traction Avant, pérolas da década de 50. Tintin rodou o 
mundo e esteve até no Brasil, em Tintim e os Pícaros , de 1976, na última história que Rémi 



desenhou por completo. Aqui, em uma estrada de terra, no meio da mata, um Land Rover 109 
levanta poeira.  
 
http://mapage.noos.fr/dardelf3/tintin/indexE.html  
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