UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

ISABELA DE FREITAS SOUZA

MARVEL:
A marca de muitas histórias

GOIÂNIA
2019

ISABELA DE FREITAS SOUZA

MARVEL:
A marca de muitas histórias

Monografia apresentada ao Curso de Publicidade e
Propaganda da Faculdade de Informação e
Comunicação da Universidade Federal de Goiás, para
obtenção do grau de Bacharel.
Orientadora: Prof.ª Ms. Karine do Prado.

GOIÂNIA
2019

ISABELA DE FREITAS SOUZA

MARVEL:
A marca de muitas histórias

Monografia apresentada ao Curso de Publicidade e
Propaganda da Faculdade de Informação e
Comunicação da Universidade Federal de Goiás, para
obtenção do grau de Bacharel. Aprovada em
__________ de __________ de __________, pela
Banca Examinadora constituída pelos seguintes
professores

_________________________________________________________________________________
Prof. ª Ms. Karine do Prado

_________________________________________________________________________________
Prof. Dr. Alexandre Tadeu dos Santos

_________________________________________________________________________________
Prof. Dra. Lara Lima Satler

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que ousaram imaginar universos fantásticos. A todos os heróis
do meu dia-a-dia. A cada inspiração que vi nas salas de cinema. A cada personagem
que me fez rir, me fez chorar e que acima de tudo me fez acreditar.
Agradeço a minha família, que mesmo esperando que eu fizesse medicina ou
alguma engenharia aceitaram que meu caminho era nas ciências humanas. Espero
dar muito orgulho a vocês no futuro. Em especial agradeço a minha mãe por todas as
leituras que fez durante as madrugadas e ao meu pai por ter instalado e reinstalado
todas as versões possíveis dos programas que eu jurei que precisava ter pra
conseguir me formar.
Um obrigado especial aos meus amigos que desde o início me encorajaram a
escrever sobre um tema que tanto eu quanto eles somos tão apaixonados. Espero
que todos que me pediram para ler este trabalho realmente leiam, cada página foi
escrita com muito sufoco e amor.
Agradeço a todos meus professores por cada aprendizado. Em especial a
professora Janaína Jordão, a mulher que sempre me apoiou e me incentivou a achar
meu caminho dentro desse curso e na vida também; a Thalita Sasse, a mulher que
sempre me alertou do perigo que eu corria ao escrever sobre um tema extremamente
recente, mas nunca me desencorajou, simplesmente aceitou meu jeitinho meio
maluco; aos professores Alexandre, Rodrigo e Lara, por todas as indicações de livros
e filmes que fizeram ao longo dos anos, espero que um dia eu consiga ver tudo.
Ao Campus Samambaia deixo meu eterno amor, jamais te esquecerei e tenho
certeza que esse lugar não vou deixar de frequentar tão cedo. Eu cresci andando por
essas ruas, vi tantos desses prédios sendo construídos, nadei tantas vezes na piscina
da FEF e corri dos macacos enquanto escondia meu lanche mais vezes ainda.
Obrigada por ser minha segunda casa, por ser um lugar em que construí tantas
memórias, onde eu conheci tantas pessoas maravilhosas e conheci a mim mesma
também. A UFG é um lugar especial, cheio de música, de poesia, de pesquisa, de
pluralidade e de luta. Jamais deixarei de te defender.
O adeus mais difícil é para a atlética Tagarela. Demorei um pouquinho para me
sentir confortável tocando teus instrumentos, um pouquinho mais pra ir treinar tantos
esportes, mas cada segundo dessa relação valeu a pena. Cada vez que toquei pela
melhor bateria desse país eu senti emoções tão fortes que não há palavras para

descrever. Vocês me transformaram em ritmista, me mostraram o poder da música,
lavaram e curaram minha alma nos meus dias mais difíceis. Também só tenho a
agradecer o melhor time de futsal do mundo, toda nossa garra, nosso esforço e nossa
determinação me ensinaram muito

sobre

disciplina, ambição, amizade e

principalmente amor.
E finalmente ao meu companheiro um muitíssimo obrigado por cada vez que me
mandou vir escrever este trabalho, por cada minuto que passou me escutando falar
de assuntos que você não conhecia, por todas as horas que passou comigo vendo
vários filmes de super-heróis, que na verdade você nem curte muito. Obrigada por ser
a pessoa mais gentil, paciente e amorosa que conheço e por me apoiar
incondicionalmente.

Parte da jornada é o fim.
Tony Stark

RESUMO

Avengers: Endgame (2019) é considerado um filme de evento, uma obra estrelada
por atores consagrados em Hollywood, com muitos efeitos especiais e orçamento de
produção de milhões de dólares, cujo lançamento em si é considerado um evento
importante e antecipado do ano. O objeto de estudo do presente trabalho é o Universo
Cinemático da Marvel (UCM) que conta a história do time de super-heróis chamado
de Vingadores. Para entender o UCM foi mapeada a história das produções da marca
como um todo, bem como a dos personagens de super-heróis. O objetivo do trabalho
é analisar os trailers do filme como uma ferramenta de divulgação com o maior
potencial de provocar as expectativas do consumidor e entender como essas peças
midiáticas, que operam entre a linguagem artística cinematográfica e a linguagem
mercadológica da publicidade, se encaixam no projeto da marca Marvel em
fragmentar sua narrativa transmidiática a fim de garantir longevidade ao UCM
incentivando novas dinâmicas de consumo. As metodologias utilizadas para
realização desses estudos são a pesquisas de cunho exploratório e qualitativo, tendo
como base os estudos bibliográficos, além de teses, artigos, periódicos e sites. E o
estudo de caso dos trailers, que por sua vez são conceituados dentro do contexto
contemporâneo da cultura da convergência.
Palavras-chave: Filmes. Publicidade. Trailers. Super-heróis. Marvel. UCM.

ABSTRACT

Avengers: Endgame (2019) is considered an event film, a work starring Hollywood
stars, with many special effects and high production budget, whose release itself is
considered an important and anticipated event of the year. The main object of study of
the present work is the Cinematic Universe of Marvel (MCU) that tells the history of the
team of superheroes called the Avengers. To understand the MCU it was mapped the
history of the productions of the brand as a whole, as well as that of the characters of
superheroes. The purpose of the work is to analyze the movie trailers as a tool of
publicity with the greatest potential to provoke consumer expectations and to
understand how these media pieces, which operate between the cinematographic
artistic language and the marketing language of advertising, fit the project of the Marvel
brand in fragmenting its transmedia storytelling in order to guarantee longevity to the
UCM encouraging new consumer dynamics. The methodologies used to carry out
these studies are the exploratory and qualitative researchers, based on bibliographic
studies, as well as thesis, articles, periodicals and websites. And the case study of the
trailers, which are conceptualized within the contemporary context of the convergence
culture.
Key words: Movies. Publicity. Trailers. Superheroes. Marvel. MCU.
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1 INTRODUÇÃO

Não há conexão mais forte entre as pessoas do que contar e ouvir histórias. É
da natureza da humanidade, desde os primórdios do tempo, contar histórias para dar
sentido aos mistérios da vida. O mundo é repleto de incontáveis mitos, epopeias,
romances, novelas e filmes – as histórias são um reflexo da sociedade, não importa
quantas vezes essa se transforme, a arte de contar histórias não é esquecida.
Na sociedade moderna, principalmente nos últimos anos é possível perceber a
crescente popularização das histórias de super-heróis. Elas existem há muitas
décadas, mas a produção de entretenimento voltado para a narrativa desses tipos de
personagens há muito tempo não passa por um período de ascensão tão próspera.
Quando o assunto é a figura do super-herói, as histórias em quadrinhos (HQs) logo
são mencionadas, e recentemente pode-se afirmar o mesmo sobre obras
cinematográficas. A modernidade com seus objetos culturais industrializados por meio
de uma produção seriada, destinada a grandes públicos, encontrou na sensibilidade
do cinema o meio, talvez, de maior produção de um imaginário coletivo. Um meio que
constantemente se alimenta de histórias advindas de outros meios culturais, como os
livros, os games e as HQs.
O termo “Era de Ouro” das histórias em quadrinhos é uma referência para os
anos entre 1938 e 1950, pois compreendeu um período em que inúmeras publicações
foram criadas. Personagens icônicos da cultura pop como Super-Homem, Batman,
Homem-Aranha, Capitão América, Mulher-Maravilha, Jean Grey, Wolverine, e tantos
outros foram criados durante essa era e fizeram grande sucesso. E neste novo milênio
é evidente que as novas grandes franquias cinematográficas, que surgiram baseadas
nestes diversos personagens pré-existentes, são responsáveis pelo renascimento do
sucesso das histórias de super-heróis.
Essa pesquisa surgiu a partir do interesse em melhor compreender como foi
possível a construção de um dos mais bem-sucedidos universos fictícios da
atualidade: o universo de ação e fantasia que a Marvel levou para as telas de cinema.
A Marvel Studios, um estúdio de cinema subsidiária ao conglomerado The Walt Disney
Company, é responsável pela produção de 22 filmes lançados até a realização desta
monografia. A franquia midiática está entre as mais lucrativas da história e é
atualmente a franquia

cinematográfica de

maior bilheteria,

alcançando

a

impressionável arrecadação de mais de 21 bilhões de dólares ao redor do mundo
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(THENUMBERS, 2019).
A Marvel ao revolucionar a forma de narrar as suas histórias, trazendo-as para
um novo meio midiático – o cinema – não ficou delimitada pelas narrativas das HQs
do passado. Foi realizado um planejamento meticuloso de produção, suas obras
cinematográficas fazem parte de uma construção cuidadosa e complexa de um
Universo que compreende múltiplas narrativas numa mesma linha temporal, e que
está em constante expansão. O Universo criado foi chamado de Universo
Cinematográfico da Marvel, abreviado como UCM ao longo deste trabalho. O UCM
compreende uma variedade de produtos midiáticos, que não está restrito aos filmes,
mas tendo-os como os principais produtos da franquia.
O UCM tem como foco narrativo o time de super-heróis chamados de
“Vingadores”. Os filmes recontam variadas histórias, que contam a origem de distintos
super-heróis, e como eles demoram um certo tempo para se encontrarem em uma
mesma obra e formarem um dos times fictícios mais conhecidos do mundo. Estes
filmes, portanto, são objetos de estudo interessantes para se compreender e discutir
os novos conceitos do que é ser um personagem de super-herói no contexto
contemporâneo, e como esta franquia cinematográfica, que engloba um universo
transmidiático, foi capaz de transformar o modo como se compreende e se consome
narrativas transmidiáticas complexas e fragmentadas.
Um grande fenômeno do cinema atual, e um marco na história da marca como
um todo, o filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019) é o último da Infinity Saga. Dividida
em três fases, os 22 filmes lançados entre 2008 e 2019 estão interconectados pelo
enredo principal que tem como foco as seis Joias do Infinito. As Joias são cristais
extremamente poderosos e a batalha pelo controle delas é travada entre o impiedoso
titã Thanos, que tem o objetivo de trazer equilíbrio ao universo exterminando metade
de todos os seus habitantes, e os Vingadores, que reúnem todos os seus esforços
para impedir que Thanos conquiste seu objetivo.
Por mais de dez anos o público acompanhou várias narrativas para que
finalmente se concluísse a trama na obra supracitada. A criação e desenvolvimento
de múltiplas produções midiáticas conseguiu que os consumidores dessas histórias
pudessem se conectar emocionalmente aos personagens desses filmes e que
também desejassem continuar a acompanhar essas histórias fora das salas de
cinema. É inegável o fato de que as expectativas para essa impactante e emocionante
conclusão eram altas, e a produção alcançou, até o momento, uma bilheteria de mais
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de 2 bilhões de dólares, se tornando um dos filmes mais vistos na história do cinema.
O filme se tornou o mais lucrativo na história da Marvel Studios, a empresa soube
como fomentar a expectativa do público por este filme desde a sua segunda fase,
ainda nos anos entre 2013 e 2015.
A pesquisa, portanto, não ficou delimitada apenas à compreensão do caminho
percorrido pela marca para criar e desenvolver o UCM, pois demonstrada a relação
indissociável entre as produções cinematográficas e as suas campanhas publicitárias
de divulgação, fomenta-se a necessidade de um estudo mais aprofundado entre as
estratégias de marketing realizadas pela marca e o seu impacto na cultura do
hiperconsumo.
Para a campanha promocional de todos seus filmes a Marvel utilizou diferentes
estratégias publicitárias: posters, anúncios em revistas, jornais, outdoors, sites, blogs,
posts em redes sociais como o Twitter, Facebook e Instagram; também foram
realizadas vários tours de imprensa, os atores participaram de inúmeras entrevistas
para canais de Youtube, programas de televisão, eventos, conferências e premières.
E é claro que nessas campanhas não pôde faltar os trailers e os teasers. Essas peças
publicitárias, com o objetivo de atrair a maior quantidade de espectadores possível,
se tornaram produtos tão antecipados e analisados quanto os próprios filmes.
A divulgação do primeiro trailer do filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019) foi feita
no dia 7 de dezembro de 2018. Publicada nas redes sociais oficiais da Marvel, o trailer
quebrou o recorde de mais visto da história em 24 horas, com 289 milhões de
visualizações. Foram produzidas outras peças publicitárias audiovisuais, variadas
entre si, sendo elas 14 vídeos divulgados online, e na televisão, entre fevereiro de
2019 e abril do mesmo ano. Todo esse processo possibilitou então um projeto
acadêmico com o objetivo de compreender a dimensão desse fenômeno do cinema,
e ao mesmo tempo se propõe a aprimorar o entendimento sobre vários conceitos
atuais que permeiam os estudos sobre a relação entre cinema e publicidade.
A presente monografia se propõe a elucidar como os trailers do filme “Os
Vingadores: Ultimato” (2019) refletem o projeto da Marvel Studios, de produzir
elaboradas campanhas publicitárias que estimulam a expectativa dos fãs do UCM,
que por sua vez criam novas possibilidades de consumo dentro do contexto da era da
cultura participativa.
A partir da questão problema, o objetivo geral deste trabalho, além de aprofundar
teoricamente os estudos sobre relação entre cinema e publicidade por meio da análise
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dos trailers do filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019), é reconhecer como as
estratégias de marketing da Marvel são parte de um planejamento meticuloso da
marca, que se dá pelo uso da fragmentação de um universo para gerar alta
expectativa no consumidor e incentivar novas dinâmicas de consumo.
Os objetivos específicos deste trabalho são: sintetizar a história da marca Marvel;
compreender o projeto da construção narrativa do UCM; identificar as dinâmicas de
dispersão e convergência da narrativa transmidiática da franquia; analisar, por meio
de estudo de caso, os trailers do filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019) em
comparação à obra fílmica em si; e averiguar como os trailers se encaixam no projeto
da marca como um todo, o que agrega valores ao branding da franquia.
Durante o progresso desta monografia as abordagens metodológicas utilizadas
são as pesquisas de cunho exploratório e qualitativo e o estudo de caso. A pesquisa
exploratória, que faz uso do levantamento bibliográfico para o melhor desenvolvimento
da análise proposta, é descrita como:
a primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em
relação a um fato ou fenômeno. Quase sempre busca-se essa familiaridade
pela prospecção de materiais que possam informar ao pesquisador a real
importância do problema, o estágio em que se encontram informações já
disponíveis a respeito do assunto, até mesmo, revelar ao pesquisador novas
fontes de informação. (SANTOS, 2001, p.26).

Já a pesquisa qualitativa se preocupa com os aspectos da realidade e busca
compreender os objetos estudados em profundidade. Para isso “a interpretação dos
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa
qualitativa" (SILVA, MENEZES, 2001, p.20). O enfoque deste tipo de pesquisa está
principalmente na interpretação dos objetos escolhidos, o contexto em que estão
inseridos, e envolve uma quantidade variada de fontes de dados (FONSECA, 2002).
Para o cumprimento dos objetivos indicados o trabalho se desenvolve em três
capítulos. O presente estudo expõe no primeiro capítulo uma compreensão da
trajetória da marca desde a Timely Comics à Marvel Comics, da qual a divisão
empresarial Marvel Studios foi derivada. Para isso, se faz necessário explicar as
diferentes eras das HQs, a forma como estas influenciaram a ocorrência dos
problemas financeiros da Marvel nos anos 90, e pôr fim a transformação principal do
negócio no início dos anos 2000, com o surgimento do estúdio cinematográfico
independente e o projeto de controlar e planejar as narrativas de seus super-heróis
no cinema.
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O segundo capítulo trata de discorrer sobre a construção do UCM e de refletir a
respeito dos conceitos de crossover, inteligência coletiva, narrativa transmidiática,
cultura da convergência, cultura participativa, lovemarks e por fim os processos de
consumo na era hipermoderna. E essas reflexões são possíveis por meio do
embasamento teórico de autores como Pierre Lévy, Henry Jenkins, Kevin Roberts e
Gilles Lipovetsky.
E é no terceiro capítulo que há o estudo de caso dos trailers do filme “Os
Vingadores: Ultimato” (2019). Pelo fato do trailer se tratar de uma peça publicitária é
necessário antes do estudo de caso, a realização de uma breve reflexão sobre o
contexto em que está inserido: a indústria cinematográfica. Logo após se discorre
sobre como esse produto midiático obedece tanto às regras da linguagem artística
quanto da linguagem mercadológica. Elucida-se algumas das técnicas utilizadas para
montagem deste tipo de produto, e por fim, uma análise dos trailers selecionados, que
visa esclarecer as estratégias de marketing da Marvel, essas que possuem o objetivo
de aumentar o grau de expectativa do espectador e que o leva por novos caminhos
de consumo. Tal análise é realizada por meio do embasamento teórico dos autores
Rogério Covaleski, Cláudia Melissa Santos e Lisa Kernan.
Esperamos que o leitor possa embarcar conosco em mais uma história
encantadora de como as histórias surgem, se amplificam, modificam e nos fascinam.
Afinal, são as grandes histórias que nos movem.
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2 A ARTE HUMANA DE CONTAR HISTÓRIAS

Contar histórias é uma prática tão antiga quanto à existência humana. Apesar de
não ser a única espécie capaz de se comunicar, o que difere a humanidade de outros
animais é a linguagem, que está em constante evolução. A linguagem possibilitou aos
humanos estabelecerem, refletirem e analisarem a própria realidade e a capacidade
de ir além do que é apenas tangível: o ato de imaginar.
Através do tempo, os homens que precederam a sociedade atual foram capazes
de transformar o ato da comunicação em mais do que apenas um processo de dar
significado a significantes1, como um sistema de representação, mas em uma
habilidade ou o próprio meio de descrever infinitas combinações, informações e
emoções.
Ao longo do tempo, o modo de percepção e construção da memória coletiva foi
se alterando e estabelecendo-se em formas distintas de registros, que para além de
históricos se tornaram a própria cultura em suas diversas manifestações. Ao lidar com
essa memória, o homem estabeleceu um modo único de cognição social, valoração e
construção cultural.
Maurice Halbwachs foi o filósofo que cunhou pela primeira vez o termo “memória
coletiva” em sua obra literária “A memória coletiva” (2006). O autor afirma que o
processo de relembrar é um processo de reconstrução, pois a memória não é uma
repetição linear e fiel dos acontecimentos. Halbwachs relaciona a memória à
participação do indivíduo na sociedade, tendo em vista que o sujeito não existe
sozinho, a memória coletiva ultrapassa a dimensão da memória individual, tornandose resultado das memórias dos diferentes grupos em que o indivíduo está inserido.
Durante parte da história o homem fez uso apenas da linguagem oral para se
comunicar, não havendo nenhum tipo de linguagem escrita. Os registros mais antigos
da escrita encontrados na região, que na época, era chamada de Mesopotâmia, são
datados em torno de 3400 e 3100 a.C, sendo com o advento da escrita que
[...] o homem venceu definitivamente o tempo e, mais ainda, venceu o
espaço. Ela permitiu a fixação do conhecimento num substrato material –
papiro, cerâmica, papel, memória do computador etc. – mantendo-o
1

Para o linguista e filósofo Ferdinand de Saussure “a língua é um sistema de signos formados pela
junção de significante e do significado [...] Pode-se entender como significado o sentido, o conceito
ou mesmo a ideia de alguma coisa. Já o significante pode ser entendido como a imagem acústica.
[...] É possível dizer que o significante é a parte perceptível do signo e o significado a parte inteligível.”
(XAVIER, 2014, p. 2-4).
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disponível ao longo do tempo para sucessivas e inumeráveis gerações, e,
simultaneamente, admitiu a disseminação do conhecimento à distância pelo
transporte daquele substrato. (COSTELLA, 2002, p. 15, apud MENDES,
2010, p.21).

O cuneiforme mesopotâmico, desenvolvido pelos sumérios, e os hieróglifos
egípcios, são os sistemas de escrita antigos mais conhecidos, mas não são
interpretados como alfabetos, pois a maioria dos símbolos era utilizada para identificar
palavras inteiras ou várias sílabas.
O alfabeto como conhecemos se derivou do sistema fenício, que por sua vez se
derivou dos hieróglifos (HORWARD, 2012, p.23). Ele é considerado um abjad, isto é,
um sistema em que os símbolos representam consoantes (FISCHER, 2004). Foi
adotado pelos gregos em meados do século VIII a.C e foram eles que criaram as
vogais e realizaram a maior parte da transformação da oralidade em escrita.
A comunicação humana em seus registros iniciais evoca em suas imagens,
primeiras representações narrativas, uma busca para explicar a existência humana e
a origem do universo. Essas narrativas, as epopeias, apresentavam os mitos, histórias
recontadas por diversas culturas e eram em sua essência relatos das crenças
religiosas de uma determinada sociedade. Umberto Eco em sua obra “Apocalípticos
e integrados” (1993) ressalta a importância do mito, uma vez que a narrativa
representa, através de referências simbólico-imagéticas, elementos constituintes de
um indivíduo ou de um povo. O pesquisador Joseph Campbell, autor de diversos livros
sobre a mitologia na era moderna afirma que os mitos influenciaram e inspiraram o
homem durante toda a história.
Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as
circunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses
mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das
atividades do corpo e da mente humanos. Não seria demais considerar o mito
a abertura secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmos
penetram nas manifestações culturais humanas. As religiões, filosofias, artes,
formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da
ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o sono surgem
do círculo básico e mágico do mito. (CAMPBELL, 2007, p.4-5).

Considerando o que há de mágico nos mitos, Eco (1993) afirma que a
importância da figura dos mitos reside nas referências simbólicas, pois a narrativa
assume uma posição histórico-social, que encarna pensamentos e valores coletivos,
conceitos de grandeza e força do ser humano, assim como sua eterna luta entre o
bem e o mal (ECO, 1993). A manifestação mais forte de como o indivíduo se
enxergava, perante os seus deuses e monstros, atrelava-se aos mitos que o
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representavam.
Do latim heros, o herói é o protagonista da narrativa. Uma figura geralmente
humana, dotada de força e bondade, cujos valores morais estavam voltados ao papel
de guardião da justiça e da paz. O herói se configura como épico e reúne em si
atributos respeitados como altruísmo, coragem e moralidade. Suas narrativas
envolviam os deveres de vigiar, defender, assim como o de se sacrificar por seu povo.
Durante milênios os mitos serviram o seu propósito de inspirar e modelar as
civilizações. Eles davam sentido aos ciclos da natureza e ofereciam modelos
arquetípicos para explicar as ações humanas, apresentando então as conexões entre
o homem e o cosmo. Mas é com o advento da Ciência e da Filosofia, mais
especificamente durante os anos do período conhecido como Renascimento, que a
mentalidade moderna passou a ser norteada pela razão, que se torna o princípio do
conhecimento e do controle da natureza. A Ciência passa a ter a obrigação de ser
fundamentada e sistematizada através do método, enquanto a Filosofia se torna para
a questão da origem e da nossa capacidade de razão. Distancia-se o ser humano dos
deuses, o estudo das explicações mitológicas para o Universo e a relação do homem
com seus heróis antigos se altera. Os mitos assumem um novo caráter, que não é
filosófico nem científico, pois foram desvinculados da natureza e das antigas religiões
em sua compreensão na modernidade. Passa-se então para o campo de estudo da
literatura.
É no século XVII que o filósofo, físico e matemático francês René Descartes,
com sua obra “Discurso do Método” (2001) inicia uma ruptura à tradição filosófica,
principalmente à escolástica medieval e ajuda a estabelecer os fundamentos da
filosofia moderna. Descartes dedicou sua vida à reforma de todo o conhecimento e a
partir da dúvida hiperbólica, conceito que desenvolveu para o ato contínuo de inquirir
acerca da veracidade das coisas, remodela o percurso do homem no mundo. Este
percurso do sujeito em busca do sentido e de valores autênticos é considerado como
uma renovação da concepção da compreensão ocidental da figura do herói. O herói
em sua busca, sem os limites da religião e sem a bússola da autoridade, se encontra
como um sujeito que fez o seu percurso, mas ao mesmo tempo também foi feito por
ele.
O homem moderno, em sua procura por conhecimento, ao contrário de seus
ancestrais, não toma como realidade factual os grandes mitos emanados das velhas
religiões e das culturas Greco-Romanas, ele sabe que os personagens dessas
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histórias eram fictícios e tinham como principal objetivo representar os sonhos
coletivos, os padrões de pensamento da sociedade. O método científico apesar de ter
tomado grande espaço dessas narrativas, curiosamente não faz com que elas
desaparecessem.
Assim, historicamente a concepção de herói foi sendo alterada. O sociólogo
Zygmunt Bauman em seu livro “Modernidade Líquida” (2001) descreve que a
sociedade está vivendo em tempos de volatilidade, de fluidez. O autor no início da
obra usa termos enciclopédicos para começar suas ponderações sobre as diferenças
entre o que chama de “modernidade sólida”, o período referente ao início da Era
Moderna, e “modernidade líquida”, a presente fase da modernidade. No trecho em
que discorre sobre essas diferenças consegue apresentar as razões pela qual utiliza
os termos para diferenciar a natureza de ambos os conceitos:
Os fluidos se movem facilmente. Eles 'fluem', 'escorrem', 'esvaem-se',
'respingam', 'transbordam', 'vazam', 'inundam', 'borrifam', 'pingam', são
'filtrados', 'destilados'; diferentemente dos sólidos, não são facilmente
contidos - contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou
inundam seu caminho... Associamos 'leveza' ou 'ausência de peso' à
mobilidade e à inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leves
viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos (BAUMAN, 2001, p.
8).

Bauman descreve o processo que denominou de “derretimento da ordem”, como
sendo processo acelerado de individualização, no qual a vida pública e privada da
humanidade,

fortemente

influenciadas

pelo

individualismo,

passam

por

transformações profundas, fazendo com que as instituições sociais sofram uma
descentralização. Assim, nas diversas ligações entre o indivíduo e a sociedade, as
questões públicas foram afetadas, pois “o aumento da liberdade individual pode
coincidir com o aumento da impotência coletiva na medida em que as pontes entre
vida pública e privada são destruídas ou, para começar, nem foram construídas”.
(BAUMAN, 2000, p.10).
Para o autor as principais características da “modernidade líquida” são o
desapego à fidelidade, a liberdade, a insegurança, a inconstância e a vulnerabilidade
do ser humano, que traz riscos diferentes dos de antes, como explicita em uma
entrevista para Folha de São Paulo:
uma das características do que chamo de "modernidade sólida" era que as
maiores ameaças para a existência humana eram muito mais óbvias. Os
perigos eram reais, palpáveis, e não havia muito mistério sobre o que fazer
para neutralizá-los ou, ao menos, aliviá-los. Era óbvio, por exemplo, que
alimento, e só alimento, era o remédio para a fome. Os riscos de hoje são de
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outra ordem, não se pode sentir ou tocar muitos deles, apesar de estarmos
todos expostos, em algum grau, as suas consequências. (BAUMAN, 2004,
p.9)

O homem não sabe mais distinguir os seus medos na vida real, o que o leva a
exigir um herói que, no contexto imaginário, tem novos desafios que são descritos por
Campbell como uma tarefa que “deve configurar-se como uma busca destinada a
trazer outra vez à luz a Atlântida perdida da alma condenada” (CAMPBELL, 2007,
p.194). É nesse contexto de desamparo, materializado pela crise de 1929, que a figura
do herói ressurge como uma possibilidade de fantasia, como tentativa de retomar
conceitos e valores morais defendidos por uma sociedade, em um viés muito mais
psicológico de proteção ao desamparo, ao inesperado e excludente futuro, que
assusta o homem, nesse tempo incerto da era da liquidez. Os heróis ressurgem não
mais como um ideal de homem, mas como um alento psicológico para os desajustes
sociais advindos da massificação cultural e da ruptura da experiência humana, pois o
homem passa a viver numa lógica do agora, da artificialidade, da competitividade e
do consumo.

