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A data de 25 de maio de 1932, não somente marcou a primeira aparição do Pateta no curta-metragem: 
A Revista Teatral do Mickey (Mickeys’s Revue), como também reforçou a opção do estúdio de se ade-
quar à política austera e moralista do Presidente Herbert Hoover. A pressão exercida pelas inúmeras 
reclamações do público e o veto impetrado pelo Motion Pictures Producers & Distributors of América, 
obrigaram Walt a criar personagens mais ingênuas, o que fez com que o desastrado cão passasse por 
inúmeras modificações após sua criação. Na medida em que a sociedade tomava consciência do im-
pacto exercido pelas imagens nos meios de comunicação, influenciando, portanto, gostos, hábitos e 
consumo, a figura do Pateta foi sendo utilizada, com fins pedagógicos. A isto se deve o fato de a persona-
gem retratar, de forma bem humorada, a ascendente classe média urbana que, conquanto enriquecida 
pelo butim da II Guerra, ainda se encontrava inapta a utilizar os bens de consumo recém-adquiridos, 
necessitando a intermediação de uma figura icônica que “ensinasse” o “como fazer”. Assim, a partir da 
segunda metade dos anos 1940, o Pateta se consagrou como o protagonista de um “sitcom” de anima-
ção que brincava com o american way of life, servindo de recurso didático para se inserir novas formas 
de comportamentos considerados mais saudáveis. Diante do exposto, a presente proposta de trabalho 
pretende de utilizar a construção da personagem Pateta como instrumento de analise da sociedade 
estadunidense e, para tanto, será utilizada a filmografia produzida nas décadas de 1930 a 1960, bem 
como, suas aparições nas histórias em quadrinhos. 

Palavras-chave: Historias em Quadrinhos. Disney. Pateta. 
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