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A obra de Al Capp, que ficou conhecida sob o título de Ferdinando e os Shmoos, uma das edições mais 
famosas das revistas em quadrinhos de Ferdinando (Li’l Abner), mostra uma forte crítica social do ca-
pitalismo. A história dos seres chamados Shmoos e seu contato com a humanidade é reveladora não 
somente da criatividade de Al Capp, mas também de uma profunda crítica social. A crítica social de Al 
Capp passou por duas fases, a primeira caracterizada pela crítica radical e a segunda pela crítica mora-
lista (VIANA, 2012). Ferdinando e os Shmoos pertence à primeira fase. A percepção da crítica social fica 
mais apurada através de uma análise dialética do seu enredo. A análise dialética do enredo é uma apli-
cação particular da análise dialética das histórias em quadrinhos (VIANA, 2012), sendo seu foco teórico 
o enredo, que, no caso, se expressa em apenas uma revista. A reconstituição da totalidade do enredo 
aponta para a percepção dos nexos e do processo de composição do mesmo, gerando não apenas uma se-
quência narrativa como também uma sequência significativa. Os quadros compõem significados e estes, 
no conjunto, enviam uma mensagem. A mensagem, no caso, é sobre a sociedade moderna. No enredo 
há a contraposição entre o extraordinário, os Shmoos, e os representantes da conservação, os empresá-
rios. A irrupção do extraordinário provoca a reação dos conservadores, que decretam a necessidade de 
extermínio das pequenas criaturas que fornecem alimentos gratuitos, entre milhares de outras coisas. 
Essa contraposição ficcional expressa uma contradição real, tal como se pode observar na questão da 
oposição de interesses entre a população, que teria suas necessidades básicas satisfeitas, e os interesses 
dos capitalistas, que é o lucro. O suicídio dos capitalistas foi substituído pelo extermínio dos Shmoos. A 
análise mostra a percepção negativa do capitalismo e de alguns de seus valores fundamentais. 
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