2.1 A crise na economia e a formação de uma nova linguagem: as HQs

Na década de 1930 o lazer da população norte americana foi afetado pela
depressão econômica e teve como resultado uma profunda mudança nos hábitos de
consumo de entretenimento da população. Historicamente ocorreu a explosão da
imprensa e o crash da Bolsa de Nova York. O cenário nos Estados Unidos era único
e propício para o surgimento de uma mídia inovadora da indústria cultural: as histórias
em quadrinhos – HQs.
Tornou-se comum a literatura de baixo custo conhecida como pulp fictions, que
eram revistas feitas com papel de baixa qualidade e com um conteúdo de histórias de
ficção científica e fantasia. Os temas mais abordados eram romances policiais, crimes
violentos e comunidades arrasadas pelo consumo de drogas ilícitas, refletindo a
conjuntura da sociedade na época. Baseado em arquétipos e símbolos já conhecidos
do imaginário coletivo, o gênero das histórias em quadrinhos (HQs), conhecidas
também como artes sequenciais, se popularizou, sendo neste cenário que mitos e
heróis ressurgiram com força.
De acordo com o autor da obra “A História das Histórias em Quadrinhos”, Álvaro

21

Moya (1996), a estrutura das HQs como são conhecidas hoje, pode ser datada do final
do século XIX, mas, no ato de observação da história da arte e da literatura, suas
origens são mais antigas. Em sua obra “O Grande Livro dos Mangás” o autor Alfons
Moliné descreve a história do mangá2 no Japão, que apresentou como um de seus
marcos iniciais as caricaturas gráficas criadas pelo sacerdote xintoísta Kakuyu Toba,
no século XI, e a primeira HQ japonesa com personagens fixos foi “Tagosaku to
Mokubē no Tōkyō-Kenbutsu” (A Viagem a Tóquio de Tagosaku e Mokube), criada por
Rakuten Kitazawa em 1902.
Já na Europa, países como a França, Bélgica e Suíça estavam na vanguarda
deste estilo literário e nas primeiras décadas do século XX os jornais publicavam
essencialmente tiras de bandas, mais conhecidas como tirinhas, com temas
humorísticos e caricaturescos, como Little Nemo, de Winsor McCay e Popeye, de E.C.
Segar (JARCEM, 2007 apud NETO, p.2, 2012). O belga George Remi, por exemplo,
criou o herói Tintim e seu fiel cachorro Milú, que por sua vez inspirariam personagens
tão icônicos quanto a si mesmo, como Indiana Jones e Lara Croft.
A primeira história em quadrinhos que se assemelhou ao molde das atuais foi
publicada em 1837, pelo professor suíço Rodolphe Töpffer, e foi chamada de
Monsieur Vieux-Bois. E apenas cinco décadas depois, em 1896, que o estadunidense
Richard Outcault publicou o quadrinho Yellow Kid no jornal Mundo de Nova York. O
autor foi considerado pioneiro no uso dos balões de fala estilizados e painéis
sequenciais.
FIGURA 1 – Les amours de Monsieur Vieux-Bois.

Fonte: https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/vieux-bois-encounter/. Acesso em:
19/05/2019.

2

Mangá [...] é o termo geral para quadrinhos de impressão japoneses (BRENNER, 2007, p.307,
tradução nossa). Manga [...] is the general term for Japanese print comics.
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FIGURA 2 – The Yellow Kid.

Fonte: https://comicsalliance.com/tribute-richard-outcault/. Acesso em: 19/05/2019.

As HQs, que já eram utilizadas como mídias cômicas, assumiram uma posição
social diferente e mais abrangente na década de 1930. Com o desemprego e a
inflação em alta, a pobreza da população norte-americana afetou a fé no capitalismo
e em seu governo democrata, levando ao surgimento do que se tornou o símbolo das
HQs: os super-heróis.
Para Umberto Eco, no contexto de uma sociedade dominada pela indústria, o
homem começou a se sentir pequeno perto das máquinas e fez-se necessário ao
indivíduo encontrar apoio para sonhar com o mundo de possibilidades que esses
super-heróis, belos, fortes e bondosos tinham a oferecer.
Os mitos foram adaptados para atender as necessidades da cultura do
espetáculo e as HQs foram produtos da indústria cultural dessa época. A expressão
‘indústria cultural’ foi empregada pela primeira vez em 1947 por Theodor W. Adorno e
Max Horkheimer na obra “Dialética do Esclarecimento”. Os pensadores da Escola de
Frankfurt trouxeram com seus estudos uma intensa análise da sociedade pósrevolução industrial, que sofreu grandes transformações econômicas. Devido ao
avanço do capitalismo como forma de controle e manipulação da sociedade, as
produções artísticas se submeteram as mesmas regras do mercado e se tornam um
negócio.
Adorno e Horkheimer visavam contrapor este novo conceito com o termo “cultura
de massa”, que enquanto teria um caráter mais espontâneo e nasceria provinda do
próprio povo, para eles a indústria cultural se constitui como uma manifestação
produzida a partir da oportunidade de expansão da lógica do capitalismo sobre a
cultura. Os produtos produzidos são mercadorias e seguindo a lógica do mercado
precisavam atingir a todos. Os autores formulam a crítica de que por mais que os
conteúdos dessas produções pudessem se diferenciar, por meios de comunicação,
por exemplo, estavam todos em um mesmo sistema, pois
Para todos algo está previsto; para que ninguém escape, as distinções são
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acentuadas e difundidas. O fornecimento ao público de uma hierarquia de
qualidades serve apenas para uma quantificação ainda mais completa.
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.116)

A imagem mitificada foi desta forma idealizada dentro dos parâmetros dos
anseios populares. É na figura do Superman, personagem estreado na publicação
Action Comics nº1, da editora National Publications em 1938, que os super-heróis
foram definidos através de conceitos marcantes como a posse de poderes
extraordinários, ornamentados de elementos como uniformes, identidades secretas e
vilões específicos a serem combatidos. Assim, nascia o arquétipo de herói perfeito,
dotado de habilidades super-humanas e possuidor de um caráter incorruptível.
FIGURA 3 – Estreia do Homem de Aço, 1938.

Fonte: https://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_1. Acesso em: 12/03/2019.

O super-herói serviu como um auxílio psicológico para lidar com elementos e
fantasias inconscientes. O pai da filosofia analítica, Carl Jung, discorre em sua obra
“Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo” (2000), que o poder da simbologia dos mitos
se deve ao fato de que eles representam símbolos intrínsecos à psique humana e
pertencem ao imaginário coletivo, levantando a hipótese de que a mente humana
compreende arquétipos que não foram adquiridos individualmente, mas, deve sua
existência à hereditariedade. Segundo Jung os arquétipos podem ser explicados
como resultado do depósito das impressões superpostas deixadas por certas
vivências fundamentais, comuns a todos os humanos, repetidas através de gerações.
De acordo com o autor:
O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia do
inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique,
que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. [...] O inconsciente
coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Ele consiste de
formas preexistentes, arquétipos, que só secundariamente podem tomar-se
conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência.
(JUNG, 2000, p.53 e 54).
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A simbologia que permeia as histórias em quadrinhos pode ser comparada ao
conceito de arquétipo em Jung, pois o caminho do herói simboliza a jornada que todo
ser humano precisa explorar, o que foi nomeado por Jung de individuação, momento
no qual o homem se reconhece, se aceita, conseguindo assim viver em sociedade.
Portanto, ao considerar essas manifestações arquetípicas, as figuras dos super-heróis
estariam relacionadas a uma necessidade coletiva.
O personagem criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, o Homem de Aço, dotado
de poderes quase divinos, defendia e protegia a Terra, planeta onde não nasceu, mas
foi o lugar onde cresceu cuidado por um casal de fazendeiros no estado norteamericano do Kansas e leva uma vida dupla ao ser, ao mesmo tempo, um repórter
chamado Clark Kent, no jornal Planeta Diário, inseguro e apaixonado. Umberto Eco
nos explica como o herói surge como resposta existencial à sociedade moderna:
[...] em uma sociedade particularmente nivelada, onde as perturbações
psicológicas, as frustrações e os complexos de inferioridade estão na ordem
do dia [...] em uma sociedade industrial onde o homem se torna número no
âmbito de uma organização que decide por ele [...] em uma sociedade de tal
tipo, o herói deve encarnar, além de todo limite pensável, as exigências de
poder que o cidadão comum nutre e não pode satisfazer (ECO, 1997, p.168).

O herói precisava assumir em si essa dualidade, entre o humano e o
extraordinário. A figura do corpo e as suas relações pessoais garantiam ao
personagem o seu lado mais humanizado, enquanto os seus poderes e a
grandiosidade de seu propósito de vida, dedicado a proteção da sociedade como um
todo, o diferenciava dos demais. O Superman operava entre o frágil e o invulnerável
e foi essa dicotomia que resultou em seu sucesso quase instantâneo.
O personagem era uma mistureba de tudo o que as crianças gostavam –
heróis dos pulps, ficção científica, mitos da Antiguidade – em um só
esplêndido pacote nas cores primárias [...] enfrentava magnatas gananciosos
e políticos corruptos, sempre pregando o reformismo social – fantasia perfeita
para a época do New Deal. Mas Superman era mais do que um símbolo. Sua
identidade secreta, o pateta Clark Kent, dava até aos leitores mais solitários
um colega renegado com quem se identificar. (HOWE, 2013, p.12).

Ao contrário de uma crença popular, nenhuma das duas maiores editoras do
gênero, conhecidas mundialmente por criarem grande parte dos mais populares
super-heróis e vilões, nomeadas DC Comics e Marvel Comics, começaram com
sucesso imediato, e, tão pouco, poderiam mensurar o tamanho do sucesso que seus
personagens fariam. Em 1938 a Era de Ouro das HQs começou. A primeira história
do personagem Superman foi vendida para a “National Allied Publications por U$130.”
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(HOWE, 2013, p.11), que posteriormente se tornou a famosa DC. Na obra “Marvel
Comics - A história secreta”, o jornalista Sean Howe expõe a história da editora de
HQs Marvel Comics, cuja marca é objeto de estudo deste trabalho.

2.1.1 Da glória da Timely Comics à falência da Marvel Comics

Em 1929 Martin Goodman, um jovem de 21 anos, trabalhava para uma
distribuidora de pulps, a Eastern Distributing, ao lado do futuro co-fundador da editora
Archie Comics, Louis Silberkleit. A empresa chegou à falência em 1932, contudo, a
experiência permitiu que Goodman co-fundasse, junto a Silberkleit, a editora de pulps
Newsstand Publications Inc., e realizasse sua primeira publicação como editor-chefe
a “Western Supernovel Magazine”. Goodman cultivou o negócio e chegou a ter mais
de 20 publicações diferentes até o final da década.
Entre 1933 e 1939 ele conseguiu estruturar sua carreira como um editor popular
em Nova York e, em apenas um ano após a primeira publicação do Superman, fundou
a editora Timely Comics, pois vislumbrou o mercado emergente das HQs com
narrativas de super-heróis. A primeira publicação, que contou com o personagem
Tocha Humana, foi realizada em 31 de agosto de 1929, um dia antes da invasão alemã
à Polônia, fato que marcou o início da Segunda Guerra Mundial.
Diferentemente de personagens como Superman e Batman, que lutavam contra
o crime em cidades fictícias como Smallville e Gotham, os personagens da Timely se
encontravam no mundo real e habitavam cidades conhecidas como Nova York e
Washington D.C. Inseridos no cenário de guerra que eclodiu na Europa e que
posteriormente envolveu efetivamente os EUA, as narrativas dos personagens
passaram a interagir com os protagonistas da guerra como, por exemplo, Adolf Hitler.
É no início do ano de 1940 que os jovens freelancers Joe Simon juntamente com
hábil desenhista Jack Kirby, contratados por Goodman, criam o personagem Capitão
América, o patriota norte-americano. O personagem seguia a linha de arquétipo
popular da época, um garoto tímido e fisicamente frágil que é recusado no alistamento
militar, mas, por demonstrar um bom caráter e persistente vontade de servir seu país
na luta contra os nazistas, recebe um soro experimental do governo e se transforma
em super-soldado. A primeira publicação do Capitão América, feita apenas no final do
mesmo ano, chegou a vender quase um milhão de exemplares.
Os dois artistas produziram mais algumas edições, contando inclusive com a
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assistência de Stanley Martin Lieber, atualmente mais conhecido como Stan Lee, na
época apenas um estagiário. Contudo, os dois freelancers descobriram que a
porcentagem do lucro que estavam recebendo era abaixo do que era devido, e
começaram a trabalhar para a concorrente direta National.
Após a partida de ambos freelancers, Goodman conferiu a posição de editor das
novas edições a Stan Lee.Ainda no período de guerra Capitão América era um
sucesso de vendas, mas Lee logo se alistou ao exército estadunidense. Ele continuou
contribuindo, esporadicamente, como escritor e dessa forma entre 1943 e 1945, as
publicações não foram interrompidas e as vendas alcançaram novos recordes,
chegando a vender 25 milhões de cópias em um mês (HOWE, 2013).
FIGURA 4 – Capa da primeira edição do Capitão América, 1941.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/7849/captain_america_comics_1941_1. Acesso em:
12/03/2019.

Stan Lee voltou à Nova York ao final da guerra e as tendências que ditaram as
publicações de HQs da época estavam em fase de transição, os personagens e suas
histórias já não tinham mais a mesma popularidade de antes. Os vilões que os superheróis costumavam enfrentar foram derrotados e as narrativas cheias de violência
começaram a ser consideradas nocivas para a formação do jovem norte-americano,
o maior público das revistas. A população ficava cada vez mais preocupada com os
altos índices de delinquência juvenil e a literatura que contava histórias de crimes e
terror foram apontadas como grandes responsáveis.
Em 1951 Goodman cortou várias despesas do negócio que estava em declínio
e fundou a Atlas Comics, que seguiu uma linha de criação que não utilizava
personagens de super-heróis. Mas a situação só chegou ao limite em 1954, após a
publicação do livro “Sedução dos Inocentes”, do Dr. Frederic Wertham. Em sua obra
o autor alertou a população de que as HQs influenciaram negativamente a juventude
norte-americana e em pouco tempo a obra Wertham ganhou popularidade e suas
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opiniões foram apoiadas pelo Senado dos EUA. No mesmo ano foi criado um código
de conduta dos quadrinhos, conhecido como CCA.
O código visava regular e censurar grande parte dos conteúdos publicados na
época. Após sua criação a maioria das publicações havia sido cancelada, incluindo
Capitão América e Tocha Humana. Ainda no ano de 1954 mais de 15 editoras de HQs
e pulps, que tratavam de temas como terror, crime e guerra, foram desmanteladas.
Ao final do ano de 1957, a Timely havia perdido seu espaço no mercado e também
seu contrato com sua distribuidora principal, o que levou a demissão de boa parte da
equipe – a Era de Ouro das histórias em quadrinhos havia chegado ao fim.
A editora National na metade da década de 50, liderada pelo editor Julius
Schwartz, decidiu tentar uma revitalização do gênero com a publicação feita em
outubro de 1956, que reintroduziria o personagem Flash (SCHUMER, 2003), dando
início a Era de Prata das histórias em quadrinhos. O editor era um entusiasta de
histórias de ficção científica e após o sucesso do novo Flash outros personagens
foram reformulados como o Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman e Green
Lantern. A remodelação das narrativas foi tão profunda que, nos quadrinhos
produzidos no início de 1960, a editora ofereceu a explicação de que os personagens
da era de ouro habitavam em uma dimensão paralela chamada Terra 2 e que os
personagens renovados habitavam a Terra 1 (SINGER, 2006).
No ano de 1960, sete de seus personagens mais populares foram reunidos em
uma publicação única que recebeu o nome de “Liga da Justiça da América”, que fez
um enorme sucesso. Dessa forma, Goodman, perspicaz e ambicioso, percebeu que
os super-heróis estavam voltando ao gosto do público norte-americano. O empresário
pediu que Kirby retornasse para Atlas Comics, para novamente trabalhar como
freelancer ao lado de Stan Lee, e deu aos artistas o objetivo de criarem um time de
super-heróis. A publicação que transformou novamente os negócios da editora,
renomeada para Marvel Comics, foi chamada de “O Quarteto Fantástico”, publicada
em agosto de 1961.
Novamente a narrativa foi fortemente influenciada pelo cenário político da época,
pois durante este mesmo mês foi iniciada a construção do Muro de Berlim, um dos
maiores marcos na história do período compreendido como Guerra Fria. A tensão
entre as superpotências, a União Soviética e o Estados Unidos, aumentava com o
decorrer do tempo e nos anos entre 1957 e 1975 a rivalidade teve como principal foco
a exploração do espaço, na qual cada nova conquista era ostentada como símbolo de
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superioridade. Este período, chamado de Corrida Espacial, influenciou o início da
jornada da sagaz Susan Storm, o temperamental Ben Grimm, o cientista irritante Reed
Richards e o impetuoso Johnny Storm, que por sua vez era uma versão renovada do
personagem Tocha Humana, que foi descontinuado nos anos 50. Os novos quatro
personagens que integraram o primeiro time de super-heróis da Marvel apenas
adquiriram seus poderes acidentalmente, durante uma missão espacial que é atingida
por raios cósmicos.
FIGURA 5 – Capa da primeira edição do Quarteto Fantástico, 1961.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/12894/fantastic_four_1961_1. Acesso em: 12/03/2019.

Os integrantes do quarteto possuíam personalidades fortes e distintas entre si,
fator que causava ao grupo constantes conflitos internos, o que curiosamente
determinou e garantiu uma popularidade inesperada: o público havia aprovado a
caracterização mais adulta, que abordava temas mais cotidianos, o que tornou a figura
dos super-heróis mais próxima dos leitores.
De acordo com Howe (2013) os personagens que surgiram na mesma década
foram criados a partir da direção criativa de Stan Lee e dos trabalhos dos artistas e
escritores Jack Kirby e Steve Ditko, havendo controvérsias sobre os créditos de cada
criação.
Em uma entrevista concedida a Gary Groth, o editor-chefe da revista The Comics
Journal, Jack Kirby e sua esposa Roz afirmam que Stan Lee não havia criado os
personagens que seguiram a publicação do “Quarteto Fantástico”, como por exemplo,
o Hulk, o Homem Aranha e o Sargento Nick Fury.
O Dr. Robert Bruce Banner foi introduzido em maio 1962, um cientista
especializado em física nuclear, que sofre um acidente com uma bomba de energia
gama e começa a se transformar em um monstro humanoide verde, chamado de Hulk,
pelos militares que acompanhavam seus estudos. Na mesma entrevista Kirby
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relembra da sua inspiração para criar o personagem, que foi influenciado pelo
personagem de Mary Shelley, o monstro Frankenstein, como conta no trecho
O Hulk que eu criei quando vi uma mulher levantar um carro. Seu bebê foi
pego sob o estribo deste carro. A criancinha estava brincando na sarjeta e ele
estava rastejando da sarjeta até a calçada sob o estribo do carro - ele estava
brincando na sarjeta. Sua mãe estava horrorizada. Ela olhou pela janela
traseira do carro, e esta mulher em desespero levantou a traseira do carro.
De repente, veio a mim que, em desespero, todos nós podemos fazer isso podemos derrubar paredes, podemos enlouquecer [...] essa mulher provou
para mim que a pessoa comum em circunstâncias desesperadas pode
transcender a si mesma e fazer coisas que normalmente não faria. [...] O Hulk
era Frankenstein. Frankenstein podia acabar com o lugar, e o Hulk nunca
podia se lembrar quem ele era anteriormente. 3 (KIRBY, 2011, s.n, tradução
nossa).

No entanto, em uma entrevista à revista Rolling Stones, Stan Lee conta que a
ideia do novo personagem lhe ocorreu em uma conversa com seu editor da época,
para quem contou sua ideia derivada tanto do personagem Frankenstein quanto do
famoso livro “O médico e o Monstro”:
Eu estava ficando cansado dos super-heróis normais e estava conversando
com meu editor. Ele disse: "Que tipo de novo herói podemos inventar?" Eu
disse: "Que tal um bom monstro?" […] por que não pegar um cara que parece
um monstro e realmente não quer causar nenhum mal. Mas ele tem que em
autodefesa, porque as pessoas estão sempre atacando ele. 4 (LEE, 2015, s.n,
tradução nossa).
FIGURA 6 – Primeira aparição do personagem Hulk, 1962.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/8906/incredible_hulk_1962_1. Acesso em: 19/05/2019.
3

The Hulk I created when I saw a woman lift a car. Her baby was caught under the running board of
this car. The little child was playing in the gutter and he was crawling from the gutter onto the sidewalk
under the running board of this car — he was playing in the gutter. His mother was horrified. She
looked from the rear window of the car, and this woman in desperation lifted the rear end of the car. It
suddenly came to me that in desperation we can all do that — we can knock down walls, we can go
berserk […] This woman proved to me that the ordinary person in desperate circumstances can
transcend himself and do things that he wouldn’t ordinarily do. […] The Hulk was Frankenstein.
Frankenstein can rip up the place, and the Hulk could never remember who he formerly was.

4

I was getting tired of the normal superheroes and I was talking to my publisher. He said, “What kind
of new hero can we come up with?” I said, “How about a good monster?” […] why not get a guy who
looks like a monster and really doesn’t want to cause any harm. But he has to in self-defense, because
people are always attacking him.
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Após a criação do Hulk, a nova direção criativa da Marvel seguiu em frente e no
mesmo ano três personagens são introduzidos. O primeiro sendo Thor, conhecido
como o deus do trovão, foi inspirado na mitologia nórdica. Nascido no reino de Asgard
o deus apareceu pela primeira vez portando seu martelo mágico Mjolnir.
FIGURA 7 – Primeira aparição do personagem Thor, 1962.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/9779/journey_into_mystery_1952_83. Acesso em:
19/05/2019.

Logo em seguida, surge o personagem Peter Parker. Um adolescente órfão que
nasceu no Queens, Nova York, e é criado pelos seus tios Ben e May. Ele é um jovem
esquelético que lida com os sentimentos de rejeição, solidão, problemas financeiros e
é considerado um nerd na sua escola. Peter adquire poderes após uma picada de
aranha radioativa e passa a combater o crime utilizando o alter ego de ‘HomemAranha’.
FIGURA 8 – Primeira aparição do personagem Homem-Aranha, 1962.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/16926/amazing_fantasy_1962_15. Acesso em:
19/05/2019.

Após um mês, da criação do Homem-Aranha, ocorre a estreia do personagem
Homem-Formiga, aparecendo inicialmente como o alter ego do cientista Hank Pym.
O inventor cria uma partícula, a qual deu o seu próprio nome, que permite que o herói
seja capaz de alterar o seu tamanho, assumindo o tamanho de uma formiga, possuir
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uma força sobre-humana e ainda controlar e se comunicar com um exército de milhões
de formigas, e eventualmente alguns outros insetos.
FIGURA 9 – Primeira aparição do personagem Homem-Formiga, 1962.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/11377/tales_to_astonish_1959_35. Acesso em:
19/05/2019.

Já no ano seguinte, o arrogante gênio e bilionário, Tony Stark, mais conhecido
como Homem de Ferro (Iron Man), aparece pela primeira vez. Stan Lee, comenta que
criou o personagem para explorar o tema da tecnologia americana, que durante a
Guerra Fria foi um fator importante na luta contra o comunismo.
Eu acho que me dei um desafio. Foi o auge da Guerra Fria. Os leitores, os
jovens leitores, se havia uma coisa que odiavam, era a guerra, eram os
militares. Então eu tenho um herói que representa isso até o centésimo grau.
Ele era um fabricante de armas, ele estava fornecendo armas para o Exército,
ele era rico, ele era um industrial. Eu pensei que seria divertido pegar o tipo
de personagem que ninguém gostaria, nenhum de nossos leitores gostariam,
e enfiá-lo goela abaixo e fazê-los gostar dele... E ele se tornou muito popular.5
(LEE, 2017, p.187, tradução nossa)
FIGURA 10 – Primeira aparição do personagem Homem de Ferro, 1963.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/11280/tales_of_suspense_1959_39. Acesso em:
19/05/2019.
5

I think I gave myself a dare. It was the height of the Cold War. The readers, the young readers, if there
was one thing they hated, it was war, it was the military. So I got a hero who represented that to the
hundredth degree. He was a weapons manufacturer, he was providing weapons for the Army, he was
rich, he was an industrialist. I thought it would be fun to take the kind of character that nobody would
like, none of our readers would like, and shove him down their throats and make them like him ... And
he became very popular.
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O ritmo do processo de criação e publicação das HQs, contendo novos
personagens, era rápido e arriscado, mas, em pouco tempo foi o que gerou uma
sinergia entre as narrativas e as aparições de um personagem em outra história, essas
interações, ficaram cada vez mais recorrentes.
Em setembro de 1963 ocorre uma revolução nas HQs produzidas pela Marvel: a
criação de um time de super-heróis chamado de “Os Vingadores”. A nova aventura de
Thor envolvia a missão de derrotar seu irmão adotivo Loki, o deus da trapaça, o que
ele só conseguiria com a ajuda de outros super-heróis como Homem-Formiga, sua
companheira – a Vespa, o Homem de Ferro e o Hulk. O autor Howe descreve que,
Era promoção cruzada, muito astuta, mas o mais importante era o efeito
narrativo que viria a se tornar marco da Marvel Comics: a ideia de que esses
personagens dividiam o mesmo, mundo, que as ações de um tinham
repercussão nas dos outros e de que cada gibi era um mero fio da megatrama
Marvel. (HOWE, 2013, p.37).

Não foi a primeira vez que personagens de publicações distintas se
encontravam, direta ou indiretamente, dentro de narrativas diferentes. Porém foi o
grande marco do que viria a ser o principal diferencial da Marvel: o universo
compartilhado.
FIGURA 11 – Primeira edição do time de super-heróis “Os Vingadores”, 1963.

Fonte: https://www.marvel.com/comics/issue/6951/avengers_1963_1. Acesso em: 12/03/2019.

