
O gaúcho que reinventou o Zé Carioca  
Otacílio D’Assunção  
 
Em 1941, em plena 2ª Guerra Mundial, com a Europa quase toda dominada pelos nazistas, Walt 
Disney perdeu boa parte de sua receita internacional. Pra piorar, seu estúdio entrou em greve. 
Quase à beira de um estresse, o criador do Mickey aceitou de bom grado uma proposta do 
governo norte-americano para que Disney virasse embaixador da boa-vontade. Ele deixou seu 
irmão Roy segurando os pepinos, reuniu a nata de sua equipe e veio passar uma temporada na 
América Latina.  
 
A idéia era integrar as Américas. Produziu dois longas em que o Pato Donald viajava por vários 
países latino-americanos e criou novos personagens, a começar pelo Zé Carioca, que apareceu em 
Alô, amigos (Saludos amigos, 1943); mais tarde, o galo mexicano Panchito se juntou aos dois em 
Você já foi à Bahia? (The three caballeros, 1945), onde contracenam com Aurora Miranda. 
Curiosamente, a estréia de Zé Carioca se deu não no cinema, mas nos quadrinhos: em 1942, suas 
aventuras começaram a ser publicadas nos jornais americanos, para fazer uma propaganda 
antecipada do filme.  
 
Há muitas lendas envolvendo a criação do personagem. Dizem, por exemplo, que foi plagiado de 
um desenho de J. Carlos. Outra é que Luiz Sá (criador de Reco-Reco, Bolão e Azeitona) foi 
barrado no Palácio do Catete durante uma recepção a Walt Disney por ser pobre. Seja lá como 
for, o papagaio veio para ficar e o povo brasileiro caiu de amores por ele.  
 
Quando a Editora Abril lançou a primeira edição do Pato Donald, lá estava ele na capa devolvendo 
uma bicicleta quebrada para o Donald. Em 1961, ganhou sua própria revista – que começou não 
no número 1, mas no número 479! A revista oficial ainda era o Pato Donald, só que nos números 
ímpares ostentava o logotipo do Zé Carioca. Tudo não passava de um recurso de distribuição, 
para facilitar o recolhimento dos encalhes pelos jornaleiros.  
 
A vantagem é que o papagaio voltou a ter aventuras próprias, desta vez produzidas e 
ambientadas no Brasil. Também usaram o macete de pegar histórias do Mickey e substituir a 
figura do camundongo pelo papagaio, e é por essa razão que Zé Carioca tem dois sobrinhos e em 
algumas aventuras contracenava com o Pateta! Também republicaram as histórias originais de 
1942 por algum tempo, mas estas foram suspensas porque o Zé era muito trambiqueiro, passava 
cheques sem fundos e a Abril achava que isso desmoralizava a imagem dos brasileiros.  
 
Mas o melhor de tudo veio em 1971, quando decidiram regularizar a produção das aventuras de 
Zé Carioca, que há algum tempo estava sumido das páginas de sua própria revista. E para a 
empreitada chamaram Renato Canini, que já era colaborador da revista Recreio (da fase que era 
boa) e mudou radicalmente o visual dos quadrinhos, causando uma verdadeira revolução no 
personagem. Os americanos não gostaram, e o golpe de misericórdia veio em 1977, quando Don 
McLaughlin, o supervisor das histórias Disney produzidas no estrangeiro, encostou o diretor das 
revistas Disney, Waldir Igayara, na parede: ou arranjavam outro desenhista ou o contrato entre a 
Disney e a Abril corria o risco de ser rompido. Por esse motivo, em 1977 Canini levou um belo pé 
na bunda.  
 
Esse assunto é meio tabu na Abril até hoje. Nunca assumiram publicamente a demissão e 
ninguém quer falar sobre isso. A Abril se redimiu parcialmente lançando este mês uma edição da 
Mestres Disney (162 págs., R$ 14,95) inteiramente dedicada a Canini. Elevam-no à categoria de 
mestre mas não explicam direito por que ele saiu... Essa edição ainda tem uma capa feita 
especialmente por Canini e uma história inédita (O Código da Trinta) que fecha a edição com 
chave de ouro. Essa é tão maluca que o pessoal da Abril demorou algum tempo pra decidir se 
publicava ou não. Quase ele foi demitido novamente. 

 
 



Leia Mais 
 
A trajetória do mestre  
 
O gaúcho Renato Vinicius Canini nasceu em Paraí (RS), em 1936, e começou a carreira em 1957. 
Ilustrou muitas revistas e até mesmo os livros infantis de Érico Veríssimo. Em 1962, criou Zé 
Candango, um cangaceiro que lutava contra os super-heróis, mas a revista acabou não sendo 
publicada porque a editora Cetpa, apoiada por Leonel Brizola, então governador do estado, 
sucumbiu nos idos sombrios do golpe militar de 1964.  
 
Em 1967 mudou-se para São Paulo, onde trabalhou para a Imprensa Metodista e depois para a 
Abril, na fase áurea da Recreio, fazendo a seguir as histórias do Zé Carioca. Lá também criou o 
Kactus Kid para a Crás!, uma tentativa da Abril de fazer uma revista inteiramente nacional 
(Kactus Kid virou um desenho animado recente de Lancast Mota, exibido no último Anima Múndi). 
Colaborou também nas revistas Patota (onde criou o psicanalista Dr. Fraud), Pancada (imitação da 
Mad) e na própria Mad, além do antigo Pasquim, e criou uma tira diária com o índio Tibica. 
Atualmente está aposentado e reside em Pelotas (RS). 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 set. 2005, Caderno B, p. B6. 


