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A revista do Tio Patinhas está comemorando 40 anos de publicação no Brasil. A data coincide com 
um lançamento que fará os leitores mais antigos rirem sozinhos ou encherem os olhos de 
lágrimas. São os dois volumes da "Saga do Tio Patinhas". A obra-prima do americano Keno Don 
Rosa apresenta, pela primeira vez, a história completa do personagem, antes de ele se tornar o 
bilionário excêntrico que os quadrinhos consagraram. Premiada com o troféu Will Eisner em 1995, 
um ano após ser lançada nos EUA, é uma declaração de amor ao personagem e seu criador, o 
desenhista Carl Barks.  
 
Há muito não se vê uma narrativa tão empolgante nos gibis da Disney. Apesar de voltada ao 
público infantil e feita sob encomenda para o mercado europeu, a publicação é um prato cheio 
para todos que acompanharam a trajetória do pato mais famoso de Patópolis desde que ele 
apareceu numa história do Pato Donald no Brasil, no primeiro título publicado pela Editora Abril, 
"Pato Donald" nº 1, em 1950. Seu sucesso fez com que ganhasse uma revista própria por aqui em 
1963, com o título de "Almanaque do Tio Patinhas".  
 
A "Saga do Tio Patinhas" não seria possível sem uma pesquisa rigorosa sobre as aventuras 
originais de Carl Barks, autor dos "comic books" de Donald e Patinhas na era de ouro dos 
personagens, entre 1942 e 1966, mas também inclui referências ao trabalho de Al Taliaferro, 
criador de Vovó Donalda, Gansolino e Margarida. É, acima de tudo, um trabalho de fã. Don Rosa 
assume a condição de aprendiz e herdeiro de Barks, com quem manteve correspondência durante 
o processo de criação. Barks viu o resultado publicado em sua homenagem antes de morrer, há 
três anos.  
 
A ousadia de Don Rosa já se manifesta na estrutura do projeto: 12 episódios baseados em 
aventuras que foram publicadas ou mencionadas em gibis do passado. Sua fidelidade à cronologia 
faria Stan Lee corar. Além de se preocupar em encaixar eventos da "História de Patópolis", Rosa 
promove encontros com figuras históricas, como o fora-da-lei Jesse James e o presidente 
Roosevelt. A história encontra Patinhas com dez anos de idade e se passa entre os anos 1877 e 
1947. As datas não são aleatórias. Condizem com a idade que Patinhas tinha ao ser apresentado 
aos leitores pela primeira vez, em 1947. Para se ter noção de como o projeto é ambicioso, o 
último episódio da saga chega justamente à essa famosa primeira história, "Um Natal na 
Montanha", em que Carl Barks introduziu o parente avarento do Pato Donald. Sua aparição, 
inspirada no protagonista de "Um Conto de Natal", de Dickens, deveria se resumir a uma única 
história, mas Patinhas acabou voltando para um bis seis meses depois. E nunca mais sumiu. 
 
A ambientação do episódio final, citação direta à obra de Barks, presta também homenagem aos 
planos iniciais de "Cidadão Kane". Numa mansão quase deserta, o velho Patinhas repousa, 
amargurado, remoendo o distanciamento da família e da grande paixão de sua juventude, apenas 
aludida na série, seu Rosebud conceitual. É de uma profundidade difícil de imaginar num 
personagem com bico e penas. Até chegar a esse ponto, Patinhas sofre uma lenta e notável 
transformação, de engraxate nas ruas de Glasgow, na Escócia, passando por jovem aventureiro 
em voltas pelo mundo, modelo americano do self-made-man e garoto propaganda do capitalismo 
da "Terra das Oportunidades", até chegar, tragicamente, à velhice como um ganancioso e 
desalmado bilionário. É notável que o dia em que ele atinge seu objetivo de se tornar o homem 
(ou pato) mais rico do mundo é o dia em que sua família o abandona. 
 
Há ainda forte influência das aventuras cinematográficas de John Huston, em especial "O Tesouro 
de Sierra Madre". Um dos personagens centrais da época em que Patinhas trabalhava como 
minerador é Howard, nome do personagem de Walter Huston naquele filme. Como no filme, é a 
febre do ouro que começa, lentamente, a transformar o jovem idealista num homem 
inescrupuloso. Até as críticas feitas contra a ideologia colonialista dos gibis de Barks nos anos 60, 



que renderam o célebre ensaio "Para Ler Pato Donald", são reavaliadas na saga, em cenas que 
mostram claramente Patinhas explorando tribos africanas.  
 
O material é denso, mas também divertido. Muitos dogmas da Disney precisaram ruir para o autor 
atingir o padrão excepcional de sua narrativa. Morte e sexo, por exemplo, compõem partes 
fundamentais do enredo. A morte dos pais de Patinhas pode ser considerada um feito histórico, 
uma vez que nenhum personagem Disney jamais morreu nos gibis - apenas no cinema, como a 
mãe de Bambi, impacto comparável ao que acontece na trama de Don Rosa.  
 
Uma crítica constante feita aos gibis refere-se à falta de pais na Disneylândia. Don Rosa não 
mostra apenas pais, mas avós, como Donalda e o Vovô Metralha. Donalda, por sinal, é 
apresentada como a mãe de Patoso, um pato invocado que encontra sua alma gêmea em 
Hortência, a irmã nervosinha de Patinhas. Da paixão dos dois nasce ninguém menos que o Pato 
Donald. Vemos também Matilda, a mãe de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Entre as reticências 
cuidadosamente deixadas por Rosa, entende-se que a irmã de Patinhas foi mãe solteira e morreu 
de parto.  
 
O trabalho de quebra-cabeças foi tamanho que levou Don Rosa a vasculhar e atualizar uma árvore 
genealógica da Família Pato, que Carl Barks rascunhou nos anos 50. Lá estão todos os pais, filhos 
e sobrinhos. Em suma, os patos não vieram de ovos de supermercado, não são assexuados e, 
como qualquer criatura viva, têm fim determinado. Para Rosa, por exemplo, Patinhas morreu em 
1967, um ano depois que Barks parou de desenhá-lo. Tinha na ocasião cem anos de idade. 
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