No período compreendido entre o início da década de 70 e o final dos anos 80,
a Marvel passou por muitas mudanças editoriais, inclusive nas bases da construção
das suas narrativas. O mercado era volátil e as preferências do público também, as
histórias de origem dos personagens dependiam do clima político, social e até
econômico da época. Os heróis precisavam cumprir um papel de reflexo da sociedade
em que viviam, mas, ao mesmo tempo, as editoras temiam que um posicionamento
definitivo sobre assuntos com alta capacidade de polarização de opiniões públicas
pudesse afetar as vendas, que sofriam duras quedas ao passar dos anos.
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O Universo Marvel, em contínua expansão, passou a incluir países fictícios,
como Wakanda, planetas intergalácticos como Xandar e Jötunheim e dimensões
diversas, e os poderes, tanto dos super-heróis quanto dos vilões, emanavam de fontes
variadas que iam desde o espectro predominantemente científico, como bombas
atômicas, experimentos com o DNA, energia elétrica e partículas subatômicas, até a
fontes místicas e obscuras, como magia e as Pedras do Infinito, estas sendo seis
pedras que guardam poderes onipotentes, desde a origem do universo, e representam
uma diferente característica da existência, sendo elas: tempo, espaço, poder,
realidade, mente e alma.
As reinvenções das narrativas que os heróis viviam passavam por reformulações
constantes. Contudo, por ser um negócio, a editora precisava obter lucro, por isso
tentava manter suas publicações neutras em relação às discussões de sexualidade,
raça e até mesmo guerras, como por exemplo, a guerra do Vietnã. Guerra essa que
divide opiniões nos Estados Unidos até hoje, mesmo que conflito tenha ocorrido entre
1955 e 1975. Assim, a Marvel “depois de cultivar meticulosamente seu público
universitário” (HOWE, 2013, p.70), sofria grande pressão devido aos questionamentos
que surgiram em relação à neutralidade que assumia. Se havia um personagem como
o Capitão América, que lutou na Segunda Guerra Mundial, por que a Marvel não
abordava outros conflitos sócio-políticos?
Se havia um movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos por
que existia uma falta de personagens negros nas HQs? E se o país passava por uma
“Guerra às drogas”, uma campanha política e militar para proibição de drogas ilícitas,
por que os personagens mais jovens não tinham nenhum contato com a situação, que
se agravava durante as décadas 60 e 70?
A mudança no pensamento coletivo da época, e em especial a do público jovem,
valorizava questões sociais e estava cada vez mais engajada em questionar a
autoridade do governo. Tal mudança impulsionou a virada de mais uma era das
histórias em quadrinhos, forçando um reposicionamento das editoras em relação às
narrativas que criavam e como elas seriam percebidas pelo mercado.
Os X-Men, um time de super-heróis, foram criados em 1963 e introduziram os
mutantes nas publicações da Marvel. Foi uma das primeiras vezes que as HQs
refletiram conflitos sociais reais da época. Muitos autores citam as referências
sociopolíticas utilizadas na construção da narrativa central dos X-Men, e os mutantes
foram usados como metáforas para representar diversos grupos marginalizados como
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os afro-americanos, judeus, homossexuais e grupos religiosos diversos. Howe cita
que no início as referências eram sutis,
A conexão entre os X-Men e a luta pelos direitos civis foi uma das primeiras
vezes que a Marvel reconheceu as fissuras na sociedade norte-americana
[...] embora os seus primeiros anos os X-Men poucas vezes tenham atingido
o patamar de outras criações de Lee e Kirby, vez por outra cumpriam seu
potencial com metáforas instigantes. Na primavera de 1965, imediatamente
após patrulheiros do Alabama atacarem manifestantes pelos direitos civis em
Selma, os X-Men enfrentaram os Sentinelas, um exército de robôs gigantes
e caçadores de mutantes, criados por um antropólogo fervoroso. (HOWE,
2013, p.38 e 51)

A era de Bronze foi marcada por mudanças para além do Universo fictício da
Marvel. Muitos roteiristas e artistas veteranos decidiram se aposentar e foram
substituídos por uma nova geração de artistas, que em sua maioria era de jovens, que
cresceram lendo as HQs e decidiram seguir carreira no ramo. Stan Lee era roteirista,
diretor de arte e editor da maioria das publicações realizadas. Ele percebeu no início
dos anos 70 que precisava revolucionar o modo como lidavam com seus próprios
personagens.
Peter Parker, agora um aluno universitário, passa a conviver com um colega de
quarto que abusava de pílulas; a Coisa e o Hulk lidavam frequentemente com a
angústia, ansiedade e até mesmo depressão; e a Mulher Invisível e o Homem Elástico
estavam separados. Os personagens ganharam uma humanidade tridimensional, pois
mesmo baseados em arquétipos tradicionais, ganharam maior complexidade,
naturalidade e seus problemas passaram a ter maior longevidade. Essa nova forma
de caracterização dos personagens garantiu uma vantagem para a Marvel,
DC era o equivalente dos grandes estúdios de Hollywood: após o brilhantismo
da reinvenção de DC do super-herói no final dos anos 1950 e início dos anos
1960, haviam se deparado com uma seca criativa no final da década. Havia
uma nova audiência para os quadrinhos agora, e não eram apenas as
criancinhas que tradicionalmente liam os livros. [...] A Marvel foi pioneira em
novos métodos de contar histórias e caracterização de quadrinhos,
abordando temas mais sérios e, no processo, mantendo e atraindo leitores
em sua adolescência e além. Além disso, entre essa nova geração de leitores
havia pessoas que queriam escrever ou desenhar os próprios quadrinhos,
dentro do novo estilo que a Marvel foi pioneira, e empurrar ainda mais o
envelope criativo.6 (SANDERSON, 2003, s.n, tradução nossa).
6

DC was the equivalent of the big Hollywood studios: after the brilliance of DC's reinvention of the
superhero genre in the late 1950s and early 1960s, it had run into a creative drought by the decade's
end. There was a new audience for comics, now, and it wasn't just the little kids that traditionally had
read the books. [...] Marvel was pioneering new methods of comics storytelling and characterization,
addressing more serious themes, and in the process keeping and attracting readers in their teens and
beyond. Moreover, among this new generation of readers were people who wanted to write or draw
comics themselves, within the new style that Marvel had pioneered, and push the creative envelope
still further.
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A Marvel Comics passou por uma grande insurreição e grande parte desse
processo só foi idealizada e colocada em prática quando Goodman deixou de encarar
o negócio como apenas mais uma divisão dentro de um vasto império de publicações
e conferiu a Stan Lee maiores responsabilidades e independência. Lee encarou o
desafio como um processo que estava sujeito a mudanças do que apenas reconfigurar
seus super-heróis de forma superficial. Ele precisava fundamentar suas histórias
dentro do Universo criado e fortalecer o relacionamento entre criadores e leitores, para
isso era necessário compreender as dinâmicas entre o que acontecia no mundo e o
que acontecia no Universo Marvel.
[...] a Fase Um quase acabou - e está na hora da Fase Dois começar. Nenhum
homem, nenhum grupo de homens, nenhuma editora pode descansar sobre
seus louros passados – e a Marvel ainda é jovem demais, inocente e faceira
demais para acomodar-se e aquecer-se ao sol do sucesso de ontem. Então
aqui está o furo real - aqui é onde estamos e para onde estamos indo - e não
se esqueça de prestar atenção, porque não vamos fazer um movimento sem
você! 7 (LEE, 1972, s.n).

O posicionamento da editora no mercado se consolidou no período durante a
década de 80 e o início da década de 90. A identidade de seus personagens era a
maior diferenciação da Marvel Comics no mercado de HQs de super-heróis e foi sob
a edição de Roy Thomas que os jovens escritores Jim Starlin e Steve Gerber
perpetuaram a identidade principal da marca: “inovação (embora no estilo de casa);
referências contra culturais fervorosas (mantendo assim seu status 'moderno'); um
universo em expansão, cada vez mais complexo, e um envolvimento íntimo entre
criadores e fãs” 8 (FLANAGAN, LIVINGSTONE, MCKENNY, 2016, p.99). E entre as
novas contratações de roteiristas estava Gerry Conway, de 19 anos, que foi o maior
responsável pelo que é considerado, atualmente, o divisor de eras: a morte de Gwen
Stacy, namorada de Peter Parker.
Os temas das narrativas estavam cada vez mais sombrios e arrojados, mas a
publicação da história “The Night Gwen Stacy Died”, na HQ “The Amazing SpiderMen”, edições 121 e 122, é considerada a primeira morte de um personagem

7

Phase One has just about had it - and it's time for Phase Two to begin. No man, no group of men, no
publishing company can rest on its laurels – and Marvel’s still much too young, too zingy, too brighteyed and bushy-tailed to settle back and bask n the sun of yesterday’s success. So here's the real
scoop - here's where we're at, and where we're headed - and be sure to pay attention, 'cause we're
not making a move without ya!"

8

Innovation (albeit in house style); fervent countercultural references (thus retaining its “hip” statuts); an
expanding and increasingly intricate universe, and intimate engagement between creator and fans.
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recorrente e significativo, o que gerou grande choque e revolta entre os leitores.
FIGURA 12– A morte de Gwen Stacy, 1973.

Fonte: http://www.scientival.it/articoli-scientifici/spiegazione-fisica-alla-morte-di-gwen-spacy/. Acesso
em: 25/04/2019.

O autor Arnold T. Blumberg publicou um artigo em 2003 sobre os efeitos da
morte de Gwen na vida dos leitores, mas principalmente como moldou a
transformação na forma de se escrever HQs. Ele argumenta que em “O Mito do SuperHomem” de Umberto Eco, o super-herói está fadado à inércia, ou seja, ao desafiar as
forças da natureza seus poderes lhe conferem a habilidade de nunca envelhecer e se
mantém em um ciclo de derrotar os mesmos vilões, lutando os mesmos dilemas, até
que enfim houve uma quebra dessa expectativa, pois:
Claramente, existem maneiras de interromper o paradigma. Se a teoria de
Eco estiver correta, e dada a evidência de que o gênero super-herói [...]
definitivamente passou por vários estágios discerníveis de evolução,
correspondendo aproximadamente às "eras" delineadas pela comunidade de
gibis, então estes repentinos e catárticos surtos são raros, mas inevitáveis
efeitos posteriores do inegável envelhecimento do mundo real dos leitores.
[...] Quando a pressão para evoluir é tão grande que não pode mais esperar,
o relógio avança cada vez mais minuciosamente, o mundo dos super-heróis
se desenvolve de maneiras sutis ou dramaticamente óbvias, e então o tempo
é mais uma vez suspenso. O efeito pode ser semelhante ao que acontece
quando a pressão se acumula antes de uma erupção vulcânica [...]. A
inclinação natural do gênero dos super-heróis é permanecer estática, como
Eco sugeriu, mas as demandas do público que vive no mundo real força
mudanças, mesmo que apenas de vez em quando.9 (BLUMBERG, 2003, S.n,
tradução nossa).

9

Clearly, there are ways to interrupt the paradigm. If Eco's theory is correct, and given the evidence that
the superhero […] definitely undergone several discernible stages of evolution roughly corresponding
to the "Ages" delineated by the comic book community, then these sudden, cathartic lurches forward
are rare but inevitable after-effects of the undeniable real-world aging of the readers. […] When the
pressure to evolve is so great that it can wait no longer, the clock inches forward ever so minutely, the
superhero world develops in subtle or perhaps dramatically obvious ways, and then time is once more
suspended. The effect may be akin to what happens when the pressure builds up prior to a volcano
eruption […]. The natural inclination of the superhero genre is to remain static, as Eco suggested, but
the demands of the audience living in the real world forces change, if only every once and a while.
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Durante esse mesmo período, a popularidade das HQs oscilava, e dentro da
empresa, as mudanças de propriedade da editora, que passou de Goodman para o
conglomerado Cadence Industries Corporation, os constantes casos de má atribuição
de créditos aos autores e os baixos salários, foram fatores que afastaram muitos
freelancers

da

empresa.

O

corpo

de

funcionários

constantemente

sofria

transformações e a qualidade e continuidade das HQs eram afetadas. No ano de 1986
a empresa subsidiária da Cadence, a Marvel Entertainment Group, Inc., que por sua
vez era a empresa-mãe da Marvel Comics e da Marvel Productions, foi vendida a New
World Pictures, que enfrentava problemas financeiros internos. E por fim, liderada pelo
empresário milionário Ronald O. Perelman, a Andrews Group Inc. compra a Marvel
Entertainment Group por U$82,5 milhões, em janeiro de 1989.
Entre 1990 e 1992 as vendas de HQs atingiram números muito altos, chegando
a oito milhões de cópias de uma mesma edição da HQ dos X-Men. A estratégia que
mais influenciou o número de vendas entre 1990 e 1993 foi a quantidade de edições
especiais, capas diversas para uma mesma edição e os novos cards colecionáveis,
que continham personagens e eventos do Universo Marvel. Um exemplo disso é o
caso da edição “X-Men #1” que atingiu números extraordinários de vendas,
apresentada com 5 capas diferentes.
FIGURA 13 – Capas especiais de X-Men #1

Fonte: https://www.comichron.com/faq/alltimebestsellingcomicbook.html. Acesso em:11/05/2019.

Assim, com o lucro desses primeiros anos, uma das primeiras decisões
administrativas de Perelman foi inserir a Marvel no mercado de ações e com os
milhões arrecadados a empresa comprou ações da fabricante de brinquedos ToyBiz,
das manufatureiras Fleer Trading Cards e SkyBox Trading Cards, da Panini Stickers.
Também realizou aquisições como a distribuidora Heroes World Distribution, a Welsh
Magazines e a Malibu Publishing, que em conjunto custaram cerca de 700 milhões de
dólares. Com uma administração que se preocupava mais com as vendas e não com
o conteúdo a ser produzido, mais artistas deixaram a empresa, o que afetou a
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qualidade da arte e do roteiro das HQs da Marvel, levando a uma drástica queda nas
vendas, culminando inclusive em boicotes (FLANAGAN, LIVINGSTONE, MCKENNY,
2016, p.73).
Chuck Rozanski, CEO da Mile High Comics, discorreu em uma carta aberta que
o erro de Perelman foi confiar que os leitores continuariam a comprar e colecionar
HQs independente do conteúdo das narrativas, e o CEO não foi o único a criticar esse
tipo de estratégia de vendas. Em 1993 o autor inglês Neil Gaiman, no 10º Seminário
Anual de Varejistas da Diamond Comic Distributors, discursou sobre o perigo
eminente do mercado de HQs, e o autor relembra sua fala durante uma entrevista a
Bill Baker:
Como uma indústria, eu acho que os quadrinhos se destruíram em 1992, e
ninguém percebeu. [...] Você tem editores inescrupulosos, vendendo caixas
de vinte e cinco quadrinhos para crianças como um investimento. Você tem
editores inescrupulosos, direcionando suas coisas para essas crianças. E era
como um esquema bizarro de trapaça, truque ou pirâmide. Tudo funciona
bem, até que a primeira pessoa tenta vender seus quadrinhos. [...] a Marvel
vendeu oito milhões de cópias de X-men nº1. [...] Tudo bem - até que em um
ano e meio mais tarde, talvez dois anos, [quando] as crianças [que]
compraram as caixas de vinte e cinco cópias vão à loja de quadrinhos e digam
“OK, eu tenho meus X-men nº1 para vender” e o cara na loja diz "Nós temos
600 deles". [...] O dano comercial foi incapacitante. A coisa toda entrou em
queda livre.10 (BAKER, 2007, p.25-27, tradução nossa).

E foi a partir dessa queda financeira que a Marvel Entertainment Group acumulou
dívidas. A empresa declarou falência no dia 27 de dezembro de 1996, buscando se
reestruturar sem a interferência de acionistas. O empresário e acionista Carl Icahn e
os co-proprietários da ToyBiz, Avi Arad e Isaac Perlmutter, se opuseram fortemente à
má administração de Perelman (NORRIS, 1996). Ao término da batalha judicial, que
durou dois anos, em “outubro de 1998 a ToyBiz havia se transformado em Marvel
Enterprises, Inc.”11 (RAVIV, 2004, p.252 apud FLANAGAN, LIVINGSTONE,
MCKENNY, 2016, p.101).
Por causa da tumultuosa intriga jurídica, a empresa estava financeiramente

10

As an industry, I think comics destroyed itself in 1992, and nobody noticed. [...] You have unscrupulous
publishers, selling boxes of twenty-five comics to kids as an investment. You have unscrupulous
publishers, aiming their stuff towards those kids. And it was like some kind of bizarre con, trick or
[pyramid] scheme. It all works fine until the first person tries to sell his comics. […] Marvel sold eight
million copies of X-men #1. […] All right - until a year and a half later, maybe two years, [when] the
kids [who] have bought their boxes of twenty-five copies go to the comic shop and say, "OK, I have
my #1 X-men to sell" and the guy in the store says "We have 600 of them". […] The commercial
damage was crippling. The whole thing fell into freefall.

11

In October 1998, ToyBiz became Marvel Enterprises, Inc.
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vulnerável e sua identidade estava em crise. Arad e Pelmutter tinham o desafio de
ressuscitar a marca e reconheceram que sua maior força eram seus personagens e o
reconhecimento global que possuíam. No processo de refazer a imagem da Marvel,
eles puderam renovar seu posicionamento e voltaram aos princípios que garantiam
sucesso: inovação, referências culturais atuais e expansão do Universo Marvel,
mantendo uma estreita relação com os fãs.
Arad como novo presidente da Marvel Films, divisão da Marvel Enterprises,
começou o árduo trabalho de oferecer aos produtores de Hollywood a oportunidade
de adaptar as histórias das HQs para a tela do cinema. Os projetos incluíam a
produção do filme Blade, lançado em 1998, um filme sobre os X-Men (2000) e SpiderMan (2002). As licenças temporárias para grandes estúdios cinematográficos davam
pouca liberdade a própria Marvel de controlar o resultado das produções, o que
abalava o novo projeto de marca que visava adentrar a indústria cinematográfica e
arrecadar milhões durante as divisões dos lucros. Filmes como Daredevil (2003),
Elektra (2005) e Spider-Man 3 (2007) receberam duras críticas, o que evidenciou:
Embora, em geral, a identidade da Marvel se beneficiasse do reconhecimento
global que seus personagens poderiam ter entre as propriedades mais
lucrativas e de maior bilheteria do cinema, não era do interesse de longo
prazo da Marvel seus personagens - particularmente aqueles com potencial,
mas pequenas bases de fãs - serem produzidos sob condições ditadas pelos
incentivos de curto prazo de acordos de licenciamento temporário. 12
(FLANAGAN, LIVINGSTONE, MCKENNY, 2016, p.107).

Em 2003 o agente de entretenimento e produtor cinematográfico David Maisel,
em uma reunião com Arad, Pelmutter e o executivo júnior Kevin Feige, propôs que a
Marvel criasse um estúdio de produção cinematográfica independente, para que fosse
possível controlar tanto o processo de criação quanto o retorno financeiro advindo de
seus próprios personagens, o que diminuiria os constantes problemas com
licenciamentos. A ideia permitiria que os personagens se encontrassem nas telas do
cinema da mesma forma que nas HQs, porém o problema principal da criação do
próprio estúdio e produção dos próprios filmes era o financiamento.

12

So although, on the whole, Marvel’s identity benefited from the global recognition that its characters
could take a place among cinema’s highest-grossing, most thrilling properties, it was not in the longterm interest of Marvel for its characters – particularly those with potential but small fanbases – to be
produced under conditions dictated by the short-term incentives of temporary licensing
arrangements.
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2.2 O surgimento do Universo Cinematográfico da Marvel: o UCM

Em seis de setembro de 2005, a Marvel Enterprises Inc. anunciou a mudança do
nome da empresa para Marvel Entertainment, para melhor refletir a expansão da
empresa e anunciar sua nova divisão: a Marvel Studios. O contrato que garantia um
financiamento de U$525 milhões foi firmado junto ao banco Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Inc., que garantia a produção de 10 filmes ao longo de sete anos. Este
acordo possibilitou o nascimento do Marvel Cinematic Universe, traduzido como
Universo Cinematográfico da Marvel – UCM - a franquia de filmes baseado nos
personagens de super-heróis e suas histórias no universo compartilhado criado pelas
HQs, publicadas pela Marvel Comics.
Em 2007, o produtor Kevin Feige foi nomeado presidente da Marvel Studios,
anunciando o plano de longo prazo da corporação, que envolvia o lançamento de
filmes de seus personagens populares como Homem de Ferro, Capitão América, Thor,
o Homem-Formiga, Homem-Aranha, Hulk, Dr. Estranho e Gavião Arqueiro. Os
personagens teriam filmes individuais, o que no futuro possibilitaria que se
encontrassem em diversos crossovers assim como nas HQs (BEALL, 2006).
O primeiro filme lançado foi “Homem de Ferro”, dirigido por Jon Fravreau, em
maio de 2008, o que marcou o início da primeira fase de filmes idealizada para o
primeiro crossover da franquia em “Os Vingadores” (2012). Os próximos lançamentos
foram: “O Incrível Hulk” (2008), “Homem de Ferro 2” (2010), “Thor” (2011), “Capitão
América: O Primeiro Vingador” (2011) e por fim “Os Vingadores” (2012).
FIGURA 14 – Posters promocionais dos seis filmes que compõem a primeira fase do UCM.
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Fonte: https://www.marvel.com/movies/. Acesso em: 26/04/2019.

No último dia do ano de 2009 foi anunciada a compra da Marvel Entertainment
pela multinacional estadunidense The Walt Disney Company por U$4 bilhões de
dólares. A Disney passou a deter os direitos de mais de 5000 personagens e os
direitos de distribuição dos filmes produzidos, desfazendo o contrato com a Paramount
Pictures, a partir de 2012 (VEJVODA, 2009). Em 2010, Feige afirmou em uma
entrevista que os contratos para os filmes previstos não seriam modificados e explicou
o desafio dar prosseguimento ao projeto do UCM, conforme trecho abaixo:
Isso nunca foi feito antes e esse é o tipo de espírito que todo mundo está
absorvendo. Os outros cineastas não estão acostumados a pegar atores de
outros filmes que outros cineastas elencaram, certos enredos que estão
conectados ou certos locais que estão conectados, mas eu acho […] todos
estavam a bordo com isso e acham divertido. Principalmente porque sempre
permanecemos consistentes dizendo que o filme que estamos fazendo vem
em primeiro lugar. […] Se os fãs quiserem procurar e encontrar conexões,
elas estão lá. [...], mas a coisa mais importante e eu acho que a razão que
todos os cineastas estão a bordo é que seus filmes precisam existir por conta
própria. Eles precisam ter uma visão nova, um tom único e o fato de poderem
se interconectar se você quiser seguir […] é um bônus. 13 (FEIGE, 2010, s.n).

Assim a segunda fase de produção cinematográfica da franquia seguiu a lógica
da primeira e continuou apresentando os personagens de forma individual para que
enfim o crossover fosse realizado, mas, não como se fosse o final definitivo das
sequências narrativas. A segunda fase de lançamentos dos filmes teve início com
“Homem de Ferro 3” (2013), sendo seguido por “Thor: O Mundo Sombrio” (2013),
“Capitão América 2: O Soldado Invernal” (2014), “Guardiões da Galáxia” (2014), o

13

It's never been done before and that's kind of the spirit everybody's taking it in. The other filmmakers
aren't used to getting actors from other movies that other filmmakers have cast, certain plot lines that
are connected or certain locations that are connected but I think […] everyone was on board for it and
thinks that it’s fun. Primarily because we've always remained consistent saying that the movie that
we are making comes first. […] If the fans want to look further and find connections than they're there.
[...] But the most important thing and I think the reason that all the filmmakers are on board is that
their movies need to stand on their own. They need to have a fresh vision, a unique tone and the fact
that they can interconnect if you want to follow […] is a bonus.
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aguardado “Vingadores: Era de Ultron” (2015) e por fim “Homem-Formiga” (2015).
FIGURA 15 – Posters promocionais dos seis filmes que compõem a segunda fase do UCM.

Fonte: https://www.marvel.com/movies. Acesso em: 11/05/2019.

Já a terceira fase segue uma linha do tempo menos linear que as fases
antecessoras. As histórias estão cada vez mais intrincadas e os personagens já não
aparecem mais de forma isolada. Em ordem cronológica são lançados: “Capitão
América: Guerra Civil” (2016), “Doutor Estranho” (2016), “Os Guardiões da Galáxia:
Volume 2” (2017), “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” (2017), “Thor: Ragnarok” (2017),
“Pantera Negra” (2018), “Os Vingadores: Guerra Infinita” (2018), “Homem-Formiga e
a Vespa” (2018), “Capitã Marvel” (2019), “Os Vingadores: Ultimato” (2019) e por fim
“Homem Aranha: Longe de Casa” (2019). Entretanto, a linha do tempo dos
acontecimentos da terceira fase não segue a ordem cronológica dos lançamentos.
Os eventos de “Os Guardiões da Galáxia: Volume 2” (2017) ocorrem apenas
alguns meses após a história do primeiro filme. Já o filme “Capitão América: Guerra
Civil” (2016) ocorre no espaço de tempo de um ano após o ataque de Ultron em
Sokovia (país fictício supostamente localizado no Sul do Leste Europeu). Seguindo a
narrativa apresentada em “Capitão América: Guerra Civil” (2016) está a estreia de
“Pantera Negra” (2018), que por sua vez precede, na linha do tempo do Universo, o
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“Homem-Aranha: De Volta ao Lar” (2017). O filme “Doutor Estranho” (2016) não tem
uma posição identificada na linha do tempo, apenas faz uma menção ao filme “Thor:
Ragnarok” (2017); Já esta produção deixa evidente que sua narrativa ocorre
diretamente antes do início de “Os Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “HomemFormiga e a Vespa” (2018), que acontecem dentro do mesmo espaço de tempo.
Logo após esses filmes chega o lançamento de “Capitã Marvel” (2019) que narra
a história da última personagem a ser introduzida no UCM antes do evento de
crossover que ocorre em “Os Vingadores: Ultimato” (2019). Apesar de ser uma nova
personagem no UCM, Carol Danvers é encaixada na linha do tempo logo após os
acontecimentos de “Capitão América: o primeiro Vingador” (2011), pois sua narrativa
se passa no ano de 1995. A sua interação com a S.H.I.E.L.D é através dos
personagens de Nick Fury, que na época ainda não tem o status de sargento nem de
diretor, e não necessita do seu distinto tapa-olho; e com Phil Coulson, que ainda é
apenas um agente novato.
A linha do tempo termina com o último filme a ser lançado até o presente
momento da produção deste trabalho acadêmico, a produção “Os Vingadores:
Ultimato”, que é o penúltimo filme dentro da fase.
FIGURA 16 – Posters promocionais dos onze filmes que compõe a terceira fase do UCM.
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Fonte: https://www.marvel.com/movies. Acesso em: 11/05/2019.
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3 MUITAS HISTÓRIAS, UM UNIVERSO: A TEIA NARRATIVA DO UCM
O filme que marcou a história da Marvel na indústria do cinema mundial foi “Os
Vingadores”, em 2012, pois foi arrecadado um total de U$1.518.812.988 nos cinemas
ao redor do mundo, sendo o sétimo filme de melhor bilheteria de todos os tempos e a
quarta melhor bilheteria do UCM (BOX OFFICE MOJO, 2019a). Este é o primeiro filme
do UCM em que a história não é centrada em apresentar a origem dos seus
protagonistas porque assume que seu público os conhece a partir dos cinco filmes
previamente lançados pelo estúdio.
No céu de Nova York há um gigante buraco de minhoca acima de uma das torres
mais altas da cidade, conhecida como Torre Stark, e dali saem dezenas de naves
extraterrestres transportando milhares de humanoides reptilianos, dotados de força
sobre-humana, advinda de alterações cibernéticas. Essa é a descrição do exército da
espécie fictícia chamada de “Chitauri”, enviado pelo vilão Loki à Terra, com o objetivo
de invadir e conquistar o planeta. Lutando bravamente estão os super-heróis Capitão
América, Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Hulk, Thor e Viúva Negra. A vitória sob
o vilão somente ocorre quando o Homem de Ferro tem a ideia de redirecionar a bomba
nuclear, lançada pelas forças militares dos Estados Unidos, para dentro do portal
aberto, com o objetivo de destruir a nave mãe alienígena e assim salvar o mundo,
mesmo que isso custe sua vida.
Essa é a construção narrativa dos eventos que ocorrem durante o clímax da
batalha final do último filme lançado da primeira fase do UCM. E foi a primeira vez que
seis super-heróis se encontram ao mesmo tempo e participam do mesmo conflito,
configurando assim a primeira intersecção desses personagens dentro de um mesmo
produto de mídia – evento comumente chamado de crossover – da Marvel.
Crossover, um termo recorrente ao longo deste trabalho acadêmico, “pode ser
definido como uma história na qual personagens ou conceitos de dois ou mais textos
distintos ou séries de textos se encontram”14 (NEVINS, 2011, s.n., tradução nossa).
No artigo publicado pelo autor Jess Nevins a história dos eventos narrativos definidos
como crossovers é mais antiga do que podemos imaginar e podem ser especificadas
em oito diferentes tipos:
A fusão de mitos; crossovers em que os personagens de um autor são
14

The crossover can be defined as a story in which characters or concepts from two or more discrete
texts or series of texts meet.
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reunidos por outro autor; crossovers dentro do universo ficcional de um autor;
crossovers em que os personagens de diferentes criadores são reunidos por
outro criador; a vida após a morte ou a fantasia bangsiana; o uso de pessoas
reais como personagens fictícios; crossovers onde personagens de
diferentes criadores são reunidos para formar uma equipe; e crossovers onde
um mundo fictício contém personagens de vários autores. 15 (NEVINS, 2011,
s.n, tradução nossa).

