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Personagem criado por Carl Burks, e célebre por ser um velho zilionário ranzinza, é homenageado 
com edição especial em dois volumes, que narram sua saga  
 
 
Tio Patinhas, o velho zilionário ranzinza de longas suíças, fraque vermelho, polainas e cartola, 
está fazendo 40 anos de Brasil. E, para comemorar a data, a editora Abril lançou uma edição 
especial em dois volumes contendo a saga do personagem, desde a infância pobre em Glasgow, 
na Escócia, até a maturidade opulenta em Patópolis, passando pela conquista da moedinha 
número 1, a corrida do ouro no Klondike e a construção da Caixa-Forte. O responsável por essa 
"quadrinhobiografia" é o americano Don Rosa, de 52 anos, que com ela conquistou o prêmio Will 
Eisner em 1995. Não se via nada parecido com isso desde os especiais da História e Glória da 
Família Pato.  
 
Apesar de estar associada à assinatura de Walt Disney, a família Pato foi criada por Carl Barks 
(1901-2000). Tio Patinhas nasceu em 1947 e, segundo o próprio Barks, foi inspirado no avarento 
personagem principal de Contos de Natal, de Charles Dickens. Ele estreou no Brasil em junho de 
1950, no primeiro número da revista que levava o nome de seu sobrinho, Pato Donald.  
 
Era a clássica O Segredo do Castelo. Nela, Donald e seus três sobrinhos, Huguinho, Zezinho e 
Luizinho, acompanham Patinhas até a Escócia, onde fica o antigo castelo da família, para resgatar 
um tesouro em pepitas e reencontrar os fantasmas de seus antepassados.  
 
Fã confesso e incondicional de Barks e de suas aventuras, Rosa fez uma extensa pesquisa nas 
histórias roteirizadas e desenhadas por ele. Listou referências, cruzou dados e, claro, também fez 
vista grossa para algumas incongruências. Assim, pôde criar a "origem" de Patinhas, preenchendo 
lacunas que durante anos foram aceitas sem ser discutidas - algo que um furioso Ariel Dorfman, 
em seu clássico livro Para Ler o Pato Donald, apontava como uma das ardilosas armadilhas 
imperialistas dos quadrinhos da Disney. Por exemplo, a conquista da moedinha número 1, que 
tem poder de amuleto, está minuciosamente detalhada. Mais: dá vida a Hortência, irmã de 
Patinhas e mãe de Donald, e a Dumbela, irmã de Donald e mãe de Huguinho, Zezinho e Luizinho.  
 
Em entrevista por e-mail para o Estado, Rosa afirmou que não inventou nada.  
 
"Barks pensou em tudo", escreveu ele. "A origem dele já havia sido criada, eu apenas a elaborei." 
Além de Hortência e Dumbela, vários outros personagens que nas histórias de Barks eram apenas 
citados de passagem ganharam contornos mais sólidos. Isso inclui também os antepassados que 
vagam pelo castelo da família na Escócia, como Sir Glutônius, Sir Lock, Sir MacReco, Sir Ildo, Sir 
Quackius e vários outros listados na árvore "Patalógica" organizada pelo desenhista, e que ilustra 
as duas últimas páginas dos dois volumes da saga.  
 
Detalhes - A devoção de Rosa por Barks e seu trabalho é tamanha que até os desenhos se 
parecem. O velho criador da família Pato tinha um desenho limpo, de contornos claros, sem 
muitos detalhes. Rosa incorpora a capacidade de armar cenários muito bem definidos, mas 
enriquece cada quadrinho com milhares de detalhes e pequenas brincadeiras, como o projeto 
D.U.C.K. (Dedicated to Uncle Carl by Keno - na tradução do inglês, dedicado ao tio Carl por Keno). 
Nas cenas de abertura de cada uma das histórias, o desenhista - cujo primeiro nome é Keno - 
esconde essa pequena assinatura em detalhes quase imperceptíveis.  
 
O Estado de S. Paulo - 16/08/2003 

 

   

 