Nessa produção crossover antes de vencer a batalha os seis super-heróis não
entendem ainda o objetivo de serem colocados juntos como um time e passam por
momentos de tensão, conflitos entre si e desconfiam das intenções da organização a
qual respondem, a S.H.I.E.L.D., e seu diretor Nick Fury. Eles vivem momentos de
angústia, de dúvida, de medo e de dor para que finalmente possam compreender a
grandeza de seus deveres como um verdadeiro time de super-heróis. Dos
sentimentos de nobreza e determinação que advém a força que necessitam para
superarem os males que lhes afligem.
É possível traçar um paralelo dessa história com a história da marca Marvel. A
empresa atravessou momentos de angústia, de incerteza sobre o futuro e também de
dúvida em relação a qual plano seguir para que pudessem retornar aos dias de glória.
Após enfrentar anos de tensas batalhas jurídicas e dificuldades em pagar seus
credores, o plano que a empresa adotou foi o de comercializar o licenciamento dos
direitos de uso de imagem dos seus personagens mais famosos. No livro “The Marvel
Studios Phenomenon: Inside a Transmedia Universe” (2018), os autores descrevem
que Avid Arad, o então presidente da divisão Marvel Films, discursou muitas vezes
durante todo o processo de declaração de falência da empresa, diante de banqueiros,
advogados e acionistas, afirmando que o sucesso da marca dependia do potencial de
capitalizar os personagens, sua maior força. Ele ressaltou que a Marvel era uma
referência mundial de criação de super-heróis e por isso, valia a pena investir nas
próprias produções, para que pudessem ter controle das próprias histórias e maior
percentual nos lucros.
O licenciamento dos direitos de imagem dos seus personagens mais famosos foi
negociado ao longo dos anos, por exemplo, a Sony Pictures comprou os direitos do
Homem-Aranha, os direitos dos X-Men foram vendidos à 20th Century Fox, e alguns

15

The fusion of myths; crossovers in which one author's characters are brought together by another
author; crossovers within one author's fictional universe; crossovers in which the characters from
different creators are brought together by another creator; the afterlife or Bangsian fantasy; the use
of real people as fictional characters; crossovers where characters from different creators are brought
together to form a team; and crossovers where a fictional world contains characters from numerous
authors.
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anos depois, o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado e o Demolidor também. Já os
direitos de distribuição do Hulk foram vendidos à Universal Studios e os do Homem
de Ferro, ao New Line Studios (SUDHINDRA, 2012, s.n.).
O projeto de produzir filmes, cujas variadas histórias se interconectassem foi a
maior estratégia de marketing realizada pela Marvel no início do novo milênio. A
escolha dos personagens a serem utilizados para dar forma ao UCM foi atrelada aos
personagens que tinham o maior potencial de aumentar as vendas de brinquedos,
pois,
O Sr. Perlmutter não esperava ganhar muito dinheiro com os filmes, mas
achava que eles fariam ótimas propagandas de brinquedos [...] A questão não
é quem as crianças gostariam de assistir na tela grande, mas com qual
boneco de ação eles gostariam de brincar. A resposta foi o Homem de
Ferro.16 (FRITZ, 2018, s.n., tradução nossa).

Em 2005, com o acordo multimilionário, os direitos do Homem de Ferro puderam
ser recomprados pela Marvel e a produção do longa-metragem começou em 2007. O
filme, lançado há pouco mais de uma década, conta a história de um super-herói que
está inserido em uma sociedade aflita pelo terrorismo, na qual os Estados Unidos,
após o atentado às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, estão em guerra
contra o Iraque. O personagem Tony Stark é um herdeiro multibilionário que atua
como diretor executivo das Indústrias Stark, criada por seu pai, que fabrica armas para
as forças militares estadunidenses. Na história ele começa sua jornada sendo
sequestrado por terroristas no Afeganistão, durante uma demonstração de um novo
míssil.
Como evidenciado no capítulo anterior, as narrativas das HQs eram fortemente
influenciadas pelo contexto social da época e os filmes do UCM são também. A
história de origem do Homem de Ferro no filme em 2008 não envolvia soldados
vietnamitas nem comunistas, pois o conflito que influenciou a criação e o
desenvolvimento do herói em 1963, não condizia mais com os conflitos do novo
século, ou seja, a história de origem precisava ser readaptada e o personagem é
reintroduzido ao público no meio de um conflito norte americano contemporâneo,
cujos antagonistas são os terroristas árabes e pôr fim a própria indústria bélica
inescrupulosa.

16

Mr. Perlmutter didn’t expect to make much money off the movies, but he thought they’d make great
advertisements for toys. The question wasn’t who the kids would want to watch on the big screen, but
which action figure would they want to play with. The answer was Iron Man.
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A primeira fase de filmes da Marvel teve como principal objetivo introduzir os
personagens de forma que agradasse tanto ao público que acompanhava as HQs, e
já tinha conhecimentos prévios sobre as histórias e os poderes de cada super-herói;
quanto o público que estava pela primeira vez entrando em contato com esse
universo. Os heróis foram apresentados no cinema a partir das suas origens, o que
aumentou exponencialmente o grau de identificação entre o espectador e os
personagens.
O primeiro exemplo é o primeiro personagem que o público conhece: Tony Stark.
A autora Sarah Zaidan em seu artigo “Reinventing Iron Man for the 21st Century
Cinema” (2018) descreve que o que cativa a audiência do primeiro filme é a
expectativa que o playboy arrogante irá se transformar. O tempo atual é diferente da
década de 60, a mídia é diferente, mas o modo de construção da narrativa ainda segue
a mesma linha pois,
Tony Stark ainda não é um herói quando ele escapa do seu capturador e
destrói o estoque de armas da Stark Industries que ele acredita ter sido
ilegalmente adquirido. Seu heroísmo desperta quando após sua traumática
experiência no Afeganistão, ele começa a aplicar as habilidades que o tornam
um gênio criativo - uma mente afiada e curiosa, a determinação de aprender
com os erros de um projeto e melhorá-los para a próxima iteração - para si
mesmo. Ele reflete sobre se seu falecido pai questionou ou não o papel de
sua empresa no financiamento de conflitos. Ele desliga o braço de fabricação
de armas de sua empresa. Ele continua a desenvolver sua armadura em
segredo, reconhecendo que ela não deve cair nas mãos erradas. É desta
forma que o primeiro dos traços definidores de Stark como um herói emerge:
assumir a responsabilidade por suas ações, invenções e política. […] A
responsabilidade pessoal não requer bilhões de dólares ou acesso à
tecnologia mais recente. Requer força de caráter e inteligência emocional,
qualidades a que qualquer espectador pode aspirar. 17 (ZAIDAN, 2018, p.102104, tradução nossa).

E é após acompanhar o início dessa transformação, de um personagem com
características duvidosas em um herói em fase de desenvolvimento, que o público
descobre na cena pós-créditos do filme que há uma premissa de um Universo maior
do que esperavam. Na cena há um homem misterioso no meio da sala da mansão de
17

Tony Stark is not yet a hero when he escapes his captor and destroys their stockpile of what he
believes to have been illegally acquired Stark Industries weapons. His heroism awakens when
following his traumatic experience in Afghanistan, he begins applying the skills that make him a
creative genius – a sharp and curious mind, the determination to learn from a project’s mistakes and
improve upon them for the next iteration– to himself. He reflects on whether or not his late father ever
questioned his company’s role in funding conflicts. He shuts down the weapons manufacturing arm
of his company. He continues to develop his armor in secret, acknowledging that it must not fall into
the wrong hands. This is where the first of Stark’s defining traits as a hero emerges: assuming
responsibility for his actions, inventions, and politics. […] Personal responsibility does not require
billions of dollars or access to the latest technology. It requires strength of character and emotional
intelligence, qualities any viewer can aspire to.
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Tony Stark. Alto, intimidador, com um tapa-olho e uma jaqueta de couro preta, com
uma voz grave ele fala “Acha que é o único super-herói do mundo? Sr. Stark, você se
tornou parte de um universo maior, você simplesmente não sabe ainda”18. Essa fala é
considerada o início oficial UCM.
O personagem Nick Fury, interpretado pelo ator Samuel L. Jackson, é o diretor
da S.H.I.E.L.D. – acrônimo que significa Strategic Homeland Intervention Enforcement
Logistics Division, traduzida pela editora Abril no Brasil, como Superintendência
Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão – e é quem situa tanto
Tony quanto o público a respeito do super-herói não ser o único dentro de um vasto
universo e que ele está envolvido em um plano maior do que imaginava.
FIGURA 17 – Cena pós-créditos do filme Homem de Ferro (2008).

Fonte: https://youtube.com/watch?v=Nyjwkav3h_0. Acesso em: 02/11/2019.

Em “O Incrível Hulk”, segundo filme Marvel, lançado em 2008 e dirigido por Louis
Leterrier, o tom didático da narrativa persiste e o público assiste como o doutor Bruce
Banner foi exposto aos raios gama pela primeira vez. Seus experimentos tiveram
origem no estudo que pretendia recriar um programa militar iniciado na Segunda
Guerra Mundial, que tinha como objetivo criar super soldados. Banner começa a se
transformar no monstro verde, Hulk, e a narrativa segue o início da jornada de um
homem brilhante e instável, em uma luta contra si mesmo, ao mesmo tempo em que
luta para sobreviver em um mundo que teme sua força e sua aparência.
Durante o filme, o público ainda não está totalmente ciente do que está por vir,
pois, assim como na obra que o antecede, as referências ao UCM ainda são escassas,
e dessa forma, o desenrolar dos eventos permite que o personagem passe por uma
jornada individual. Entretanto, novamente ao final do filme, em uma cena pós-créditos
que há uma ligação direta com o UCM e indica que os heróis vivem numa mesma
linha do tempo e estão conectados de alguma forma.
Na cena, Tony Stark se encontra com o militar que perseguiu Hulk durante a
18

You think you are the only superhero in the world? Mr. Stark, you’ve become part of a bigger universe.
You just don’t know it yet.
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trama, General Ross, e lhe diz:
STARK: Eu detesto falar que eu te disse general, mas aquele programa super
soldado foi enterrado por um motivo. Sempre achei as marcas muito mais
confiáveis.
ROSS:Stark.
STARK: General.
ROSS: Você sempre usa trajes bonitos.
STARK:Touché. Ouvi dizer que tem um problema incomum.
ROSS: Olha quem fala.
STARK: Escute bem. E se eu dissesse que estamos montando uma equipe?
ROSS: Nós quem? (O incrível Hulk. Direção: Louis Leterrier. [S.l]: Universal
Pictures e Marvel Studios, 2008. DVD (112 min).
FIGURA 18 – Cena pós-créditos do filme “O Incrível Hulk” (2008).

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=plsFWx8QPDw. Acesso em: 2/05/2019.

Em o “Homem de Ferro 2” (2010) Tony Stark não precisa ser introduzido como
um novo herói. Apesar de haver um espaço de tempo de dois anos entre o primeiro
filme do personagem e a sequência, no novo filme o período no qual decorre a
narrativa é de apenas seis meses após Stark se revelar como o Homem de Ferro
diante do mundo inteiro.
Os novos dois vilões dão uma sequência necessária à construção da percepção
do UCM. Ivan Vanko, um físico russo deseja se vingar de família Stark, pois culpa o
pai de Tony por destruir a vida da sua família, e por isso deseja destruir Tony por meio
de um ataque com uma armadura semelhante à do Homem de Ferro. E o concorrente
de Stark, Justin Hammer, planeja fazer tudo que está ao seu alcance para auxiliar
Vanko e no processo substituir as Indústrias Stark pela sua e dominar o mercado.
Nessa narrativa a concorrência industrial é colocada em evidência e introduz a
armadura de Stark como um produto que pode ser replicado e aponta as falhas da
construção de Tony. O personagem também enfrenta o medo da morte e as
vulnerabilidades da armadura que criou, demonstrando que o herói não é invencível,
enfrenta dilemas pessoais e não só vilões armados.
É importante ressaltar que a narrativa oferece explicações sobre o passado do
personagem, cujo pai é um dos fundadores da S.H.I.E.L.D. E introduz a personagem
Natasha Romanoff, a agente da S.H.I.E.L.D mais conhecida como Viúva Negra, o que
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dá continuidade ao projeto de interconexão entre as histórias da Marvel, apresentando
mais uma integrante do time que lentamente vem a se formar.
Ao final do filme é utilizado novamente o recurso de unir o produto atual ao
próximo lançamento com uma pequena cena pós-créditos, que mostra o agente Phil
Couson encontrando um martelo no meio de uma cratera num deserto.
FIGURA 19 – Cena pós-créditos do filme “Homem de Ferro 2” (2010).

Fonte: https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358312816435200. Acesso em: 2/05/2019.

Fica evidente que esse tipo de recurso, que oferece prefigurações dos próximos
filmes a serem lançados pela marca, se torna recorrente e em pouco tempo conquista
o público, assunto que será tratado no decorrer deste trabalho.
O personagem do deus Thor é a quarta peça inserida no grande esquema do
UCM. A mitologia nórdica cultuava os deuses asgardianos, e o público entra em
contato com o impetuoso e imaturo protagonista, Thor, seu irmão Loki, e o pai, rei de
Asgard, Odin. O protagonista após uma grave transgressão é banido por seu pai para
a Terra e perde seus poderes, embarcando em uma missão para recuperar sua honra
e sua força. É neste planeta que conhece um grupo de três cientistas especializados
em astrofísica, e sua interação com eles é o que ajuda a explicar para o espectador a
existência dos mundos diferentes, chamados de os “Nove Reinos”, presente na
cosmologia da mitologia nórdica.
Novamente, de forma didática, Thor em sua fala apresenta seu lar Asgard como
apenas um planeta entre muitos, que faz parte de um grupo de planetas
interconectados pela árvore cósmica Yggdrasil. É a partir deste momento de interação
entre o místico e a ciência, que a existência do deus do trovão e seus poderes ganha
sentido, contextualizando de forma geral o espectador em relação à existência de
outros seres intergalácticos dentro do UCM.
Neste quarto filme, lançado em 2011 e dirigido por Kenneth Branagh, a
S.H.I.E.L.D. reaparece. O personagem Phil Coulson, que participa de poucos minutos
durante o primeiro filme do Homem de Ferro, é novamente utilizado a fim de encaixar
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a produção no UCM, e o agente Gavião Arqueiro aparece pela primeira vez, sendo o
quinto integrante dos Vingadores a ser apresentado ao espectador.
E desta vez, a cena que dá a premissa do que está por vir no final da primeira
fase do UCM já situa qual é o vilão, o deus da trapaça Loki, e sugere como este obterá
o que precisa para se tornar o grande empecilho dos heróis
FIGURA 20 – Cena pós-créditos do filme “Thor” (2011).

Fonte:https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358322165575680. Acesso em: 2/05/2019.

No mesmo ano, o público pode acompanhar dessa vez a história de origem do
Capitão América, conhecendo inicialmente o jovem esquálido Steve Rogers. Esse
primeiro contato expõe o caráter, a coragem e a força da liderança do homem que é
chamado de o primeiro Vingador. Durante sua jornada Rogers demonstra que não tem
nenhuma habilidade física que define um super-herói, nem mesmo aptidão para se
tornar um soldado americano durante a Segunda Guerra Mundial, mas demonstra-se
apto para ser a cobaia de um misterioso programa científico financiado pelos militares.
Através desse experimento, Rogers recebe um “super-soro” que o transforma em uma
espécie de super-humano.
O personagem recebe o status de símbolo da esperança americana,
transformando-se em um produto. Ao se tornar um símbolo da luta contra o nazismo
sua figura é utilizada em programas de televisão, cartilhas institucionais, revistas e
figurinhas infantis, o que reforça o seu papel na sociedade, o que permite que ele se
fixe no pensamento coletivo da época.
O mal a ser combatido no filme é o exército nazista e a organização secreta
HIDRA, que é aparentemente derrotada com o sacrifício de Steve, que dessa vez se
torna um símbolo da luta e da vitória americana e ganha o status de super-herói.
E finalmente, a última cena pós-crédito que precede o primeiro evento de
crossover dos filmes da Marvel, mostra o agente Nick Fury avisando que a próxima
missão de Rogers se trata de tentar salvar o mundo.
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FIGURA 21 – Cena pós-créditos do filme “Capitão América: o primeiro Vingador.” (2011).

Fonte: https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358331409764352. Acesso em: 2/05/2019.

Todos esses produtos cinematográficos servem de base para “Os Vingadores”
em 2012, reajustando os super-heróis na nova era da Marvel. Através das narrativas
o público entra em contato com as reconfigurações desses super-heróis, que recebem
uma valorização do lado humano, e apresentam proximidade com a realidade, a fim
de potencializar a identificação do público e aumentar a interação entre o espectador
e Marvel, o que instiga o consumo.
Curiosamente “Os Vingadores” (2012), conta com duas cenas pós-créditos. A
primeira, que na verdade ocorre entre os primeiros minutos da passagem dos créditos,
apresenta um diálogo entre duas criaturas extraterrestres e brevemente mostra o vilão
Thanos pela primeira vez, sem que seja mencionado seu nome ou qualquer objetivo,
o personagem fica apenas delimitado a ser uma ameaça aos Vingadores.
FIGURA 22 – Cena pós-créditos do filme “Os Vingadores” (2012).

Fonte: https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358340628860929. Acesso em: 2/05/2019.

E a segunda cena oferece apenas alívio cômico ao invés de uma conexão com
a próxima fase do UCM, e mostra os seis heróis comendo sanduíches em uma
lanchonete parcialmente destruída após a batalha.
O objetivo deste trabalho não envolve discorrer sobre todos os 22 filmes
produzidos pela Marvel, que pertencem à trama principal que foi chamada de “The
Infinity Saga” pelo produtor e presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. Em entrevista
à revista Empire, em março de 2019, Feige comenta sobre como os 22 filmes, desde
“Homem de Ferro” em 2008 até “Os Vingadores: Ultimato” em 2019, estão
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interconectados pela trama das Joias do Infinito e, portanto, precisam ser
reconhecidos dentro da mesma saga, que tem início e fim, “queríamos concluir essa
série de filmes como nunca foi feito antes. Harry Potter teve um final, porque tinha um
número limitado de livros. O Senhor dos Anéis também. [...] com 22 longas, não seria
divertido trazer uma finalidade para a linha narrativa?”19 (FEIGE, 2019, s.n., tradução
nossa).
Pode-se entender então que os super-heróis do século XXI, apresentados nessa
saga de aventuras nos filmes da Marvel, possuem uma carga histórica, mas não são
delimitados por ela, pois as novas narrativas trazem aspectos contemporâneos.
Retomando os estudos de Campbell sobre a construção narrativa do herói o professor
e autor Perry Dantzler, em seu ensaio “Continuity literacy and the sophisticate
dreader(s) of super heroes media” (2018), descreve que o apelo dos filmes está na
justaposição dos padrões da jornada do herói de Campbell, pois mostra o crescimento
pessoal dos personagens enquanto estes ainda participam da tradicional luta de herói
contra vilão, com as aflições do homem moderno e suas evoluções de acordo com as
mudanças sócio-políticas atuais, pois aponta que
cada super-herói passa pela descida e ascensão em quase todos os filmes:
um mergulho no desespero ou catástrofe contra o qual ele deve lutar para se
tornar heroico, um binário de fracasso e triunfo que satisfaz o público porque
“o feito do herói no a segunda parte de seu ciclo pessoal será proporcional à
profundidade de sua descida no primeiro”. 20 (DANTZLER, 2018, p.27)

O sucesso da primeira fase do UCM foi alcançado a partir dessa construção
sistemática que reintroduziu os heróis das HQs de décadas passadas nas telas do
cinema atual. Para isso foi preciso reformular aspectos da história de origem desses
personagens sem que as características que os fizeram queridos pelo público fossem
apagadas. E para melhor compreensão dessa adaptação das narrativas da Marvel de
um meio midiático para outro, é necessário conhecer os conceitos de inteligência
coletiva, narrativa transmidiática, cultura da convergência, cultura participativa e por
fim como a marca participa e transforma a sociedade do hiperconsumo.

19

We wanted to bring to a conclusion a series of movies in a way that had never been done before.
Harry Potter had an ending because there were only so many books. Lord of the Rings too. But we
thought, 22 movies in, wouldn't it be fun to bring some finality to the storyline?

20

Each superhero undergoes the descent and ascent arc in nearly every film: a dive into despair or
catastrophe which he or she must fight against in order to become heroic, a binary of failure and
triumph that satisfies audiences because “the deed of the hero in the second part of his personal
cycle will be proportionate to the depth of his descent in the first”
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3.1 Narrativa transmidiática

Um marco importante para a transmissão e registro de informações foi o
surgimento da internet – na década de 60, durante a Guerra Fria – que teve um papel
fundamental no processo de globalização da informação. Foi descrita como uma
plataforma que promove a democratização da distribuição da informação e busca
integrar a massa popular de modo participativo (JENKINS, FORD e GREEN, 2014).
Desde sua invenção o indivíduo encontra-se em um espaço marcado pela
intensa troca de conteúdos diversos chamado de “ciberespaço” e passa a integrar
uma cultura comunicacional nova, denominada de “cibercultura”, ambos os termos
empregados por Pierre Lévy em sua obra “Cibercultura”
O ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao
neologismo "cibercultura", especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY,
1999, p. 15 e 16).

Durante a década de 90 ocorreu a expansão do acesso à internet e para isto foi
decisiva a criação do World Wide Web, mais conhecido como WWW. A internet
transforma-se em um sistema mundial público e Lévy argumenta que esse espaço
digital é fluido, pois está em constante mutação, e a forte aceleração da criação
dessas transformações não permite que qualquer indivíduo consiga acompanhar
todos esses desenvolvimentos. Lévy descreve como o ciberespaço mudou nossas
perspectivas sobre educação e socialização, já que possibilitou novas formas de se
construir e difundir conhecimentos, avançando, portanto, a construção da inteligência
coletiva, pois segundo o autor:
O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário,
apresenta se justamente como um dos instrumentos privilegiados da
inteligência coletiva. [...] O ciberespaço como suporte da inteligência coletiva
é uma das principais condições de seu próprio desenvolvimento. Toda a
história da cibercultura testemunha largamente sobre esse processo de
retroação positiva, ou seja, sobre a automanutenção da revolução das redes
digitais. Além disso, nos casos em que processos de inteligência coletiva
desenvolvem-se de forma eficaz graças ao ciberespaço, um de seus
principais efeitos é o de acelerar cada vez mais o ritmo da alteração
tecnosocial, o que torna ainda mais necessária a participação ativa na
cibercultura, se não quisermos ficar para trás, e tende a excluir de maneira
mais radical ainda aqueles que não entraram no ciclo positivo da alteração,
de sua compreensão e apropriação. (LÉVY, p. 26 e 27, 1999).
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Para o autor a inteligência coletiva pode ser entendida como uma subordinação
do conhecimento individual em prol do coletivo, ou seja, o indivíduo sozinho não detém
todos os conhecimentos do qual precisa, mas no ciberespaço, através das
comunidades virtuais, torna-se possível expandir os limites de seu intelecto. Em outra
de suas obras, “A inteligência coletiva – Por uma antropologia do ciberespaço” (1998),
define que inteligência coletiva:
É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das
competências. Acrescentemos à nossa definição este complemento
indispensável: a base e o objetivo da inteligência coletiva são o
reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas [...] Na era do
conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência é recusarlhe sua verdadeira identidade social [...] O ideal da inteligência coletiva
implica a valorização técnica, econômica, jurídica e humana de uma
inteligência distribuída por toda parte, a fim de desencadear uma dinâmica
positiva de reconhecimento e mobilização das competências. (LÉVY, 1998,
p. 28-30).

Henry Jenkins em sua obra “Cultura da convergência” (2009), retoma ao texto
de Lévy e propõe que é preciso traçar uma relação entre os conceitos de inteligência
coletiva, convergência dos meios de comunicação e a emergência da cultura
participativa, para que se consiga compreender as transformações que denotam a
existência do que ele chama de cultura da convergência, trazendo atenção para o uso
da palavra ‘convergência’ pois
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão
a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está
falando e do que imaginam estar falando. [...] A convergência representa uma
transformação cultural, à medida que os consumidores são incentivados a
procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia
dispersos. (JENKINS, 2009, p.29 e 30).

Na nova era tecnológica os sistemas de comunicação e entretenimento
evoluíram, por isso Jenkins argumenta que o público consumidor deixa de ser passivo
e começa a interagir com os produtores desses conteúdos de forma cada vez mais
instigadora e interativa. Para o autor a convergência dos meios não pode ser
entendida apenas como uma evolução tecnológica, pois compreende uma
transformação mais profunda da lógica da indústria cultural e das suas operações
mercadológicas, pois para ele “a convergência envolve uma transformação tanto na
forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação”.
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(JENKINS, 2009, p. 44)
Jenkins discorre sobre os meios de comunicação mais tradicionais e explica que
no passado a imprensa jornalística, a televisão e o rádio, funcionavam de forma
distinta, pois possuíam uma percepção de que suas funções, suas regulamentações
e principalmente seus mercados, precisavam operar de forma própria e específica.
Porém na era da cibercultura, dominada pela crescente conectividade típica do nosso
mundo globalizado, essas mesmas mídias precisaram se adaptar a cultura da
convergência “onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e
mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do
consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, p.29).
Ele refuta o uso da expressão ‘revolução digital’ por entender que as mídias
antigas não deixaram de existir – e provavelmente não deixarão – e tão pouco foram
substituídas, mas precisaram se transformar à medida que novos meios foram
surgindo e consequentemente impactaram a relação entre públicos, produtores e os
conteúdos de mídia gerados, já que
A convergência não ocorre por meio de aparelhos [...] ocorre dentro dos
cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com
outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de
pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e
transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida
cotidiana. Por haver mais informações sobre determinado assunto do que
alguém possa guardar na cabeça, há um incentivo extra para que
conversemos entre nós sobre a mídia que consumimos. Essas conversas
geram um burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado das mídias. O
consumo tornou-se um processo coletivo [...] Nenhum de nós pode saber
tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se
associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades. (JENKINS,
2009, p. 30)

Jenkins ao se apropriar do termo cunhado por Lévy compreende uma nova
dinâmica de consumo que passa a existir nesse cenário impulsionado pela
convergência de meios midiáticos diversos. O público consumidor conquista novos
pontos de acesso aos produtos culturais, tornando mais propício a geração de novas
possibilidades de interação, e como ele explica em capítulos seguintes da obra, a
partir dessa dinâmica surge uma nova prática comercial, por parte dos produtores da
indústria de entretenimento, com o objetivo de cativar novos clientes e garantir essa
interação, que se tornou parte intrínseca dessa comunicação reformulada: a narrativa
transmidiática, que descreve como
a arte da criação de um universo. Para viver uma experiência plena num
universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e
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coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais,
comparando suas observações com a de outros fãs, em grupos de discussão
online, e colaborando para assegurar que todos os que investiram tempo e
energia tenham uma experiência de entretenimento mais rica (JENKINS,
2009, p.49).

O autor começa a descrever suas concepções do que se trata uma narrativa
transmidiática através da análise da franquia “The Matrix”. A trilogia cinematográfica
teve seu primeiro filme lançado em 1999 e rendeu mais de U$456 milhões, sendo
assim classificada como um fenômeno de bilheteria e um marco na história do cinema.
A história segue a vida do personagem Thomas A. Anderson, que vive uma vida dupla,
sendo de dia um programador de software, de noite um rebelde hacker conhecido pelo
apelido de Neo, que durante sua navegação no mundo digital se depara diversas
vezes com a pergunta enigmática “O que é a Matrix?”.
A pergunta “O que é a Matrix?” foi utilizada durante toda a estratégia de
marketing do filme, que após fazer um enorme sucesso não ficou delimitada à
produção cinematográfica. Estimulados pela curiosidade sobre a cultura cyberpunk e
pela complexa mitologia que misturava realidade e ficção, a narrativa foi fragmentada
em outros produtos como curtas de animação, HQs e videogames. Jenkins então
define que a trilogia era o resultado das transformações do modo de se realizar
entretenimento na era da convergência, integrando múltiplos textos. O autor então
define a narrativa transmidiática como:
Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de
mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o
todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de
melhor [...] cada acesso à franquia deve ser autônomo [...]. A compreensão
obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência
que motivam mais o consumo. (JENKINS, 2009, p. 142).

Jenkins explica sobre como cada ponto de acesso deve ser autêntico em si
mesmo, pois se o conteúdo for repetitivo a franquia se torna monótona e não prende
a atenção e o interesse do seu consumidor, mas se cada mídia diferente contar com
conteúdos novos ela é capaz de se expandir e atrair um maior número de nichos e
manter sua relevância em um mercado que está em constante evolução.
É importante destacar as diferenças entre o que podemos apontar apenas como
um produto de adaptação e uma narrativa transmidiática legítima. Por exemplo, uma
história que originalmente foi criada como um produto literário ao ser adaptada para o
cinema

não

necessariamente

pode

ser

classificada

como

uma

narrativa

transmidiática. Apesar de oferecer um novo ponto de acesso ao público o que as difere
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é a distinção entre os conteúdos. As adaptações de conteúdos específicos a outros
meios de comunicação são muitas vezes parte do processo de criação de uma
narrativa transmidiática, mas isoladas do objetivo de expansão e distinção, todas as
adaptações de mídia não podem ser automaticamente classificadas como uma
narrativa transmidiática.
A construção do UCM se avaliada em seu sentido literal seria entendida como
um projeto com o objetivo de produzir apenas produtos cinematográficos, que
levariam às telas do cinema as mesmas histórias vistas nas HQs desde os anos 60.
No entanto o projeto foi muito maior e mais ambicioso do que apenas produzir filmes
fielmente adaptados, o planejamento de marca realizado pela Marvel compreende
exatamente o que Jenkins descreve, que a apresentação do texto principal não pode
ser concluída em apenas um produto apresentado em apenas uma mídia.
O site oficial da Marvel confirma a existência de mais de oito mil personagens21,
possível porque o Universo Marvel existe dentro do que se compreende como
“multiverso”, e consiste em milhares de universos separados, contendo diversas linhas
temporais, dimensões e versões diferentes do planeta Terra.
Considerando a informação da existência dessas milhares de personagens e a
possibilidade de diversos desdobramentos, as histórias da maioria das HQs
acontecem no mesmo universo e essa versão é chamada de “Terra 616”. Já os
acontecimentos do UCM ocorrem na chamada “Terra 199999”, como referenciado no
artigo de Hannah Shawn-Williams em 2013, para o site ScreenRant, onde fala sobre
a tarefa difícil que Feige tem em mãos ao orquestrar grande parte do UCM:
Os universos compartilhados são antigos no mundo dos quadrinhos, e no
caso da Marvel, a maioria de seus quadrinhos principais ocorre dentro da
continuidade da Terra-616. [...] No entanto, na tela grande, um universo
compartilhado raramente foi tentado antes - em grande parte porque manter
a continuidade entre franquias cinematográficas com diferentes produtores,
roteiristas e diretores trabalhando em cada filme (além de orquestrar eventos
enormes e potencialmente altamente impactantes para suas tramas) é uma
tarefa exaustiva. Ninguém sabe disso melhor do que [...] Kevin Feige [...]
atualmente é responsável por orquestrar os vários filmes baseados na Terra199999 sendo produzidos ao mesmo tempo.22 (WILLIAMS, 2013, S.n,
21

https://www.marvel.com/corporate/about

22

Shared universes are old hat in the comic book world, and in the case of Marvel most of their
mainstream comics take place within the continuity of Earth-616. […]However, on the big screen, a
shared universe has rarely been tried before - largely because keeping continuity between sharply
branching movie franchises with different producers, screenwriters and directors working on each film
(in addition to orchestrating huge and potentially highly impactful events for their plots) is an
exhausting task. No one knows that better than […] Kevin Feige […] currently in charge of
orchestrating the various Earth-199999-based movies being produced alongside one another.
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tradução nossa).

Através da narrativa transmidiática o UCM ganha flexibilização para desenvolver
partes da história que não aparecem nos filmes da “Infinity Saga”. Por exemplo, desde
2013 a Marvel em parceira com emissoras de televisão norte-americanas, a ABC e a
Freeform, e com os serviços de streaming Netflix e Hulu, produziu onze séries e está
em fase de pré-produção de pelo menos mais cinco. Essas séries possibilitam dar
maior atenção às histórias de personagens secundários, introduzem novos
personagens e até mesmo espécies alienígenas distintas, oferecem explicações
complementares, ligações entre filmes e suas sequências e apresentam também
outras perspectivas para os mesmos eventos.
A expansão do Universo Marvel para outros tipos de mídia garantiu novos níveis
de popularização da marca. Esse processo de fragmentação do conteúdo, possível
através de dinâmicas de dispersão e convergência, permitiu uma melhor exploração
de cada personagem e de cada história, consequentemente conquistando novos
públicos e garantindo um maior nível de fidelidade daqueles já existentes.

3.1.1 Dinâmicas de dispersão e convergência
Em 2012 com o filme “Os Vingadores” a Marvel estabeleceu seu lugar no topo
do mercado cinematográfico mundial. Alcançando a marca de U$1,518,812,998 em
arrecadação de bilheteria, foi o quarto filme mais lucrativo da Marvel Studios e sétimo
filme com a melhor bilheteria da história do cinema, marcou a história tanto da marca
quanto dos filmes de super-heróis (BOXOFFICEMOJO, 2019c). Para a Marvel
significou que o projeto do UCM obteve sucesso e a marca que ficou conhecida por
ser uma empresa de alto risco financeiro, quase deixando de existir no final dos anos
90, voltou a ser referência de sucesso em entretenimento.
Fica evidente ao longo deste trabalho como foi de extrema importância que as
produções fílmicas da Marvel não cativassem as pessoas a irem ao cinema apenas
uma vez, para assistir a um filme e acompanhar o desenrolar da história só apenas
de seu personagem favorito. A grande estratégia, que provou ser a solução dos
problemas da empresa e por fim delineou o caminho do seu futuro brilhante, foi
convencer um grande público com variações extremas – seja de gênero, idade, raça,
crença ou nacionalidade – em acompanhar todas as histórias, para que pudessem
entender a linearidade da construção deste universo. Um trabalho narrativo coerente
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enfatizou a existência da conectividade entre os filmes e transformou um público
casual em verdadeiros fãs da Marvel.
A capacidade da continuidade do UCM foi possível através de uma articulação
especial dos seus conteúdos. A força do processo de criação contínua não teve seus
esforços direcionados exclusivamente para os filmes, mas se dispersou para outros
produtos midiáticos. Como afirmado anteriormente, uma das ramificações narrativas
foram as séries produzidas que multiplicaram os pontos de acesso a franquia.
As séries “Agentes da S.H.I.E.L.D.” e “Agente Carter” foram as primeiras
lançadas pela emissora ABC, dos Estados Unidos. Ambas as séries contavam com
personagens que apareceram nos filmes, ainda da primeira fase do UCM, como os
novos protagonistas. No caso de “Agentes da S.H.I.E.L.D.” o personagem do agente
Phil Couson é o centro da trama, o mesmo que aparece nos filmes “Homem de Ferro”
1 e 2, “Thor” e “Os Vingadores” até o momento inicial da série. No caso de “Agente
Carter”, a personagem que dá nome a série é a agente secreta Peggy Carter,
introduzida ao público no filme “Capitão América: o primeiro Vingador” (2011).
Há uma convergência narrativa dessas diferentes produções, que pode ser
notada logo no primeiro episódio da série Agentes da S.H.I.E.L.D., em que o público
aprende que o personagem do agente Coulson, considerado falecido no filme “Os
Vingadores” (2012), na verdade sobreviveu ao ataque do vilão Loki. Desde então
foram realizadas diversas conexões através das temporadas.
Exemplos dessas conexões são encontradas em vários momentos, como no
episódio “T.A.H.I.T.I” (2013), o 14º episódio da primeira temporada, quando é
introduzida a espécie alienígena Kree, que reaparece no filme “Os Guardiões da
Galáxia" (2014) e novamente no filme “Capitã Marvel” (2019). Os episódios a partir do
8º da primeira temporada acompanham os eventos após “Thor: O mundo sombrio”
(2013). A partir do décimo quarto episódio até o décimo sétimo a série é promovida
com o subtítulo “Uprising” que resulta em um crossover com o filme “Capitão América:
O Soldado Invernal” (2014). Durante os capítulos os agentes descobrem que a
organização está profundamente infiltrada pela HIDRA, a organização secreta que
visa dominar o mundo, ao mesmo tempo em que os personagens do filme descobrem
o mesmo.
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FIGURA 23 – Trailer para o episódio 17: “Turn, Turn, Turn”.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=vt7O_QcV2U8. Acesso em: 12/05/2019.

Já nos 18º e 19º episódios da segunda temporada a trama segue os
acontecimentos anteriores a primeira cena do filme “Os Vingadores: A era de Ultron”
(2015). Outros atrelamentos narrativos foram feitos e uma das conexões mais
recentes e explícitas acontece durante toda a quinta temporada, que mostra a
chegada iminente de Thanos à Terra e como o vilão desencadeou uma série de
eventos que afetou os personagens da trama.
Outro exemplo de conectividade e continuidade é a promoção da nova série
Agente Carter nos primeiros episódios da segunda temporada, que utilizou o recurso
conhecido como flashback para recontar a participação de Peggy em atividades da
S.H.I.E.L.D. que impactaram o presente da série.
Agente Carter, que estreou no ano de 2015, narra a trajetória da personagem
Peggy Carter na década de 1940. A série apresenta o personagem de Edwin Jarvis,
que anos no futuro viria a inspirar e dar nome a inteligência artificial criada por Tony
Stark, e também conta com a participação do ator Dominic Cooper reprisando o papel
de Howard Stark.
Em relação ao UCM a série explora a origem do programa da União Soviética
de treinamento de espiões assassinos, que viria a ser o mesmo programa a qual
Natasha Romanoff, conhecida como Viúva Negra, foi submetida, e que também aflige
o personagem Bucky Barnes, o melhor amigo de Steve Rogers. Bucky sofre penosas
torturas e lavagem cerebral, o que faz o personagem ressurgir como o Soldado
Invernal no filme “Capitão América: o Soldado Invernal” (2014).
Outras séries foram produzidas pela Marvel com outras parcerias, sendo uma
delas com o serviço de streaming online Netflix. A primeira série lançada foi
“Demolidor”, disponível em abril de 2015, seguida por “Jessica Jones”, disponível em
novembro do mesmo ano. Nos dois anos seguintes foram lançados “Luke Cage” e
“Punho de Ferro”. Os lançamentos dessas séries seguiram um estilo de construção
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que pode ser comparada com a dos filmes da primeira fase do UCM. Cada primeira
temporada foi focada em narrar as histórias individuais de cada herói, a fim de
apresentá-los ao espectador, e por fim foi criada uma série destinada ao crossover
destes heróis, que narra a formação da equipe designada como “Os Defensores”
(2017).
Também foi lançada uma série derivada de um dos personagens centrais da
trama da segunda temporada de “Demolidor”, o emblemático Frank Castle, um
vigilante extremamente violento que combate o crime do submundo perverso na
cidade de Nova York. A série foi intitulada “O Justiceiro”, codinome do sombrio antiherói.
O vice-presidente executivo da Marvel Television, Jeph Loeb, afirmou em 2014
que as séries da Marvel produzidas junto a Netflix estão inseridas na arquitetura do
UCM, mas os conflitos são mais locais e consequentemente tem tons narrativos mais
reais do que os filmes, como explica em uma entrevista dada na época em que o
“Demolidor” estava em fase de produção:
Dentro do universo Marvel existem milhares de heróis de todas as formas e
tamanhos, mas os Vingadores estão aqui para salvar o universo e o
Demolidor está aqui para salvar o bairro [...] está tudo conectado. Mas isso
não significa necessariamente que iríamos olhar para o céu e ver [Homem de
Ferro]. É apenas uma parte diferente de Nova York que ainda não vimos nos
filmes da Marvel.23 (LOEB, 2014, s.n, tradução nossa).

As produções destinadas à exibição na televisão ou plataformas de streaming
não foram os únicos produtos criados a partir do UCM. Phil Coulson e Peggy Carter
também participam do que foi chamado de one-shots da Marvel. Os cinco one-shots
criados foram uma série de curtas-metragens especialmente feitos para serem
inclusos nas versões de DVD Blu-ray de cinco filmes da Marvel.
Destes cinco curtas Phil Coulson é o personagem central de dois, “The
Consultant”, que explica a cena pós-créditos do filme “O incrível Hulk” (2008), incluso
na edição Blu-ray de “Thor” (2011). E “A funny thing happened on the way to Thor’s
Hammer”, que precede a cena pós-créditos de “Homem de Ferro 2” (2010), e que
aparece na edição Blu-Ray do filme “Capitão América: o primeiro Vingador” (2011).
E Peggy Carter é a protagonista do one-shot “Agent Carter” que aparece no Blu-

23

Within the Marvel universe there are thousands of heroes of all shapes and sizes, but The Avengers
are here to save the universe and Daredevil is here to save the neighborhood […] It’s all connected.
But that doesn’t necessarily mean that we would look up in the sky and see [Iron Man]. It’s just a
different part of New York that we have not yet seen in the Marvel movies.
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Ray de “Homem de Ferro 3” (2013). O objetivo do curta é explicar como a personagem
foi uma das primeiras integrantes da S.H.I.E.L.D.. Esses três one-shots foram
inspirações para a criação das séries supracitadas.
Outro produto midiático lançado foi a série digital “WHIH Newsfront” (2015-2016).
A web série foi criada em parceria com a Google, lançada no Youtube e também foi
publicada em sites populares de notícias e entretenimento, como Mashable, Buzzfeed
e WIRED Insider.
Em “WHIH Newsfront” a atriz Leslie Bibb reprisa o papel da repórter Christine
Everhart, que aparece nos dois primeiros filmes da trilogia do Homem de Ferro. Tratase de um programa fictício de notícias que faz parte da rede televisa, também fictícia,
“WHIH World News”, que aparece recorrentemente no UCM. Durante os episódios da
primeira temporada ocorrem notícias sobre os acontecimentos narrados em “Os
Vingadores: A Era de Ultron” (2015), e como o país de Sokovia está lidando com os
danos que sofreram. Porém o foco da primeira temporada são as entrevistas com
personagens que serão introduzidos na obra seguinte: Darren Cross e Scott Lang,
havendo também uma menção a Hank Pym, todos os três personagens centrais do
filme “Homem Formiga” (2015). A web série foi criada com o intuito de gerar um
marketing viral para o lançamento da obra.
Essa estratégia de marketing foi muito bem recebida por fãs, pois ofereceu uma
conexão entre os dois filmes e fomentou a curiosidade e a expectativa do público
sobre o que viria a seguir. Devido ao seu sucesso o programa fictício ganhou uma
página no Twitter e uma segunda temporada, que incluiu entrevistas com membros
da população fictícia das áreas afligidas pelos combates em Washington D.C, Nova
York e Sokovia.
O tema dos debates entre repórteres e a entrevista com o presidente fictício Ellis,
fomentam o principal ponto de divergência dos super-heróis com as organizações
governamentais mundiais: os Vingadores devem assinar um contrato de
responsabilidade, conhecido no UCM como o “Acordo de Sokovia”, que apenas
permite que operem sob supervisão de um conselho governamental, ou devem ser
livres para agir quando acharem necessário sem esse tipo de interferência? Este
produto de marketing viral, que fez parte da campanha promocional para o filme
“Capitão América: Guerra Civil” (2016), termina seu último episódio anunciando ao
vivo um ataque em Lagos, na Nigéria, que é a primeira cena do filme.
Outras web séries foram criadas entre os anos de 2013 e 2016, sendo cinco
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delas derivadas da série televisiva Agentes da S.H.I.E.L.D.. A primeira foi lançada em
2013, chamada de “Agents of S.H.I.E.L.D.: Declassified”24, atuando como uma
produção complementar à primeira temporada, que mostrou recapitulações dos
episódios e prévias dos episódios seguintes, interações entre os atores e realizou
diversas enquetes sobre as opiniões do público em relação aos episódios, aos
personagens e até mesmo qual seria a reação do espectador se estivessem presentes
nas aventuras mostradas na série.
“Agents of S.H.I.E.L.D.: Double Agent” (2015) foi a segunda websérie criada e
foi mais curta do que sua antecessora, mostrando apenas cenas dos bastidores da
produção. A terceira websérie, a “Agents of S.H.I.E.L.D.: Academy”25 (2016), contou
com a participação de um grupo seleto de fãs que competiram entre si por uma chance
de interpretarem um agente da S.H.I.E.L.D. na terceira temporada da série. Já a
websérie “Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot” (2016) foi criada com o objetivo de
acompanhar a Yo-Yo Rodriguez, uma personagem dotada de superpoderes de outra
espécie, conhecida como
Os Inumanos [...] são uma espécie à parte da humanidade, nascida de
experiências realizadas no passado remoto da Terra por alienígenas
chamados Kree. Uma alteração fundamental no genoma dos Inumanos faz
com que cada integrante da espécie, depois de exposto a névoas que
"destravam" um potencial oculto em seu DNA, desenvolva uma distinta
mutação que o dota de poderes especiais. Vulneráveis à poluição da Terra,
eles já mudaram sua cidade, Attilan, de lugar várias vezes, até mesmo para
a Lua [...] (MOREIRA, 2017, S.n)

Yo-Yo está focada em concluir uma missão que entra em conflito com o seu
dever de assinar o “Acordo de Sokovia”, que proíbe os seres dotados de superpoderes
de agirem sem reportar ao painel responsável por controlar suas atividades.
Como parte da divulgação do filme “Thor: Ragnarok” (2017) foram produzidos
três curtas-metragens de comédia estrelados pelos personagens de Thor, Bruce
Banner e um cidadão comum australiano chamado Darryl. O estilo dos curtas é uma
paródia de um documentário e acompanha o período de tempo em que os dois superheróis não participaram da trama de um grande conflito entre integrantes dos
Vingadores, isto é, a narrativa do filme “Capitão América: Guerra Civil” (2016).
No primeiro curta-metragem, chamado de “Team Thor” (2016) o deus asgardiano

24

https://mashable.com/2013/09/24/marvels-agents-of-S.H.I.E.L.D.-declassified-web-series/

25

https://www.tvinsider.com/78175/marvels-agents-of-S.H.I.E.L.D.-academy-fans-compete-for-showrole-video/
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conta que precisava reservar um tempo para si mesmo e decidiu levar uma vida calma
e simples, na Austrália, ao lado de seu colega de quarto Darryl, mas demonstra que
seus sentimentos foram feridos por não ter sido convidado por nenhum amigo a
participar da “Guerra Civil”. Já “Team Thor: Part 2” (2017) mostra como a estadia de
Thor afetou Darryl e sua rotina. E o terceiro e último curta, “Team Darryl” (2018),
mostra que Thor teve que voltar ao espaço para cumprir sua tarefa de encontrar as
Joias do Infinito e que Darryl ao se mudar a trabalho para Los Angeles encontrou um
novo colega de quarto, o personagem Grão-Mestre, um ancião alienígena que foi
derrotado pelo super-herói no filme “Thor: Ragnarok” (2017).
Essas pequenas produções foram lançadas em meios de comunicação
diferentes, porém com o mesmo objetivo de gerar conteúdos cômicos que agradam
os fãs que acompanham o grande esquema do UCM. O primeiro curta foi lançado
exclusivamente para os fãs presentes na convenção San Diego Comic-Con e depois
disponibilizada online; o segundo foi incluso na edição Blu-Ray do filme “Doutor
Estranho” (2016); e o último foi incluso na edição Blu-Ray do filme “Thor: Ragnarok”
(2018).
FIGURA 24 – Thor e Darryl em Team Thor (2016).

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bPNBKT6JLSU. Acesso em: 2/06/2019.

Essas criações serviram o propósito de oferecer pontos de acesso secundários
à franquia. Algumas produções foram partes de campanhas promocionais dos filmes,
algumas foram criadas a fim de aprimorar e aprofundar a interação com público do
UCM e afinal todas tinham como objetivo encaixar as produções midiáticas no mesmo
universo de ação.
Outro tipo de conteúdo criado com o objetivo de “amarrar os nós” narrativos do
UCM, comumente chamados de conteúdos tie-ins, foram séries limitadas de HQs
lançadas pela Marvel Comics em parceria com a Marvel Studios. Em 2008 a primeira
HQ tie-in foi criada, chamada de “Iron Man: Fast Friends”, com o objetivo de servir
como uma espécie de prólogo para o filme que ainda seria lançado, o primeiro Homem
de Ferro, também em 2008. Outras HQs tie-ins desde então foram criadas, por
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diversos roteiristas e ilustradores, contendo poucas edições sob um mesmo título, pois
eram histórias limitadas.
O objetivo dessas criações foi contar histórias adicionais e estabelecer conexões
entre os filmes, e depois de alguns anos entre as séries também. Do ano de 2008 até
fevereiro de 2012 foram publicadas algumas HQs tie-ins baseadas nos filmes da
primeira fase do UCM, mas precedendo o crossover cinematográfico em 2012, uma
mudança na forma de criar essas edições foi fundamental para o objetivo de realmente
costurar todos esses conteúdos narrativos, sem que confundisse os fãs ou mesmo o
tipo de leitor casual.
Precedendo o lançamento de “Os Vingadores” (2012) a série limitada de HQs
“Avengers Prelude: Fury's Big Week” seguiu a vida do agente Nick Fury durante a
semana anterior aos acontecimentos do filme. A série de HQs retoma cenas
importantes dos filmes anteriores, acrescenta detalhes que não foram inclusos,
ressalta a ordem cronológica dos acontecimentos e principalmente, oferece ao leitor
total dimensão de simultaneidade dos eventos no mesmo Universo. Essa foi a primeira
série de HQs tie-in a ser publicada com o selo oficial de todas as produções gráficas
que são oficialmente parte do UCM.
FIGURA 25 – Avengers Prelude: Fury's Big Week ediçãonº1

Fonte:
https://www.marvel.com/comics/issue/42618/marvels_the_avengers_prelude_furys_big_week_2011_
1. Acesso em: 12/05/2019.

Muitas publicações tie-ins foram realizadas desde 2012. Algumas foram
adaptações dos filmes, algumas foram prelúdios dos filmes a serem lançados, outras
foram histórias inspiradas nos personagens e suas aventuras, mas que não foram
consideradas partes oficiais do UCM, sendo identificadas pela ausência do selo na
capa.
Videogames também foram criados como outro tipo de conteúdo tie-in. Quando
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decidiram retomar o controle de criação dos filmes, os videogames também
contribuíram fortemente para o crescimento da Marvel durante a primeira década dos
anos 2000. Entre 2008 e 2016 a Marvel fez múltiplas parcerias distintas, com
empresas desenvolvedoras de jogos para consoles, computadores e celulares, e
todos os jogos desenvolvidos foram baseados nos filmes. Eles foram um meio de
comunicação que estreitou o contato com um nicho do mercado que se assemelhava
ao público das HQs e foram fatores decisivos para o avanço dos objetivos do projeto
de crescimento da marca. A Marvel também possuía nestes mesmos anos uma forte
presença no mercado de figuras de ação, que de acordo com o diretor executivo Peter
Cuneo, em 2010, era o maior contribuinte mercadológico para a empresa:
Tal como acontece com os filmes, a nossa estratégia foi espalhar a nossa
produção de jogos entre vários produtores para evitar a dominação por
qualquer entidade única. Hoje, a receita de videogames é o segundo maior
contribuinte de mercadorias da Marvel, depois dos brinquedos. (CUNEO,
2010, S.n)

Neste tópico o conceito exemplificado até o momento é o padrão de construção
narrativa percebido na arquitetura do UCM, isto é, a dinâmica de dispersão e
convergência. Essa prática narrativa é utilizada a fim de criar a maior quantidade
possível de produtos midiáticos capazes de atrair diferentes públicos ao redor do
mundo. Todos esses percursos, que podem ser acessados de várias formas através
de múltiplas plataformas de comunicação, foram realizados com o objetivo de levar o
público a se interessar, ao longo anos, por diferentes personagens e suas histórias, e
em última análise finalmente levar esses públicos ao produto que conclui uma das
maiores sagas cinematográficas da história, o filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019).
O UCM, portanto, possui pontos de convergência específicos: os filmes do time
Vingadores. Ao final das fases do UCM os heróis completam suas diferentes missões,
mas a narrativa não é totalmente concluída, pois abre abertura para novas histórias
e, portanto, mantém uma capacidade fundamental da narrativa transmidiática: a
capacidade infinita de se renovar e dar continuidade a expansão do Universo que se
propôs a criar. Ao adentrar os pontos de convergência, as narrativas de dezenas de
super-heróis se encontram e após estes momentos voltam a se fragmentar novamente
e desta forma o público continua a consumir os produtos que advém dessa dinâmica
mercadológica.
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3.2 A cultura participativa do entretenimento, lovemarks e o consumo
hipermoderno
Os filmes dos Vingadores, até o presente momento, são quatro: “Os Vingadores”
(2012), “Os Vingadores: a Era de Ultron” (2015), “Os Vingadores: Guerra Infinita”
(2018) e “Os Vingadores: Ultimato” (2019). Todos os quatro filmes narram pontos
narrativos muito importantes na vida dos super-heróis e representam pontes
responsáveis por interligar os produtos que irão expandir o universo. Cada filme
representa uma semi-conclusão de um conflito, sendo que a cada passagem de tempo
novos personagens, e principalmente novas camadas da trama, são reveladas.
Ao final da ‘Era de Ultron’ o público compreende, a partir de uma fala do
personagem Thor, que existe uma trama principal que envolve as Joias do Infinito.
Thor em uma conversa com Tony e Steve diz: “A Joia da Mente é a quarta Joia do
Infinito a aparecer nos últimos anos. Não é uma coincidência. Alguém criou um jogo
complexo e nos transformaram em peões. E quando todas as peças estiverem
posicionadas...” (2015, s.l, s.n).
Ao final de cada um destes filmes há o produto especial desenvolvido pela
Marvel, que ao longo dos anos conquistou milhares de fãs, e que mudou o
comportamento de quem está dentro da sala de cinema: as cenas pós-créditos. As
cenas se tornaram populares porque foram ferramentas estratégicas de montagem da
teia transmidiática e contribuíram para aumentar o grau de interesse do público em
seguir os fios narrativos apresentados em mais de um produto midiático.
A cena pós-créditos de “Os Vingadores: a Era de Ultron” (2015), volta a mostrar
o alienígena Thanos, visto pela primeira vez no UCM na cena pós-créditos de “Os
Vingadores” (2012), e que até o momento foi mostrado apenas como um futuro vilão
para os super-heróis, mas não foi mencionado por nome nem qual era seu objetivo.
FIGURA 26 – Cena pós-créditos do filme “Os Vingadores: a Era de Ultron” (2015).

Fonte: https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358396618629120. Acesso em: 12/05/2019.
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Na cena citada ele pronuncia uma única frase, “Certo. Eu mesmo faço isso”,
enquanto veste uma luva metalizada, posteriormente conhecida como a Manopla do
Infinito, objeto projetado para conter o poder da seis Joias do Infinito. Porém nem o
objeto, nem o personagem, são conhecidos pelo público que assiste ao filme. Para
possuir esse conhecimento o indivíduo precisaria o conhecer o vilão que apareceu
nas HQs, pela primeira vez em fevereiro de 1973, e reaparece ao longo dos anos em
inúmeras edições cruzando o caminho de múltiplos personagens do Universo Marvel.
A cena é curta, mas provoca o espectador a buscar outros tipos de conhecimento,
pois se sente instigado a tentar decifrar o que ainda está por vir no UCM.
Depois de completa a segunda fase do UCM, que compreende os lançamentos
desde “Homem de Ferro 3” (2013) até “Homem Formiga” (2015), quatro Joias foram
descobertas e usadas como fonte de poder, muitas vezes dominadas por mais de um
personagem. O espectador pode enfim começar a montar o esquema que tem sido
desenhado desde o início do UCM, utilizando as ferramentas cibernéticas e
construindo uma verdadeira rede de informações em conjunto com outros
espectadores, descrevendo o fenômeno que Lévy e Jenkins discorrem sobre: a
inteligência coletiva.
Desde o primeiro filme do Capitão América, em 2011, as Joias apareceram,
porém sem o conhecimento da maior parte do público que assistiu ao filme, salvo os
leitores das HQs previamente lançadas décadas atrás. A primeira foi a Joia do Espaço,
que se encontrava no centro do cubo chamado de Tesseract. O Tesseract reapareceu
diversas vezes e foi importante para o desenvolvimento dos filmes “Capitão América:
O primeiro Vingador” (2011), “Capitã Marvel” (2019), “Os Vingadores” (2012), “Thor:
Ragnarok” (2018), “Os Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “Os Vingadores: Ultimato”
(2019).
FIGURA 27 – Tesseract, a Joia do Espaço.

Fonte: https://www.syfy.com/syfywire/lets-examine-the-real-science-behind-marvels-the-avengers2012. Acesso em: 12/05/2019.
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A segunda Joia a ser introduzida no UCM foi a Joia da Mente, que está contida
dentro do cetro do vilão Loki no filme “Os Vingadores”. Ela é o que o garante poder
para controlar e manipular a mente de quem Loki toca com o cetro. Ao final do filme o
cetro se torna responsabilidade da S.H.I.E.L.D. Nas cenas pós-créditos, previamente
mencionada, descobre-se que Loki foi enviado a Terra pelo vilão The Other, que
aparece por sua vez se reportando ao próprio Thanos.
Nenhum dos filmes explica diretamente como o cetro deixa de estar sob os
cuidados da S.H.I.E.L.D e passa a ser estudada pela HIDRA. Porém a HQ tie-in
“Avengers: Age of Ultron Prelude - This Scepter'd Isle” narra a história, que ocorre no
mesmo período que o filme “Capitão América: o Soldado Invernal”, e detalha como o
Wolfgang Von Strucker consegue obter o cetro. O objeto é recuperado pelos
Vingadores durante as primeiras cenas do filme “Os Vingadores: a Era de Ultron” e é
a Joia que dá vida ao personagem Visão, o androide sintético que que surge a partir
de uma combinação ousada: um corpo feito de vibranium, o metal mais forte da Terra,
roubado do país Wakanda, local que os heróis ainda não conhecem; energia provinda
dos raios conjurados por Thor; o código base da inteligência artificial criada por Tony
Stark, conhecida como JARVIS; e pôr fim a própria Joia da Mente.
FIGURA 28 – A Joia da Mente.

Fonte: https://www.theverge.com/2015/5/7/8560555/marvel-infinity-stones-avengers-infinity-warmovie. Acesso em: 12/05/2019.

A terceira é a Joia da Realidade, que toma a forma de um líquido vermelho
chamado de Éter. No filme “Thor: o mundo Sombrio” (2013) o Éter torna a personagem
Jane Foster uma hospedeira. Foster se transforma no alvo principal do vilão Malekith,
o líder dos Elfos Negros. Após a derrota do vilão dois guerreiros de Asguard levam o
Éter para o Museu do Colecionador, um local que guarda a maior coleção de fauna,
espécies e relíquias do Universo Marvel, protegida pelo fanático colecionador
Taneleer Tivan.
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FIGURA 29 – A Joia da Realidade, materializada em Aether.

Fonte: https://www.marvel.com/movies/thor-the-dark-world. Acesso em: 12/05/2019.

A quarta Joia é a da Poder. Encontrada pelo mercenário espacial conhecido
como Star Lord, neste caso o alter ego do personagem Peter Quill, ela está contida
dentro de uma esfera metálica, a Orbe. A trama narra o encontro de Quill com outros
mercenários: Rocky, um guaxinim geneticamente modificado; Groot, uma árvore que
se comunica apenas através da frase “Eu sou Groot”; Drax, um alienígena assassino
com sede de vingança; e Gamora, uma das filhas de Thanos. Juntos o improvável
time de super-heróis derrota o vilão Ronan antes que ele consiga usar a Joia para
dizimar o planeta de Xandar, e por fim deixam a Joia sob os cuidados da Tropa Nova,
a força militar do planeta.
FIGURA 30 – A Joia do Poder.

Fonte: https://www.theverge.com/2015/5/7/8560555/marvel-infinity-stones-avengers-infinity-warmovie. Acesso em: 12/05/2019.

No diálogo em que Thor identifica que há um perigo eminente tendo em vista
que várias Joias estão sendo encontradas, e utilizadas para causar o caos, em pouco
tempo ele decide desvendar qual é o jogo velado em que os Vingadores estão
inseridos, mas ainda não tem conhecimento sobre.
A penúltima Joia é introduzida junto à um novo personagem no filme “Doutor
Estranho” (2016). O público tem a oportunidade de conhecer a história de origem de
um dos mais poderosos feiticeiros do Universo Marvel. O arrogante e egoísta
neurocirurgião Stephen Strange se envolve em um acidente que afeta o movimento
de suas mãos, o impedindo de continuar sua brilhante carreira. Ele então parte em
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uma jornada com o objetivo de voltar a controlar suas mãos, mas o que encontra é
algo muito além disso. Ao ser levado até o Nepal conhece uma Anciã que lhe revela
a existência de poderes e habilidades além da sua imaginação, assim como a
existência de milhares de dimensões. Strange é ensinado as artes místicas no templo
de Kamar-Taj, local onde descobre a existência da Joia do Tempo, que concede ao
feiticeiro o poder de voltar ou avançar no tempo. Ao longo de sua jornada se torna um
dos grandes protetores da Terra e das outras dimensões, e se transforma o sucessor
direto da Anciã, tornando-se o protetor do Olho de Agamotto e logo da Joia em si.
FIGURA 31 – A Joia do Tempo.

Fonte: https://comicbook.com/marvel/2017/01/25/doctor-strange-scott-derrickson-says-time-stoneand-theme-was-ad/. Acesso em: 12/05/2019.

Ao final do filme “Thor: Ragnarok” (2018) o público já está ciente que obter as
Joias do Inifinito é a principal missão de Thanos. A cena pós-créditos deste filme
mostra a nave utilizada por Thor e Loki, para resgatar a população de Asgard, sendo
encontrada pela nave espacial de Thanos. É o último gancho para dar início ao terceiro
filme crossover “Os Vingadores: Guerra Infinita” (2018), onde os heróis finalmente
encontram seu maior inimigo.
FIGURA 32 – Cena pós-créditos de Thor: Ragnarok (2017).

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=vSBog9DIB0s. Acesso em: 12/05/2019.

Retomando o conceito de inteligência coletiva, cunhado por Lévy e retomado por
Jenkins, após a criação das plataformas digitais, esses ganchos que conectam cada
obra a próxima, se tornam públicas, mundiais e buscadas pelo público engajado. As
cenas pós-créditos podem ser encontradas em apenas algumas horas após o
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lançamento de um filme da marca, pois a curiosidade fomenta a criação de inúmeras
teorias que tentam antecipar e desvendar o que ainda está por vir.
Os filmes do UCM apresentaram até então semi-conclusões para os conflitos
narrados, permitindo, e incentivando, que o espectador procure preencher as lacunas
das histórias com suas próprias interpretações e especulações. As cena pós-créditos
funcionam como tipos de propaganda ao longo da década de produção da Marvel
Studios, em sua maioria a intenção é que as pessoas se sintam empenhadas a
continuar acompanhando a franquia pois tudo está conectado. Elas são ganchos
narrativos que estimulam a fidelidade do público, que inclusive é percebida no
comportamento dentro da sala de cinema, pois é comum não ver as pessoas saírem
da sessão imediatamente após o final dos filmes.
Porém é interessante notar que nem todas dessas cenas complementares
necessariamente são prelúdios do próximo filme. No filme “Homem-Aranha: de volta
ao lar” (2017) a cena é apenas uma divertida quebra de expectativa, ao invés de
conectar a obra com sua sucessora ela mostra o Capitão América falando sobre a
paciência, um aceno da Marvel para os fãs que eles sabem que estão esperando toda
passagem de créditos para verem a cena complementar. Outros filmes como “Homem
de Ferro 3” (2013), “Guardiões da Galáxia” (2014), “Guardiões da Galáxia 2” (2017) e
“Homem Formiga” (2015) também tem cenas apenas de teor cômico.
As cenas complementares se consolidaram como um símbolo da experiência
cinematográfica da Marvel. No filme “Os Vingadores: Guerra Infinita” (2018), após a
conclusão do objetivo de Thanos, que em um estalar de dedos dizima metade de toda
existência, mostra que o sargento Nick Fury e a agente Maria Hill são vítimas também
e são reduzidos a pó. Mas antes que Fury seja desintegrado ele aciona um dispositivo
antigo, um pager, que mostra o símbolo da Capitã Marvel, a personagem que dá vida
ao filme sucessor.
FIGURA 33 – Cena pós-créditos do filme “Os Vingadores: Guerra Infinita” (2018).

Fonte: https://www.express.co.uk/entertainment/films/1005466/avengers-infinity-war-end-symbol-postcredit-scene-captain-marvel. Acesso em: 12/05/2019.
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O público sabe que haverá sequências para trilogias de personagens como o
Homem-Aranha, Doutor Estranho e Pantera Negra, mas após Thanos concluir o seu
objetivo de usar as Joias para exterminar metade de toda vida no universo, o
espectador não consegue adivinhar as próximas ações da equipe fatalmente
derrotada, somente pode esperar a aparição da nova personagem, que de acordo
com as HQs é uma das mais poderosas do Universo Marvel.
Umberto Eco, em “Obra Aberta” (2003), descreve que algumas obras de
entretenimento tem um final intencionalmente “aberto” e conferem ao receptor um
papel mais ativo para que possa interpretar a obra a sua maneira. O UCM, no entanto,
ao mesmo tempo que confia ao espectador esse papel mais ativo, também não deixa
seus desfechos completamente indefinidos com infinitas possibilidades de
interpretação, pois se preocupa em oferecer “um feixe de resultados fruitivos
rigidamente prefixados e condicionados, de maneira que a reação perceptiva do leitor
não escape do controle do autor” (ECO, 2003, p.43).
Assume-se então que o indivíduo que acompanha os filmes, e quaisquer outros
produtos produzidos dentro do UCM, não é apenas um receptor passivo, mas ao
acessar as informações que tem a sua disposição na internet, consegue estabelecer
redes de relacionamento e interação com outros fãs, que também desejam expressar
suas interpretações e teorias especulativas. Para Lévy essas relações de cooperação
entre os indivíduos, através do ciberespaço, são parte do que ele chama de cultura
participativa.
A convergência das mídias é um processo que modifica, continuamente, as
dinâmicas entre produtores de mídia e o público. Compreende-se que no contexto
atual, em que avanços tecnológicos auxiliam nas transformações das interações
sociais, as relações entre produtores de mídias e o público consumidor não são mais
as mesmas, as plataformas midiáticas estão evoluindo e se diversificando, e na era
da cultura participativa:
Em vez de falar de produtores e consumidores de mídia como ocupantes de
papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes
interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós
entende por completo (JENKINS, 2009, p. 30).

A expressão dessa nova cultura, em relação ao UCM, é percebida quando os
fãs consumidores têm a oportunidade de enriquecer o Universo com seus
conhecimentos, interpretações, e mesmo criações de conteúdos inspirados nas obras
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– como ilustrações, artes gráficas, fanfiction, montagens audiovisuais etc. Existem
centenas de fóruns, sites e blogs que possibilitam o compartilhamento de conteúdo
como as referências intertextuais, os easter eggs, catálogos detalhados sobre
personagens, eventos, objetos, alusões às HQs e muito mais. O consumidor
entusiasmado aprende a utilizar as ferramentas disponíveis na internet para adquirir
conhecimentos mais completos sobre as mídias pertencentes ao UCM e passa a
interagir com mais facilidade com outros consumidores.
Os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de mídia;
a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas formas de
produção cultural, de figurinos a fanzines e, hoje, de cinema digital. Os fãs
são o segmento mais ativo do público das mídias, aquele que se recusa a
simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito de se tornar um
participante pleno. Nada disso é novo. O que mudou foi a visibilidade da
cultura dos fãs. (JENKINS, 2010, p.196).

O sociólogo Stuar Hall em 1973 publicou o artigo “Encoding and Decoding in the
Television Discourse” na qual prevê que os membros de uma audiência podem
desempenhar um papel ativo no ato de decodificação de mensagens, em outras
palavras, que o consumidor depende de seu próprio contexto social e cultural para o
processo de interpretação. Ele critica o modelo tradicional de comunicação – onde os
papeis são delimitados entre emissor, mensagem e receptor – que presume a
ausência de uma concepção estrutural complexa dessas relações.
Os teóricos literários Wolfgang Iser e Hans Robert Jauss desenvolveram estudos
paralelos sobre o tema. Iser em seu livro “The Implied Reader”, publicado em 1974,
afirma que uma obra literária é a combinação entre o texto e a subjetividade do leitor
pois “na maioria das narrativas a linha da história se romperá de repente e continuará
formando outra perspectiva ou em uma direção inesperada. O resultado é um ‘em
branco’ que o leitor deve completar para unir os segmentos desconectados.”26 (SHI,
2013, p.984). No caso dos filmes do UCM “a narrativa se apresenta, então, como jogo,
obrigando o espectador a atuar na construção de sentido, e ainda mais, construindo
sentidos diversos de acordo com a bagagem de conhecimento de cada receptor”
(FRANÇA, 2012, s.n).
Para Jenkins essas transformações culturais nas relações da audiência com os
produtores de mídia precisam ser aceitas e devidamente exploradas pelas marcas,

26

In most narratives the story line will suddenly break off and continue form another perspective or in
an unexpected direction. The result is a blank that the reader must complete in order to join together
the unconnected segments.
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que no caso deste estudo é a Marvel. A marca precisa compreender as oportunidades
que um relacionamento emocional profundo com seus fãs é capaz de gerar um alto
nível de fidelidade à franquia e consequentemente garante a longevidade e o sucesso
financeiro da empresa. Esse processo de observação, compreensão e finalmente
ação, sob uma perspectiva de produção com laços afetivos, resulta em o que Kevin
Roberts chamou de “lovemarks”.
Em sua obra “Lovemarks: o futuro além das marcas” (2005) o autor pondera que
em um processo gradativo muitas marcas perderam o seu destaque no mercado, ele
descreve que os motivos que levaram a essa perda de conexão entre a empresa e
consumidor é a incompreensão sobre o que o consumidor realmente deseja, e para
Roberts esse cenário pode começar a ser reformulado quando as marcas entenderem
que precisam:
Parar de correr atrás de cada nova moda e se concentre em fazer conexões
consistente e emocionais com os consumidores. Se você não representa
nada, você cairá por qualquer coisa. [...] As empresas sempre assumiram que
as pessoas veem as marcas da mesma maneira que eles. (ROBERTS, 2005,
p.36).

Roberts começa a discorrer sobre a importância da emoção na construção da
marca, e consequentemente das campanhas publicitárias da mesma, citando que “No
mundo dos negócios, há Branding Emocional, Mercados Emocionais, Capital
Emocional, Valor emocional e, claro, Marketing emocional” (ROBERTS, 2005, p.39,
grifos do autor). Para ele as marcas precisam transcender o processo de
desenvolvimento da marca baseada na razão, e entender que o consumidor é
intensamente movido pelas suas emoções, principalmente pelo amor, pois afirma que
essa é a emoção mais forte que leva o sujeito a ação, porque:
Os seres humanos precisam de amor. [...] O amor é sobre um profundo
sentimento de apego. [...] Amor é sobre responder, sobre sensibilidade
delicada e intuitiva. [...] Amor leva tempo. [...] O amor não pode ser
comandado ou exigido. (ROBERTS, 2005, p.52)

O termo cunhado, lovemarks, se refere às empresas que ao compreenderem o
poder de construir uma relação emocional com seus consumidores conseguem
conquistar uma “fidelidade além da razão” (ROBERTS, 2005, p.66). Para Jenkins o
termo anuncia o início de uma nova visão a respeito da economia,
A nova “economia afetiva” incentiva as empresas a transformar as marcas
naquilo que uma pessoa do meio da indústria chama de “lovemarks” e a tornar
imprecisa a fronteira entre conteúdos de entretenimento e mensagens
publicitárias. Segundo a lógica da economia afetiva, o consumidor ideal é
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ativo, comprometido emocionalmente e parte de uma rede social. Ver o
anúncio ou comprar o produto já não basta; a empresa convida o público para
entrar na comunidade da marca. No entanto, se tais afiliações incentivam um
consumo mais ativo, essas mesmas comunidades podem também tornar-se
protetoras da integridade das marcas e, portanto, críticas das empresas que
solicitam sua fidelidade. (JENKINS, 2010, p.48)

O cinema é uma mídia que estimula uma série de reações emocionais de seus
espectadores, pois “um filme é uma realidade emocional, e é assim que a plateia o
recebe – como uma segunda realidade” (Tarkovski, 1990, p. 211 apud MENEZES,
1996, p.87). O UCM, cujo produtos principais são os filmes, traz para o cinema o que
tornou a marca Marvel uma verdadeira lovemark: os seus personagens. Relembrando
o que foi apontado no primeiro capítulo, os consumidores das HQs, dos filmes, das
séries e de tantos outros produtos midiáticos, se sentem compelidos a engajar
emocionalmente, e intelectualmente, com este complexo universo ficcional por conta
dos sentimentos de identificação, e amor, por esses personagens. Os super-heróis
são fontes de inspiração, são personagens que cometem erros, e podem ser
derrotados, mas eles são determinados a aprender com as frustrações e não desistem
de se tornarem heróis melhores.
Esses indivíduos emocionalmente investidos com esses personagens, os fãs da
saga, acompanham a extensa mitologia do UCM porque possuem os meios para isso.
A comunidade online que se interessa, discute e compartilha informações sobre o
UCM é o que confere a marca a fidelidade descrita por Roberts, pois os filmes podem
ter falhas de continuidade narrativa, podem desagradar os de gostos e preferências
pessoais do consumidor, podem ser alvos de críticas, mas o fãs continuam, como
citado anteriormente, protetores da integridade da marca porque são consumidores
que possuem papel ativo dentro do processo de extensão do UCM, pois
Consolidar a fidelidade dos fãs significa diminuir os controles tradicionais que
as empresas podem exercer sobre suas propriedades intelectuais, abrindo,
assim, um espaço mais amplo para a expressão criativa alternativa.
(JENKINS, 2010, p.270).

As críticas feitas ao filme “Os Vingadores: Guerra Infinita” (2018) reconheceram
que o evento de crossover proposto era uma tarefa árdua para os diretores e
roteiristas da produção, visto que orquestrar uma narrativa com tantos personagens
era um processo que facilmente poderia se resultar em um produto confuso, denso e
falho. Alguns críticos condenaram a estrutura narrativa do filme por não introduzir
novamente os personagens, assumindo que o público tinha conhecimento de todos
os acontecimentos desde a concepção do UCM em 2008. Um destes críticos foi
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Richard Brody, do The New Yorker, que tece o comentário “não apenas “Os
Vingadores: Guerra Infinita” presume que os espectadores viram todos os filmes
anteriores da série da Marvel, mas, pior, presume que eles pensaram sobre eles
depois.”27. Para Jenkins “temos de desconfiar dessas declarações, já que é difícil
imaginar que o público tenha, realmente, perdido o interesse em histórias” (2010, p.
161). E realmente diversos fãs da Marvel vieram em defesa do filme, confirmando a
afirmação de Jenkins que o consumidor atento se mantém fiel a Marvel. O espectador
não necessariamente se recorda de todos os detalhes das 18 obras anteriores a esta,
mas está familiarizado com os personagens e como se dá o cruzamento deles em
uma mesma narrativa.
Considerando que o público aumenta o fluxo de conteúdos do UCM por meio
das ferramentas disponíveis na internet nota-se que o hiperconsumo passa a fazer
parte dessa realidade. Para o filósofo francês Gilles Lipovetsky vivemos na era
hipermodernidade, conceito trabalho em diversas de suas obras literárias (2004, 2007,
2009, 2011), que consiste na era vivida pela sociedade do fim do século XX e início
do século XXI.
Lipovetsky cunha o conceito de hipermodernidade ao ilustrar que as
transformações das relações humanas contemporâneas são caracterizadas
principalmente pelo o exagero; pelo comportamento que obedece às regras da busca
incessante do prazer; pelo aumento da individualização, a qual chama de
hipernarcisismo, que confere ao indivíduo maior liberdade, uma vez que diminui a
rigidez dos compromissos com as instituições sociais tradicionais; e pela valorização
exacerbada do consumo, o hiperconsumo.
Para o autor os processos de consumo nessa nova era não têm fim, elas são
contínuas e estão facilmente disponíveis a todo momento através dos aparelhos
eletrônicos – notebooks, smartphones, tablets etc. – pois, “se é preciso falar de cultura
de hiperconsumo, é também porque a esfera mercantil tornou-se uma esfera
onipresente, tentacular, ilimitada” (LIPOVETSKY, 2008, p.57). O ritmo incansável do
consumo faz com que as empresas tenham que se manter constantemente
atualizadas, oferecendo novos produtos e novos pontos de acesso a esses produtos.
A indústria cinematográfica não escapa dessa dinâmica, os produtos culturais e de
entretenimento são bens de consumo, como podemos observar no fato de que a
27

Not only does “Avengers: Infinity War” presume that viewers have seen all the preceding films in the
Marvel series but, worse, it presumes that they've thought about them afterward.
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Marvel produziu vinte dois blockbusters28 em pouco mais de uma década. Lipovetsky
afirma que:
A mutação hipermoderna se caracteriza por envolver, num movimento
sincrônico e global, as tecnologias e os meios de comunicação, a economia
e a cultura, o consumo e a estética. O cinema obedece a mesma dinâmica.
É no momento em que se afirmam o hipercapitalismo, a hipermídia e o
hiperconsumo globalizados, que o cinema inicia precisamente sua carreira de
tela global. (LIPOVETSKY, 2009, p. 23)

A teia narrativa que percorre todas essas produções, e que induz os
cruzamentos dos super-heróis, é contada através de diversos produtos fragmentados
e estruturados em diversas mídias que se complementam, exatamente como o autor
diz no trecho “chegamos num momento em que o filme de cinema é suplantado por
outros programas” (2009, p.217). Em síntese, no contexto social caracterizado pelo
hiperconsumo os processos de dispersão e convergência midiática garantem que as
marcas tenham destaque no mercado, pois essas dinâmicas são responsáveis pela
expansão mercadológica de seus produtos, e é essa presença constante no cotidiano
do consumidor que é capaz de transformar um espectador em fã.

28

Filmes com um grande orçamento de produção que visam mercados de massa. São altamente
populares e financeiramente bem-sucedidos. Eles são filmes fáceis e agradáveis de assistir.
(STRINGER, 2013).
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4 O ESTILO MARVEL DE MOVIE MARKETING

O trailer é uma peça publicitária montada a partir de uma obra cinematográfica,
é uma propaganda audiovisual que tem como objetivo levar as pessoas às salas de
cinema. Em vista disso a construção da mensagem do trailer opera entre o uso da
linguagem artística cinematográfica e a linguagem mercadológica da publicidade.
Para Claudia Melissa Santos, a autora do livro “Trailer: cinema e publicidade no
mesmo rolo”, os trailers
Exibem uma promessa de prazer ainda por vir mostrando novos trabalhos de
atores, diretores e gêneros favoritos. Com isso desperta o interesse do
público, fazendo com que tenha o desejo de conferir aquele filme que estreará
em breve. (SANTOS, 2007, p.56)

E para a pesquisadora Lisa Kernan os trailers têm um formato único pois
“embora [...] sejam uma forma de publicidade, eles também são uma forma única da
exposição de filmes narrativos, onde o discurso promocional e o prazer narrativo são
combinados” (KERNAN, 2004, p.1). E para melhor compreensão da análise proposta,
sobre os trailers divulgados como parte da campanha promocional do filme “Os
Vingadores: Ultimato” (2019), é necessário refletir a princípio sobre os conceitos que
permeiam os estudos sobre os trailers e o contexto em que estão inseridos.

4.1 A publicidade e o cinema
Para o Prof. Dr. Rogério Covaleski, autor da tese “O processo de hibridização da
publicidade: entreter e persuadir para interagir e compartilhar” (2010), a relação de
intertextualidade entre a prática publicitária e outras formas de arte é uma evidência
do processo de hibridização da publicidade, que ocorre “a partir do diálogo e das
intersecções cada vez mais intensas entre três atores do ambiente midiático
contemporâneo: o mercado publicitário, a indústria do entretenimento e as tecnologias
interativas.” (COVALESKI, 2010, p.12).
O autor descreve que o processo de criação de campanhas publicitárias passa
pela busca de inspiração em outros textos midiáticos para que se possa chegar ao
produto ideal, ele destaca “o uso de interfaces, de relações dialógicas com outros
textos, para se chegar em soluções criativas” (COVALESKI, 2009, p. 23). A criação
publicitária, portanto, se utiliza de códigos que advém de outras artes como a
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literatura, a música, o cinema etc. A intertextualidade presente na construção dos
trailers é uma relação que o autor discorre no trecho:
O cinema é claramente uma das expressões artísticas mais consumidas e
cultuadas, alimentando o imaginário coletivo de pessoas ao redor do mundo.
Entre os públicos que mais tiram proveito dessa fonte de consulta e
inspiração, na qual o cinema se constituiu, estão os publicitários.
(COVALESKI, 2009, p. 16).

Essa intertextualidade entre publicidade e cinema permitiu a criação e
desenvolvimento da ferramenta de divulgação cinematográfica que é o trailer. A
existência de um trailer é diretamente conectada a existência de um filme, o objetivo
do seu texto é vender o produto cinematográfico, pois é em essência uma ferramenta
de marketing.
A divulgação de um filme é feita com o uso de diversos instrumentos de
marketing desenvolvidos para a indústria do cinema. Para o autor Philip Kotler (2000)
marketing pode ser definido como “a análise, organização, planejamento e controle
dos recursos da empresa, gerados a partir do consumidor com o objetivo de satisfazêlo em suas necessidades e desejos, de forma lucrativa” (KOTLER, 2000, p.137).
Partindo desse entendimento sobre o que é marketing a autora Claudia Melissa
Santos discorre nos primeiros capítulos do seu livro (2007) que o mix de marketing de
um filme é conhecido por movie marketing, e o seu plano de comunicação é planejado
de acordo com o objetivo de persuadir o maior número possível de pessoas a assistir
um filme. Para ela
O processo de planejamento e execução de uma campanha mercadológica
para o filme deve ser criativo para causar um grande impacto e colaborar com
sua performance nas bilheterias. O marketing do filme tem a tarefa primordial
de construir visibilidade, conhecimento e interesse sobre o novo lançamento
[...] (SANTOS, 2007, p.18)

Ao refletir sobre o dever dos profissionais responsáveis pelo planejamento e
execução das estratégias publicitárias, que compõem o movie marketing, podemos
retomar a obra de Covaleski (2009), pois o autor entende a publicidade como uma
“técnica de comunicação com finalidade comercial e/ou institucional que evolui
permanentemente, em sua forma e conteúdo, em tecnologia e linguagem”
(COVALESKI, 2009, p. 55). E a partir dessa afirmação é possível perceber que os
novos rumos criativos das técnicas da comunicação publicitária passaram por
transformações, que possibilitaram a participação ativa dos seus consumidores, dessa
forma, a elaboração desses conteúdos passa a ser concebida de tal forma que
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proporciona ao público a oportunidade de “dialogar, contribuir e expandir o conteúdo
disponibilizado a ele” (COVALESKI, 2010, p.54).
Em referência aos estudos sobre o fenômeno da convergência das mídias, o
autor Henry Jenkins desenvolve uma visão, semelhante a Covaleski, em relação as
técnicas da comunicação publicitária, ao entender que “a convergência altera a
relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. A
convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os
consumidores processam a notícia e o entretenimento” (JENKINS, 2009, p.43).
E baseando-se nesse entendimento, sobre as mudanças a respeito de como o
público consome os conteúdos midiáticos que são produzidos para ele, Covaleski
defende que no processo de hibridização da publicidade as peças e campanhas
passaram a incluir um fator importante: o entretenimento. Para o autor a expansão da
experiência do entretenimento, que pode ser entendida como as dinâmicas de
dispersão e convergência dos conteúdos por diversos meios midiáticos, vistas no
capítulo anterior,
propicia aos indivíduos deixarem de ser meros telespectadores, internautas
ou leitores para se transformarem no interator: aquele que vai muito além do
contexto de uma obra enquanto coautor, pois não só a ressignifica quando a
consome, mas interage com a mesma [...] (CASTRO, MASTROCOLA, 2009,
p.4 apud COVALESKI, 2010, p.54)

Logo a incorporação do fator do entretenimento na publicidade tornou-se uma
vantagem competitiva na elaboração de peças e/ou campanhas. No que tange a
criação de uma campanha de divulgação de um produto cinematográfico, existe uma
preocupação em atrair uma grande audiência, e, portanto, as ferramentas midiáticas,
assim como as suas táticas de persuasão, devem ser realizadas com o intuito de
estimular os indivíduos a consumirem o filme, o que transforma muitos desses
produtos publicitários em produtos de entretenimento também.

4.1.1 O marketing na indústria cinematográfica

A maioria dos filmes que fazem parte do UCM considerados filmes de sucesso,
pois apenas duas produções entre as vinte e duas feitas – “O Incrível Hulk” (2008) e
“Capitão América: O primeiro Vingador” (2011) – não estão entre os 50 filmes de
super-heróis com as maiores arrecadações de bilheteria (BOXOFFICEMOJO, 2019c).
Mas alcançar o tamanho desse sucesso depende da combinação de vários aspectos.
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Um desses aspectos é a seleção da data de lançamento. Os filmes blockbusters
geralmente obedecem à uma lógica de lançamento sazonal. O filme “Guerra nas
Estrelas” (1977), de George Lucas, deu início ao fenômeno hollywoodiano chamado
de summer movie (filme de verão), pois foi lançado na época das férias escolares das
crianças e adolescentes norte-americanas, que ocorre durante a estação do verão,
uma temporada propícia para as famílias irem mais ao cinema. Essa época de
lançamentos de filmes se tornou popular por causa do potencial comercial, e os filmes
lançados durante esse período do ano são populares porque o público é “considerado
de perfil desinteressado em grandes reflexões, buscando apenas ideias simples,
efeitos visuais, muita ação e barulho. Esses filmes se caracterizam pelo aspecto
espetacular que lhes é dado” (SANTOS, 2007, p.20). Em relação a temporada de
summer movies do ano de 2019 a revista Rolling Stone fez uma lista dos filmes mais
aguardados, colocando em primeiro lugar “Os Vingadores: Ultimato”:
É verão, quando Hollywood lança seu estoque de blockbusters, sequências,
prequels, remakes e retreads, armazenando o ouro das bilheterias para
carregar os estúdios através do outono/inverno. A grande aposta da
temporada: Algum concorrente pode derrubar ‘Avengers: Endgame’ do topo
da pilha da montanha de fazer dinheiro?29 (ROLLING STONE, 2019, S.n,
tradução nossa).

Essa estratégia visa o maior lucro possível logo na primeira semana de
lançamento. Esse acontecimento único é fundamental para toda a trajetória das
semanas em que o filme estará em cartaz. Os opening weekends são altamente
importantes para a avaliação do sucesso de uma produção, eles compreendem os
três dias do final de semana em que ocorre a estreia e dão indícios da quantidade
esperada de público para as próximas semanas.
Os esforços das campanhas de marketing desses filmes são concentrados para
gerar resultados logo na primeira semana do lançamento do filme. E assim como os
orçamentos das produções cinematográficas aumentaram ao longo dos anos, o valor
desembolsado pelos estúdios para as campanhas de marketing também aumentaram
exponencialmente. Enquanto o orçamento de produção do filme “Os Vingadores:
Ultimato” foi de U$356 milhões (BOXOFFICEMOJO, 2019d) a campanha promocional
do filme gastou uma estimativa de mais de U$200 milhões (D’ALESSANDRO, 2019).

29

It’s summer, when Hollywood releases its cash-cow stash of blockbusters, sequels, prequels,
remakes and retreads, storing up box-office gold to get studios through the fall/winter award season.
The big bet of sizzle season: Can any contender knock Avengers: Endgame off the top of the
moneymaker heap?
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De acordo com o jornalista Antonhy D’Alessandro, do site de notícias Deadline, a
Marvel investiu no marketing desse filme mais do que em qualquer outra divulgação
de produção do UCM, superando os esforços de marketing do previamente recordista
‘Guerra Infinita’ em mais de U$50 milhões.
Para garantir que o maior número possível de pessoas vá assistir ‘Ultimato’ a
Marvel fez parcerias inusitadas com outras marcas e organizações ao redor do
mundo. O marketing do filme abrangeu múltiplos tipos de mídia e uma vasta
demografia, como explicita Mindy Hamilton, a vice-presidente sênior de parcerias
globais e marketing da Marvel, na sua fala ao site Deadline:
À medida que nosso universo de fãs se expande com novos personagens e
histórias, o mesmo acontece com nosso público. Nós crescemos além do
nosso público-alvo de fanboys tradicionais; agora são millennials, são
adolescentes, são multiculturais e são famílias. Procuramos parcerias que
honrem e celebrem cada uma delas.30 (HAMILTON, 2019, S.n, tradução
nossa).

Os anúncios realizados em parceira procuraram atingir audiências diferentes das
mídias tradicionais, e compreendeu um conjunto abrangente desde marcas de
maquiagem, até marcas automobilísticas, alimentícias e financeiras. E também foram
realizaram parcerias com mídias populares regionais, como por exemplo no Brasil, a
apresentadora de TV Ana Maria Braga, o padre Fabio de Melo e o jornalista Evaristo
Costa participaram de pequenas peças publicitárias para divulgação do filme.
Esses diversos produtos midiáticos de função publicitária têm o objetivo de atrair
as pessoas a consumirem um determinado produto ou serviço. O perfil persuasivo
desses conteúdos de mídia procura provocar o desejo e a curiosidade dos indivíduos,
que no caso desta monografia é em relação ao produto final: o filme. O desejo de ver
um filme pode aflorar por diversas razões: identificação do espectador com um ou
mais personagens da trama; afinidade com as músicas que fazem parte da trilha
sonora; afeição pelos atores do elenco; admiração em relação a história a ser contada
etc. A configuração desse desejo, por sua vez, trabalha com a suposição de que algo
na obra cinematográfica é interessante para o espectador.
E tomando como base a existência desse interesse pode-se assumir que existe
curiosidade por parte do consumidor. Durante a visualização de alguma peça
publicitária o espectador deve ser instigado a procurar mais informações sobre a obra,
30

As our fan universe expands with new characters and stories, so has our audience. We’ve grown
beyond our target audience of traditional fanboys; now it’s millennials, it’s teens, it’s multicultural and
families. We look for partnerships that honor and celebrate in each of these.
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e é da associação desses potentes sentimentos, que levam ao consumo, que se
manifesta a expectativa. A expectativa pelo lançamento de um filme é construída de
vários modos e com o auxílio de múltiplas ferramentas de marketing, sendo as
principais destas citadas no quadro abaixo:
FIGURA 34 – Ferramentas do movie marketing.

Fonte: (SANTOS, 2007, p.33)

Podemos observar que, segundo a autora, o trailer é uma ferramenta essencial
de propaganda inserido no movie marketing. Dessa forma, justifica-se mais uma vez
a escolha desse recorte estratégico para a análise do filme “Os Vingadores: Ultimato”
(2019).
4.1.2 As ferramentas para divulgação do filme “Os Vingadores: Ultimato”
A estreia de “Os Vingadores: Ultimato” (2019) quebrou diversos recordes
mundiais, entre eles: foi a maior estreia mundial e o filme mais rápido a chegar a marca
de U$1 bilhão, arrecadando U$ 1,2 bilhões em apenas cinco dias; maior estreia
internacional com um total de U$859 milhões; maior estreia em 44 países do mundo,
incluindo o Brasil; maior estreia nos cinemas de formato 3D e IMAX (MCNARY, 2019).
Mas é importante notar que um dos filmes mais vistos da história apenas
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conseguiu alcançar números tão impressionantes porque além das altas expectativas
para o fim da saga, e os empenhos da massiva campanha de marketing, também
contou com o fato de que muitas redes de cinemas estavam exibindo apenas este
filme. Nos EUA o lançamento do filme ocorreu simultaneamente em 4 mil e 662 salas
de cinema, e a AMC, uma das maiores redes de cinema dos EUA, anunciou que
deixaria 17 de seus estabelecimentos abertos por 72 horas seguidas para os fãs do
UCM (NORDINE, 2019). Enquanto no Brasil o filme ocupou durante o final de semana
da sua estreia, que aqui diferentemente dos EUA começa na quinta-feira, 80% de
todas as salas de cinema do país (BARROS, 2019).
Essa quebra de recordes simbolizou o sucesso das metas almejadas por esses
investimentos realizados para a divulgação do “Os Vingadores: Ultimato” (2019), que
contou com a utilização de diversas ferramentas e estratégias em meios midiáticos
diferentes para gerar toda essa expectativa evidenciada até então.
A geração da curiosidade sobre o filme foi arquitetada pela marca por um longo
tempo. A cena pós-créditos de ‘Guerra Infinita’, lançado em abril de 2018, indicou a
introdução da personagem Capitã Marvel ao UCM, mas não fez nenhuma alusão
direta ao seu sucessor narrativo. A partir da cena os fãs da saga deduzem que a
poderosa heroína fará uma poderosa adição ao time desfalcado dos Vingadores, mas
não conseguem prever o modo como ela ajudará a desfazer a dizimação já concluída.
Por essa razão durante o ano de 2018 houve uma grande especulação em relação a
muitos aspectos narrativos do ‘Ultimato’, que foram mantidas em sigilo, inclusive em
relação ao seu título, pelos produtores, atores, diretores e roteiristas.
Em uma entrevista, em 2017, o produtor Kevin Feige confirmou que o título do
quarto filme dos Vingadores não poderia ser revelado antes que Guerra Infinita fosse
lançado nos cinemas pois seria um spoiler (EISENBERG, 2017). Já em outra
entrevista, para o site de notícias Uproxx, feita em maio de 2018 após o lançamento
de Guerra Infinita e pouco antes do lançamento do filme Homem Formiga e a Vespa,
os diretores Joe e Anthony Russo afirmaram que o título não estava presente nas falas
de Guerra Infinita e que não seria divulgado por algum tempo ainda (RYAN, s/p. 2018).
As especulações sobre o título duraram meses e o assunto aumentou a curiosidade
dos fãs gerando inúmeras teorias sobre como os heróis iriam lidar com a derrota, o
que também gerou mais expectativa para a divulgação do trailer.
Diferente de outros filmes da saga, Ultimato não recebeu um teaser trailer prévio
ao lançamento do trailer oficial. A primeira peça publicitária divulgada pela Marvel foi
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o ansiosamente aguardado trailer, no dia 7 de dezembro de 2018. O trailer é até o
presente momento é o mais assistido dentro de 24 horas, visualizado mais de 289
milhões de vezes. O trailer revelou o título ‘Avengers: Endgame’, traduzido para o
português como ‘Os Vingadores: Ultimato’. Os fãs logo começaram a comentar o fato
de que o título na verdade aparecia em um dos diálogos de Guerra Infinita, pois o
personagem Doutor Estranho o mencionou na frase “We are in the endgame now”,
uma fala que responde o Homem de Ferro, que indaga o porquê ele entregou a Joia
do Tempo para Thanos.
FIGURA 35 – Diálogo entre Doutor Estranho e Homem de Ferro em Guerra Infinita.

Fonte: Vingadores Guerra Infinita, 2018.

E ao mesmo tempo muitos fãs também perceberam que essa realmente não foi
a primeira vez que o título foi mencionado. Em uma cena de ‘A era de Ultron’, alguns
personagens – Tony, Steve, Bruce, Natasha, Clint, Thor, Rhodes e Maria Hill – estão
em um jantar e são surpreendidos pela aparição do vilão Ultron, e em seguida são
atacados. Após o ataque os heróis descobrem que Ultron fez uso da internet, e do
trabalho de Tony junto com o Dr. Banner, para escapar do controle de seus criadores
e usar sua tecnologia para dominar o mundo e extingui-los. Enquanto todos estão
preocupados com as más intenções de Ultron, Thor comenta que o problema não
existiria se Stark não tivesse o construído, mas o personagem se defende lembrando
que só estava tentando criar uma grande linha de defesa para a Terra, pois o exército
alienígena que viu em 2012 (no primeiro filme dos Vingadores) não poderia ser
combatido só pelos seis heróis.
TONY: Anybody remember when I carried a nuke through a wormhole?
RHODES: No, it’s never come up.
TONY: Saved New York?
RHODES: Never heard that.
TONY: Recall that? A hostile alien army came charging through a hole in
space. We’re standing 300 feet below it. We’re the Avengers. We can bust
arms dealers all the livelong day, but that up there, that’s the endgame. How
do you guys planning on beating them?
STEVE: Together.
TONY: We’ll lose.
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STEVE: Then we’ll do that together too.31 (Os Vingadores: A Era de Ultron.
Direção: Joss Whedon. [S.l]: Marvel Studios e Paramount Pictures, 2012.
DVD (142 min).

É importante discorrer sobre os detalhes que fazem parte da campanha prélançamento, pois elas são minuciosamente analisadas, comentadas e discutidas pelos
consumidores mais empenhados da marca. Todos os detalhes mencionados são em
referência a algum momento dos filmes antecessores, que servem ao objetivo de
amarrar as narrativas umas às outras, ou são indicativos sobre quais rumos narrativos
‘Ultimato’ viria a ter.
Após essa divulgação outras peças da campanha só foram disponibilizadas para
o público a partir de fevereiro de 2019. Em fevereiro foi veiculado um teaser trailer
durante os intervalos do Super Bowl, na rede televisa norte-americana CBS. No mês
seguinte com o lançamento do filme “Capitã Marvel”, no dia 8 de março, a cena póscréditos revelou o momento da primeira interação entre a heroína e os personagens
que encontraram o pager do sargento Nick Fury.
FIGURA 36 – Capitã Marvel e os Vingadores.

Fonte: https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358481192603648. Acesso em: 2/06/2019.

E em menos de uma semana, no dia 14 de março, foi divulgado o segundo trailer
oficial do filme ‘Ultimato’, montado a partir da exposição de novas cenas e
relembrando cenas dos filmes predecessores. O poster oficial, a peça gráfica que foi
mais utilizada durante todos os meses de divulgação e exibição do filme foi divulgada
pela marca no mesmo dia.

31

TONY: Alguém lembra que levei uma bomba nuclear por um buraco de minhoca?
RHODES: Não, ninguém fala disso.
TONY: Salvei Nova York?
RHODES: Nem disso também.
TONY: Vocês lembram? Um exército alienígena hostil invadiu por um buraco no espaço. Estávamos
a uns 100 metros abaixo. Somos os Vingadores. Podemos acabar com traficantes de armas o dia
todo, mas aquilo lá em cima, iria acabar com tudo. Como dariam um fim naquilo?
STEVE: Juntos
TONY: Perderíamos
STEVE: Faremos isso juntos também.
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FIGURA 37 – Poster oficial do filme Avengers: Endgame.

Fonte: https://twitter.com/Marvel/status/1106169119248793600. Acesso em: 2/06/2019.

Após o lançamento desses trailers e o poster oficial, em que aparece um número
de personagens consideravelmente menor do que o visto no poster de ‘Guerra
Infinita’, a curiosidade dos consumidores se voltou para quais personagens
sobreviveram, ou não, a dizimação, pois cada perda significava um desfalque na força
coletiva da equipe e aumentava o grau de dificuldade do plano que a equipe precisaria
idealizar para reverter a derrota. Para responder essa dúvida do público foram
produzidos 32 pôsteres que revelaram os personagens que sobreviveram, a partir da
edição fotográfica colorida, e quais estavam mortos, contraste mostrado a partir da
edição fotográfica em preto e branco. A divulgação dos pôsteres só foi realizada a um
mês da estreia do filme, no dia 26 de março de 2019.
FIGURA 38 – Personagens sobreviventes e personagens falecidos.

Fonte: https://www.marvel.com/movies/avengers-endgame. Acesso em: 2/06/2019.
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E nas semanas seguintes uma série de edições especiais de pôsteres foram
lançados pela Marvel em parceria com artistas independentes e outras companhias
da indústria do cinema, sendo alguns destes produtos apenas disponíveis para
compras de ingresso em localizações ou sites de pré-vendas específicos. Durantes
os meses de março e abril de 2019 os pôsteres foram, em ordem cronológica:
FIGURA 39 – Pôsteres do filme Avengers: Endgame.

Fonte: https://www.insider.com/all-avengers-endgame-posters-details-you-may-have-missed-2019-4/.
Acesso em: 2/06/2019

Até a chegada da estreia do filme várias parcerias mercadológicas foram feitas.
Entre elas com famosas multinacionais como: a Mastercard, que sorteou uma viagem
até Los Angeles para a première do filme e ofereceu descontos para compras no site
oficial da Marvel; a Coca-Cola, que criou uma linha exclusiva de latinha de Coca-Cola
Zero; a Audi, que contou com a presença do ator Robert Downey Jr. interpretando
Tony Stark em um de seus comerciais de carros elétricos, com a presença da atriz
Brie Larson interpretando Carol Denvers em outro vídeo criado pela marca e também
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criaram uma experiencia de realidade virtual para divulgarem um de seus carros; o
McDonalds, que produziu comerciais com o time de super-heróis para divulgação do
McLanche Feliz, que vinha com brinquedos dos personagens, e ainda disponibilizou
vídeos dos bastidores do filme em seu app para smartphones; a Geico, que produziu
um comercial em que o mascote da marca usa a Manopla do Infinito para fazer as
pessoas perceberem as vantagens da empresa; a Google, que por sua vez
demonstrou as qualidades do seu novo celular, o Pixel 3, mostrando suas funções
durante uma batalha dos Vingadores. Muitas outras parcerias foram feitas e não
apenas com marcas como também organizações sem fins lucrativos como para a
Stand Up to Cancer.
FIGURA 40 – Parcerias.

Fonte: https://www.meioemensagem.com.br/home/92omunicação/2019/04/26/marcas-entram-no-plotde-ultimato.html. Acesso em: 2/06/2019.

A Marvel também criou e comercializou inúmeros brinquedos, figuras de ação,
roupas e acessórios, assim como os vistos nos filmes, como luvas, capacetes, a
Manopla do Infinito e muito mais. Porém é válido notar que um dos fatores mais
importantes para garantir engajamento com os fãs não foi a comercialização desses
produtos e sim a comunicação entre eles e o atores do filme. A ligação emocional
entre os atores e os personagens foi desenvolvida ao longo de uma década, tornouse comum observar que vários traços de personalidade são partilhados entre os
personagens e aqueles que os interpretam. Além disso, a conexão e os níveis de
identificação dos fãs com os atores também se fortaleceram ao longo de todo esse
tempo.
Muitas entrevistas e eventos foram realizados até mesmo antes do primeiro
anúncio do lançamento do filme, ainda em dezembro, pois a carreira, e a popularidade,
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dos atores foi fortemente influenciada por esses papeis. Mas o circuito de imprensa,
parte da campanha da produção, teve seu início oficial no dia 6 de abril de 2019.
Durante todo o mês os atores e diretores foram por vezes divididos em grupos para
que pudessem ser realizadas múltiplas entrevistas em um dia e em diversas
localizações ao redor do mundo. Houve entrevistas para jornais, revistas, sites, blogs,
vários programas de televisão, entre eles programas de entretenimento e notícias
principalmente e canais do Youtube entre outras mídias. Esses conteúdos estão
disponíveis em sua maioria na internet e muitos fãs se empenharam em reunir a
coletânea de entrevistas que puderam encontrar em diversas listas que continuam
sendo atualizadas. Deve-se, portanto, ressaltar a ocorrência do fenômeno descrito por
Lévy e Jenkins, a produção da inteligência coletiva e a emergência da cultura
participativa, observada na formação de tantas comunidades que tem o propósito de
consumir e participar dos processos de construção desses universos num mundo
dominado pela interconectividade, possível através das ferramentas cibernéticas.
E o evento que recebeu a cobertura midiática mais completa nas redes oficiais
da Marvel foi a première que ocorreu no dia 23 de abril de 2019, em Los Angeles,
Califórnia, e contou com a presença de todo o corpo da produção cinematográfica.
FIGURA 41 – Première.

Fonte: https://www.marvel.com/movies/avengers-endgame. Acesso em: 2/06/2019.
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Os eventos sempre atraíram centenas de fãs e foram acompanhados ao vivo
através de diversas ferramentas de compartilhamento em redes sociais como Twitter,
Instragam, Periscope e Youtube. E, finalmente, é preciso discorrer sobre as peças
publicitárias que mais estimularam as expectativas do público: os trailers.

4.2 O trailer

É necessário avançar a abrangência dos estudos sobre o trailer, pois ao
compreender sua história e seu conceito, é possível analisar as mudanças que
ocorreram no modo como o público percebe e consome esse produto enquanto parte
do movie marketing. Fundamentados esses estudos sobre o trailer pode-se então, a
partir da análise audiovisual dos trailers lançados para o filme “Os Vingadores:
Ultimato” (2019), apontar a maneira como a Marvel incentivou o consumo dos
produtos midiáticos do UCM na era hipermoderna.

4.2.1 Origem e desenvolvimento do trailer
O trailer surgiu no cinema estadunidense no século XX. O filme seriado “The
Adventures of Kathlyn” foi produzido nos EUA em 1913 e é a ele creditado o primeiro
trailer da história. O filme era exibido em formato de capítulos e ao final de um deles
foi exibido um trecho do próximo capítulo a fim de incentivar o retorno do público
presente. O primeiro trailer foi visto Rye Beach, Nova York, em que em uma tela
improvisada, uma espécie de lençol branco, mostrou um pedaço do filme que
chamava a atenção do espectador e atiçava sua curiosidade (SANTOS, 2007;
KERNAN, 2004), pois,
No final do rolo, Kathlyn era arremessada na jaula do leão. Após o pedaço de
filme exibido era perguntado: “Será que ela escapará da cova do leão? Veja
nas próximas semanas esse capítulo vibrante!” (SANTOS, 2007, p.59).

O trailer surgiu como uma ideia de sinopse visual do filme. A palavra trailer pode
ser traduzida do inglês como “reboque”, e de acordo com a autora Lisa Kernan (2004)
o fato de que os trailers foram chamados assim foi porque eram tradicionalmente
mostrados após a exibição de um filme. Ela discorre que durante os primeiros anos
após essa invenção os trailers continuaram sendo montados apenas com sequencias
simples dos filmes já produzidos que ainda seriam lançados.
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Em 1919 surge a Nacional Screen Service (NSS) a distribuidora especializada
em criação de trailers. A NSS dominou o mercado em ascensão e foi a empresa que
mais participou da definição da estética dos trailers durante a era clássica de
Hollywood. Essa estética se desenvolveu pautada pelo uso de títulos hiperbólicos,
narração, apresentação dos atores principais e momentos de clímax (SANTOS, 2007).
Com o passar dos anos, os créditos foram ficando mais longos, devido à
quantidade de profissionais envolvidos e o aumento da duração das produções, por
isso a posição foi invertida, para garantir que as pessoas da audiência não saíssem
da sala de cinema sem ver os trailers. Os trailers também passaram a serem mais
elaborados, mostrando mais diálogos entre os personagens, mais momentos dos
roteiros das tramas, e ao invés de apenas resumirem as narrativas passaram a instigar
a desejo do público pelo filme.
A autora Lisa Kernan, em seu livro “Coming Attractions: Reading American
Movie Trailers” (2004), define o trailer como um texto e ao mesmo tempo como um
paratexto. Ao fazer uso de partes do filme a qual pertence, compartilha de diversas
características estruturais do longa-metragem. Por outro lado, ao recombinar este
material e utilizar material adicional (narração, títulos, efeitos sonoros, filtros de edição
fotográfica) com o intuito de vender o filme, o trailer é uma peça original (KERNAN,
2004, p. 7), pois dessa forma a sua montagem pode conferir significações diferentes
do filme a qual se refere, por conta do uso de recursos que alteram certas
características do filme em si
Covaleski retoma ao texto de Lipovestky sobre a construção de uma publicidade
menos voltada para função informativa: “ao invés da coerção minuciosa, a
comunicação; no lugar da rigidez regulamentar, a sedução. No lugar do adestramento
mecânico, o divertimento lúdico” (LIPOVETSKY, 1999, p.72 apud COVALESKI, 2010,
p.73). O trailer passa a ser construído de tal maneira: menos informativo e mais lúdico.
A estratégias de marketing como um todo passaram por adaptações às novas
tecnologias, o trailer, que se inclui nos esforços do movie marketing, também passou
por essas transformações. A montagem do seu texto passou a se desenvolver e
propagar de uma forma em que evolui junto às mídias em que tende a utiliza, como a
televisão, a internet e o próprio cinema. Grandes estúdios passaram a lançar mais de
um trailer para seus filmes, no caso da Marvel, em que o retorno financeiro lucrativo
depende de um número elevado de consumidores, são produzidos em média 3 trailers
e alguns teasers para cada lançamento da marca.
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Os trailers costumam ser divididos em dois tipos: os teasers trailers e os regular
trailer, ou simplesmente, trailer. O teaser trailer, é o primeiro a ser exibido, na
publicidade o conceito de “teaser” é o que gera tensão, é o que gera o sentimento de
espera, de aguardo, por isso a característica principal deste formato é não mostrar
efetivamente como é o produto, criando expectativa em relação a ele. A maioria dos
teasers não informam a data de lançamento do filme, ou se quer mostram cenas da
produção, porque são lançados antes mesmo dos estúdios definirem a maior parte da
obra, ou seja, sua função é a de aguçar a curiosidade, não a de informar.
O trailer é o mais frequente nas salas de cinema. É uma construção anterior à
sinopse de um filme completo. Estes trailers costumam ser divulgados alguns meses
antes do filme estrear, possuem cenas e efeitos especiais que estão no material
finalizado, ou no caso da Marvel, algumas cenas são produzidas exclusivamente para
os trailers, a fim de apresentar a essência do filme, não entregando os seus detalhes
mais pertinentes. O trailer, em essência, apresenta a identidade do filme, o tom da
narrativa, o estilo narrativo, quais personagens serão centrais, traz intrinsecamente
sua sinopse.
4.3 Análise dos trailers e teasers trailers do filme “Os Vingadores: Ultimato”
O filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019) contou com a divulgação de dois
trailers, dois teaser trailers, um featurette, um special look, dois movie clips, dez spots
de TV, um vídeo especial com o ator Paul Rudd, um vídeo especial sobre spoilers e
um trailer-montagem de homenagem à saga.
O primeiro trailer foi lançado no dia 7 de dezembro de 2018 e tem a duração de
2 minutos e 25 segundos. A primeira cena mostra o personagem Tony Stark/Homem
de Ferro alcançando a máscara da sua armadura, extremamente danificada, para
começar a gravar uma mensagem para sua noiva, Pepper Pots. O trailer começa a
situar os personagens que sobreviveram o extermínio feito por Thanos na obra
antecessora. O personagem está à deriva no espaço, a bordo da nave espacial
Benatar, que pertence aos Guardiões da Galáxia, todos falecidos com exceção de
Rocket, que estava na Terra. Sua mensagem revela o estado da sua situação
precária, os estoques de comida e água acabaram há poucos dias, o oxigênio está
prestes a acabar, e o herói demonstra estar abatido e sozinho. Stark nesse momento
aceita o fato de que está prestes a morrer e afirma que o seu último pensamento será
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sobre Pepper.
FIGURA 42 – Trailer oficial do filme “Os Vingadores: Ultimato”, 2019.

Fonte: https://www.marvel.com/movies/avengers-endgame. Acesso em: 2/06/2019.

A diferença na figura do herói entre o trailer e o filme é perceptível. No filme o
corpo do ator foi digitalmente modificado para ilustrar os efeitos de ter passado 23 dias
longe da Terra, enquanto no trailer a massa corporal continua a mesma desde ‘Guerra
Infinita’.
Na segunda cena o uniforme para combate de Thanos está posta no centro de
um vasto campo, e o vilão anda por este cenário ainda vestindo a Manopla do Infinito.
A mudança de cenário, acompanhada da trilha sonora, provoca uma sensação de
tensão no espectador, que ainda não sabe onde o personagem se encontra depois
que desapareceu quando completou seu objetivo.
FIGURA 43 – Segunda cena do primeiro trailer.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.

É a personagem Natasha Romanoff/Viúva Negra que narra em seguida que o
plano do titã foi alcançado e resultou no desaparecimento de metade de todos os
seres vivos. Uma outra mudança de cenário sugere que todos os heróis sobreviventes
estão reunidos na base de operações da equipe, localizada no norte do estado de
Nova York, EUA, perto do rio Hudson.
FIGURA 44 – O quartel dos Vingadores e a Viúva Negra.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.
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As cenas seguintes mostram os estados de espírito dos personagens. A
expressão de Thor, que aparece isolado e pensativo, indica que ele se sente triste e
culpado. Em ‘Guerra Infinita’ o herói cometeu um grave erro ao ferir Thanos de um
modo que ele ainda conseguisse utilizar a Manopla para concluir seu plano. As falas
do personagem Capitão América corroboram a interpretação de que todos os
personagens estão emocionalmente abalados pela derrota e pelas perdas pessoais.
O sentimento de frustração demonstra ser o que dá forças ao time para seguir em
frente com um plano de ação, que aparenta ser o último esforço dos heróis em reverter
a situação, e isso fica evidente na fala do Capitão “eu não sei o que eu vou fazer se
[o plano] não funcionar”.
Nas cenas finais do trailer alguns personagens desaparecidos ressurgem. O
personagem Gavião Arqueiro aparece diferente do último filme em que participou, ‘A
Era de Ultron’, e dessa vez sua arma de preferência para ser uma Katana 32. O
reencontro entre o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra é o momento em que uma das
falas do Capitão América, “Nós perdemos parte de nós mesmo”, denota um sentido
que deixa os fãs mais ansiosos para trama, pois nas HQs passadas o personagem de
Clint Barton assume uma identidade diferente, chamada de Ronin, quando se
distancia do time de super-heróis e passa a usar outras armas além do arco e flecha.
A cena gera especulações sobre o destino da família de Clint e os esforços da Viúva
Negra em reencontrar todos os heróis sobrevivente.
FIGURA 45 – Clint como Ronin.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.

Ao final do trailer o personagem Scott Lang reaparece. Ele foi visto pela última
vez no filme ‘Homem Formiga e a Vespa’, quando fica preso no Reino Quântico
enquanto toda a família Pym é desintegrada em consequência das ações de Thanos
em ‘Guerra Infinita’. O trailer confirma que Lang conseguirá escapar do Reino
Quântico e será um auxílio inesperado para os Vingadores.
Nas duas cenas de reencontros entre heróis, uma com Clint Barton e outra com
32

Espada tradicional japonesa, usada por samurais.
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Scott Lang, a Viúva Negra está presente, e em ambas o seu cabelo foi digitalmente
alterado. As modificações foram feitas para omitir do espectador um fato importante
do filme: a passagem temporal de cinco anos entre os acontecimentos de ‘Guerra
Infinita’ e a maior parte de ‘Ultimato’. No filme o cabelo da personagem aparece mais
desgrenhado, longo e ruivo.
FIGURA 46 – Viúva Negra no primeiro trailer.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.

E é neste primeiro trailer que os fãs conhecem o nome do filme, que não foi
divulgado sequer no título dos vídeos publicados nas redes sociais da marca,
aparecendo somente na marca de 2 minutos do trailer, uma estratégia que tenta
garantir que o espectador veja o vídeo por completo.
FIGURA 47 – Endgame.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.

A segunda peça audiovisual lançada foi o teaser trailer, no dia 3 de fevereiro de
2019, durante os intervalos comerciais do Super Bowl33. O conteúdo contém mais
cenas adulteradas e cenas que não fazem parte do corte final do filme. A primeira
cena é um compilado de trechos de filmes anteriores que mostram os personagens
que o público já tem consciência que foram dizimados em ‘Guerra Infinita’. O trecho
dura apenas 1 segundo e a edição realizada deixa todos os fragmentos com um filtro
em preto e branco e apenas alguns detalhes na cor vermelha.

33

O maior evento desportivo dos Estados Unidos, é a final da temporada do campeonato da National
Futball League (NFL). É o programa televisivo de maior audiência no país. No ano de 2019 atingiu
aproximadamente 98,2 milhões de pessoas assistiram ao Super Bowl pela televisão, de acordo com
a emissora CBS.
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As cenas seguintes mostram a cidade de Nova York, sem nenhuma adição de
filtro sobre as imagens, envolta em névoa, o céu está um tom de azul fechado,
transmitindo a sensação de tristeza e a cidade está aparentemente vazia. Os três
cortes aparecem nos filmes, eles foram utilizados para criar a impressão de que o
mundo está assombrado pelos efeitos da dizimação, as grandes cidades foram
impactadas e suas atividades foram totalmente interrompidas. No trailer essas visões
sobre a metrópole parecem ser imediatamente após a dizimação, porém no filme elas
ocorrem após o pulo temporal de 5 anos, ou seja, as cidades passaram anos sem
conseguirem se reestruturar e seguir em frente.
FIGURA 48 – Nova York no teaser trailer.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.

A única fala os 30 segundos da peça é a do personagem: “Some people move
on. But not us. Not us” 34. O pronome vocativo ‘nós’ se refere ao time de super-heróis,
e está inclusa na obra, ocorrendo durante um diálogo com a personagem Viúva Negra
após a passagem dos cinco anos.
Alguns dos próximos fragmentos são cenas que fazem parte de ‘Ultimato’, sendo
eles: a cena em que o Capitão América aparece fazendo parte de um grupo de apoio
emocional às pessoas que ainda estão sofrendo de luto por todos os falecimentos de
pessoas próximas.; Tony Stark e Nebulosa tentando consertar a nave Benatar; quatro
dos heróis no gramado da base de operações aguardando algo que vem do céu;
Máquina de Combate e Homem Formiga vestindo seus uniformes; Thor com um
semblante de raiva e frustração; e o Gavião Arqueiro/Clint olhando com preocupação
uma ameaça que vem em sua direção.
FIGURA 49 – Cortes do teaser trailer que aparecem no filme “Os Vingadores: Ultimato”.

34

Algumas pessoas seguem em frente. Mas nós não. Nós não.
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.

As cenas que são adulteradas do filme para o trailer são: o personagem Rocket
aparecendo sozinho abrindo uma porta de madeira, ao fundo há uma paisagem de
litoral e uma rede de pesca. No filme o personagem está acompanhado do Professor
Hulk, uma junção que finalmente acontece permitindo que o Hulk conviva com o corpo
do monstro verde e a mente do Dr. Bruce Banner. O Professor Hulk não aparece em
nenhum dos trailers ou teasers, pois a intenção era de que essa versão do
personagem permanecesse uma surpresa para o público; outra cena adulterada é a
do grupo andando pelo hangar da base de operações, alguns personagens estão
faltando como o Professor Hulk, Thor, Tony Stark e Nebulosa; e pôr fim a cena do
Capitão América ajustando o seu escudo no braço, no trailer o escudo não está
quebrado ao meio como está na versão do filme, disfarçando portanto os danos
sofridos pelos personagens nos momentos finais da batalha contra Thanos. Já a cena
que foi utilizada nessa peça e não foi parte do filme em si é a que a personagem Viúva
Negra aparece treinando sua mira com uma arma de fogo.
FIGURA 50 – Cortes digitalmente adulterados do teaser trailer.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.

FIGURA 51 – Cena falsa do teaser trailer.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hA6hldpSTF8. Acesso em: 2/06/2019.
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A terceira divulgação foi o segundo trailer, no dia 14 de março de 2019. O
conteúdo durou 2 minutos e 26 segundos e contou com cenas de filmes anteriores do
UCM e das peças antecessoras. O trailer começa novamente com a narração do
Homem de Ferro, as primeiras cenas mostram o personagem ainda no início da sua
jornada para se tornar o Homem de Ferro, em 2008, e a cena segue um estilo de
edição do início do teaser trailer anterior, está em preto e branco e apenas alguns
detalhes aparecem na cor vermelha, indicando quais cenas são parte de outras
produções Marvel e quais são cenas da nova produção. O recurso é utilizado para
sugerir que o filme seria uma grande homenagem a toda construção do UCM realizada
ao longo dos onze anos.
O trailer inicia com a cena em que Tony Stark está no meio do deserto após
escapar de seus sequestradores em 2008, usando o seu primeiro traje o Mach 1. Sua
fala é uma continuação da mensagem para Pepper Pots, ele entende que sempre a
amou, mas demorou um tempo para reconhecer isso. Fazendo uma referência ao
filme “Homem de Ferro 3” ele relembra sua promessa a ela “I know I said no more
surprises, but I was really hoping to pull off one last one”

35,

desejando que a última

coisa que fizesse fosse sobreviver para vê-la novamente.
FIGURA 52 – Segundo trailer: Homem de Ferro e Pepper Pots.

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=TcMBFSGVi1c&list=PLK5HARgNfgj95eUGZzMZ90J0Fjom5
8eRj&index=14. Acesso em: 2/06/2019.

O trailer passa então para a história de Steve Rogers. O personagem é visto no
passado numa condição pré-soro desejando poder servir seu país na Segunda Guerra
Mundial, desejando poder fazer uma diferença num mundo desolado por uma guerra.
Esse paralelo entre os anseios do passado e os anseios do presente acontece durante
a narração da personagem Peggy Carter, o primeiro e grande amor de Rogers. Ela
diz “The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best, and
sometime the best we can do is to start over”36. A frase não faz parte de nenhuma

35
36

Eu sei que eu disse sem mais surpresas, mas eu realmente estava esperando fazer mais uma final.
O mundo mudou. Nenhum de nós pode voltar atrás. Tudo que podemos fazer é o nosso melhor, e
as vezes o melhor que podemos fazer é começar de novo.
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passagem do filme, nem mesmo a fala de Thor “I saw all these people die”, fazendo
uma referência a todas as suas perdas como a sua mãe, seu irmão, seu pai e grande
parte do reino de Asgard.
O corte utilizado para mostrar o personagem Thor mais atual é de uma das cenas
de ‘Guerra Infinita’ pois nenhum dos trailers revela a sua mudança extrema de visual,
ele vai de um homem musculoso e de cabelo raspado a uma figura com barba e cabelo
compridos, desgrenhados e sujos, e um corpo mais gordo, por causa do consumo
exacerbado de cerveja, provocado a partir da sua depressão, durante os cinco anos
que se passam.
FIGURA 53 – Segundo trailer: Capitão América e Thor.

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=TcMBFSGVi1c&list=PLK5HARgNfgj95eUGZzMZ90J0Fjom5
8eRj&index=14. Acesso em: 2/06/2019.

Novas cenas são adicionadas, mas a maioria delas são digitalmente
modificadas, novamente para esconder detalhes da trama original. A cena em que
Clint/Gavião Arqueiro está correndo em um túnel que está em chamas, é diferente do
filme, pois em ‘Ultimato’ ele está carregando a Manopla do Infinito, com todas as seis
Joias. Outra cena modificada foi a aparição de Rocket e Máquina de Combate juntos
em batalha, no filme atrás dos personagens está a versão gigante do HomemFormiga, que foi escondido no trailer pela falsa fumaça produzida pelo estúdio. E por
último a cena da caminhada dos heróis pelo hangar da base de operações, dessa vez
os personagens Homem de Ferro e Nebulosa aparecem, e permanecem ausente
apenas Thor e Professor Hulk.
FIGURA 54 – Segundo trailer: Cenas adulteradas.
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Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=TcMBFSGVi1c&list=PLK5HARgNfgj95eUGZzMZ90J0Fjom5
8eRj&index=14. Acesso em: 2/06/2019.

Algumas cenas realmente aparecem no longa-metragem, como por exemplo:
Clint brincando com os filhos de arco e flecha; a aparição de Scott Lang, confuso ao
descobrir o que aconteceu enquanto ele estava ausente; e finalmente a interação
entre Carol Danvers/Capitã Marvel e o time Vingadores. O cabelo da Viúva Negra vai
e volta entre o ruivo e o loiro, permitindo que alguns fãs especulem sobre uma
passagem grande de tempo.
FIGURA 55 – Cenas reais.

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=TcMBFSGVi1c&list=PLK5HARgNfgj95eUGZzMZ90J0Fjom5
8eRj&index=14. Acesso em: 2/06/2019.

Alguns fãs perceberam uma grande diferença entre o trailer, a cena pós-créditos
do filme “Capitã Marvel” (2019) e o filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019). No filme a
presença da personagem se dá logo após a sua chegada na Terra, quando traz a
nave Benatar do espaço até o planeta, salvando a vida de Tony Stark e Nebulosa.
Porém a cena pós-créditos mostra que o que seria a primeira interação entre os
personagens foi quando o pager para de fazer o seu chamado, e a heroína
imediatamente aparece perguntando por Nick Fury. Os diretores nem os roteiristas
explicaram posteriormente ao lançamento do longa a ordem cronológica dos fatos.
O spot para televisão chamado “Honor” (honra em inglês) foi ao ar pela primeira
vez no dia 21 de março de 2019. O pequeno clipe de apenas 30 segundos mostrou
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integralmente todos os trechos que foram mostrados no teaser trailer anterior. Os
personagens falecidos são homenageados e as cenas duram mais do que apenas um
segundo, como no vídeo antecessor.
FIGURA 56 – Personagens homenageados.

Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=3h4cAU2Jz_Q&list=PLK5HARgNfgj95eUGZzMZ90J0Fjom58eRj&i
ndex=13. Acesso em: 2/06/2019.

Na variável do teaser trailer de fevereiro, foi utilizado as mesmas filmagens já
conhecidas pelo público e a mesma fala do personagem Capitão América. A adição
feita foi a frase “Today we have the chance to take it all back”37 que alimentou a
curiosidade dos fãs em relação a qual oportunidade de reverter os danos causados o
personagem estava se referindo.
No dia 26 de março do mesmo ano foi divulgada o featurette “We lost” (‘nós
perdemos’ em inglês). O vídeo foi postado apenas nas redes sociais da marca e
contou com a participação de quatro atores protagonistas – Robert Downey Jr, Chris
Evans, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson – e com o produtor executivo e
presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. O pequeno clipe de 1 minuto e 53
segundos tem como assunto o fato de que em ‘Guerra Infinita’ os fãs puderam
acompanhar uma derrota fatal como não imaginavam ser possível. Feige fala “A
reação dos fãs ao final da Infinity War, quando seus personagens favoritos se
transformam em pó, realmente foi indicativo de quão emocionalmente conectado o
mundo ficou com esses personagens.”38
Já há poucas semanas da estreia do filme foi divulgado um special look, tanto
online quanto em diversas emissoras estadunidenses. O conteúdo de apenas 1

37
38

Hoje nós temos a chance de ter tudo de volta.
The fans reaction to the end of Infinity War when their favorite characters turn to dust, really was
indicative of how emotionally connected the world has gotten to these characters.
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minuto mostrou ao público novas cenas:, entre elas uma conversa que demonstra o
receio de alguns personagens em enfrentar Thanos novamente pois no momento
estão reduzidos à metade do time; em outro momento os heróis estão reunidos
encarando algum objeto a frente, e nesta cena são digitalmente removidos o
personagem Thor e o Professor Hulk; e o momento em que Capitão América e Homem
de Ferro trocam votos de confiança, superando a rixa que tinham desde ‘Guerra Civil’,
cena que também foi modificada para esconder o uniforme do personagem de Steve
Rogers.
FIGURA 57 – Special Look.

Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=KCSNFZKbhZE&list=PLK5HARgNfgj95eUGZzMZ90J0Fjom58eRj
&index=11. Acesso em: 2/06/2019.

E o clímax do pequeno trecho é a reaparição do vilão Thanos, que avisa a seus
inimigos que eles “não puderam viver com o seu próprio fracasso. E o que isso lhes
trouxe? De volta a mim”39, indicando uma nova épica batalha entre os poderosos
rivais.
Já no dia 8 de abril o movie clip lançado pela Marvel mostrou uma pequena cena
dos primeiros 10 minutos do filme, em que a personagem Capitã Mavel/Carol Danvers
conta aos heróis que irá acha Thanos e vai mata-lo. Neste momento os personagens
ficam chocados com o fato de que ela julga ser uma tarefa fácil de ser realizada, e ela
os informa que antes não tinham o poderoso auxílio dela e por isso, agora, deveriam
se sentir mais confiantes.
O trecho na verdade foi publicado na integra sem alterações porque é parte bem
inicial da trama, assim como quase todo o conteúdo do marketing realizado até o
lançamento, nenhum dos detalhes mais importantes foram disponibilizados pelos fãs
e apesar de que algumas teorias se comprovaram certas a quebra de expectativa do
público ainda foi alta.
O último trailer foi divulgado no dia 16 de abril de 2019 e foi uma grande
homenagem a todos os filmes do UCM até o presente momento. O trailer começa com
a narração do personagem Nick Fury, interpretado pelo ator Samuel L. Jackson.
39

You could not live with your own failure. What did that bring you? Back to me.
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“Heróis... São uma noção antiquada”40.
Começa então uma coletânea de cenas dos filmes passados, que mostras um
pedaço da origem de cada um dos personagens, e cada passagem é narrada por
outros personagens, até que voz de Fury surge novamente falando “Nós precisamos
de heróis”41. A partir desse momento é relembrada a ordem de lançamento das
produções, e é uma fala conhecida do personagem Visão, interpretado pelo ator
britânico Paul Bettany, que narra “our very strength invites challenge. Challenge incites
conflict. Conflict brings catástrofe. The thing isn't beautiful because it lasts.”

42,

uma

sentença que define em poucas palavras as narrativas vistas pelo público, e que de
certa maneira também prepara essa audiência para aceitar o fim de uma era.
Nas últimas duas semanas antes da estreia de ‘Ultimato’ foram veiculados seis
spots para TV, e que foram posteriormente veiculados online também. O spot
“Mission” mostra partes do discurso motivacional do Capitão América em que ele diz
“Vocês conhecem seus times. Vocês conhecem suas missões. [...] Essa é a luta das
novas vidas.”43, uma fala que deixa os espectadores ainda mais ansiosos para
descobrir qual será o plano dos heróis e o motivo pelo qual terão que se dividir em
times.
Já o spot “No mistake, kids” é o mais curto que foi produzido e mostra apenas
cenas que já foram utilizadas antes. A partir do dia 23 são veiculados spots que fazem
uma contagem regressiva para o dia da estreia mundial do filme, sendo eles “Go”,
“Everything” e “Save”. Cada um deles é acompanhado por taglines diferentes, mas
que transmitem a mesma sensação de urgência para a chegada da estreia, sendo
elas: “Nothing can prepare you for the end”, “Everything has led to this” e "once in a
generation event", que por sua vez deu sentido a toda uma construção desse filme de
evento.44
No dia antecedente a première do longa foi divulgado online um vídeo
humorístico com o ator Paul Rudd, que interpreta o Homem Formiga, em que ele finge
anunciar uma espiada exclusiva no filme, porém revela que nada pode ser divulgado,
mas que ele pode mostrar as suas próprias reações ao ver o filme pelo seu celular.
Heroes… It's an old fashioned notion.
We need heroes.
42 A nossa própria força convida desafios. Desafios incitam conflitos. Conflito traz catástrofe. A coisa
não é linda porque dura.
40
41

43

You know your teams. You know your missions.

44

Nada pode prepará-lo para o fim; Tudo levou a isso; Um evento de uma vez na geração.
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No dia da sessão de pré-estreia de ‘Ultimato’ foi divulgado o vídeo com diversos
atores protagonistas chamando a atenção diretamente dos fãs para que não
postassem spoilers após verem o filme, para que não estragassem a experiência de
outros fãs igualmente empolgados com o final da saga.
Sobre essas elaborações complexas das peças audiovisuais de marketing os
diretores Joe e Anthony Russo falaram em uma entrevista para o site Collider, ainda
em 2018 ao discutirem os trailers de ‘Guerra Infinita’, sobre como eles percebiam a
construção narrativa do trailer que montavam:
Nós usamos todo o material que temos à nossa disposição para criar um
trailer. Nós olhamos para o trailer como uma experiência muito diferente do
filme, e eu acho que o público é tão preditivo agora que você tem que ser
muito esperto sobre como você cria um trailer porque um público pode assistir
ao trailer e basicamente dizer o que vai acontecer com o filme. Nós
consumimos muito conteúdo. Então à nossa disposição são muitas fotos
diferentes que não estão no filme que podemos manipular através de CGI
para contar uma história que queremos especificamente dizer o propósito do
trailer e não o filme (RUSSO, 2018, s.p)45

Tanto os diretores, como roteiristas e atores, entendem o trailer como uma
experiência influenciada pelos filmes do UCM, mas que são conteúdos que tem
significados diferentes por conta própria e servem em última análise para seduzir
todos os seus consumidores.

45

We use all the material that we have at our disposal to create a trailer. We look at the trailer as a very
different experience than the movie, and I think audiences are predictive now that you have to be very
smart about how you craft a trailer because an audience can watch the trailer and basically tell you
what's going to happen the film. We consume too much content. So at our disposal are lots of different
shots that are not in the movie that we can manipulate through CG to tell a story that we want to
specifically tell the purpose of the trailer and not for the film.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta monografia surgiu a partir do interesse em aprofundar os estudos em um
filme considerado um marco na história do cinema, e uma das produções crossover
mais ambiciosas da marca Marvel: o filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019). Foi
percorrido um longo caminho, desde a contextualização histórica da linguagem, da
cultura de contar histórias e sua influência na construção da civilização, até o momento
em que a figura do super-herói emergiu dentro de um contexto sócio-político e
econômico propício para sua ascensão. A partir desse momento a marca escreveu
junto ao tempo sua história e a história de tantos personagens queridos que já fazem
parte da memória coletiva contemporânea.
A partir da contextualização histórica da Marvel, e onde ela se encaixava na
cultura de entretenimento, foi possível entender como adveio cada um dos períodos
da marca, cada uma de suas quedas financeiras, e por fim o que motivou uma
mudança drástica na marca, que idealizou e desenvolveu uma nova forma de contar
suas histórias, por meio do cinema.
O projeto de início teve como objetivo apenas compreender o sucesso da Marvel
e grande sucesso dos seus filmes no cinema, mas logo ficou claro a necessidade de
se aprofundar os objetivos inicialmente propostos. O presente trabalho foi reelaborado
e se propôs então a analisar o projeto de marca Marvel e como ela faz uso da
fragmentação narrativa como ferramenta de geração de novas possibilidades de
consumo. Porém, novamente, ao longo da pesquisa ficou evidente que apenas a
fragmentação das suas histórias não foi o único fator responsável pela construção da
abrangência cultural que o UCM tem atualmente, pois também foi de extrema
importância campanhas publicitárias complexas, criativas e diferenciadas para que o
público pudesse se interessar pelos novos produtos cada vez mais. A franquia dos
‘Vingadores’, seu universo narrativo, que no caso está sempre em expansão, e a
forma como todo esse conteúdo se fragmentou, gerando efeitos de presença em
diversos meios de comunicação, e como foi percebido pelo seu diverso público
consumidor, foram pontos fundamentais no trabalho.
O principal objetivo foi identificar como os mecanismos de produção publicitária,
que estavam em função de vender essa teia narrativa transmidiática, faziam parte do
projeto de branding da Marvel como um todo. Foi percebido que o produto que mais
se diferenciava entre todos que fazem parte do mix de marketing de um uma obra
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cinematográfica foi o trailer.
A extensa pesquisa bibliográfica realizada, juntamente aos estudos de caso dos
trailers e teasers trailers, propostos neste trabalho, foram instrumentos usados para a
verificação da importância dessa peça como ferramenta tanto de função publicitária
quanto de função de entretenimento. Foi feita uma breve contextualização do trailer
dentro do universo cinematográfico, para que fosse possível entender a indústria em
que se insere. Também foi possível delimitar o trailer como uma peça cinematográfica
em si, mas que faz uso de interfaces com outros textos – sendo então um paratexto.
Além disso, foram traçados paralelos entre a narrativa cinematográfica e o trailer –
principalmente porque o desenvolvimento do conceito sobre o que é o trailer é um
processo intrínseco à própria história do cinema.
Apesar de ser uma peça majoritariamente cinematográfica, os objetivos do trailer
ainda são os de promover a venda de um outro produto, o longa-metragem da qual foi
derivado. Foi demonstrado que as produção do filme “Os Vingadores: Ultimato” (2019)
além de ter um orçamento de produção milionário também fez uso de 56% da mesma
quantidade milhões de dólares para promover a obra, o que denota que a produção
pode ser chamada de um blockbuster, por se encaixar na definição do conceito em
mais de um jeito. O alto investimento no sucesso da obra foi empreendido de forma
produtiva pois os objetivos da campanha de divulgação do filme foram alcançados,
partindo-se da observação de como foi o filme foi bem-sucedido tanto no primeiro
momento da sua estreia, quanto nas semanas seguintes em que ficou em exibição
nos cinemas ao redor do mundo. Para que fossem cumpridos esses objetivos, o trailer
foi uma das peças mais utilizadas durante toda a divulgação do lançamento.
Com narrativas tão persuasivas quanto as existentes no próprio filme, o trailer
se apropria da retórica da publicidade e se torna um produto completo em si mesmo
dentro da indústria cinematográfica. O trailer se torna então um “espetáculo” a parte,
que promove um “espetáculo” que está por vir. Isso corrobora a hipótese de que essas
peças são parte de uma estratégia publicitária diferente de todas as outras,
comentadas durante a elaboração dos capítulos, na hora de promover um filme. São
peças que utilizam de estratégias diversas em sua concepção. A sua montagem, isto
é, a edição das cenas gravadas que são postas de formas descontinuada e seguem
uma lógica própria, independente da linha cronológica do filme. Nessa montagem é
priorizada as cenas com o maior potencial de chamar a atenção do público, ou seja,
as cenas de ação, de fortes emoções, com sequências intensas e chamativas seja
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pelas suas cores ou sua trilha sonora, ou quaisquer outros fatores. Durante a criação
de um trailer também deve-se levar em conta o equilíbrio entre a exposição e omissão
dos conteúdos, pois há o que deve ser mostrado para gerar desejo, curiosidade e
expectativa, e há aquilo que deve ser omitido para que a experiência do público não
seja desgastada e por fim o consumo final do filme não faça sentido para os seus
espectadores. O espaço-tempo do trailer também se configura de maneira diferente,
sendo alterado em prol do objetivo mercadológico existe uma priorização de cenas,
diálogos, sequencias etc.
É notável que atualmente o público espera e assiste os trailers com uma
expectativa semelhante a que assiste os filmes, pois os indivíduos inseridos numa
cultura participativa, que ocorre com mais facilidade no que o Lipovestky chama de
hipermodernidade, todos estamos conectados através das mídias sociais, o que
favorece a criação e o desenvolvimento das comunidades que discutem, aguardam,
e

participam

ativamente

dos

processos

de

construção

desses

universos

transmidiáticos. Isso faz com que os trailers sejam o método mais usado para
descobrir algo sobre o filme.
Por isso, também é usada a associação do filme com os sucessos anteriores do
UCM, afinal todas as narrativas estão interconectadas e foi notável durante toda a
campanha de ‘Ultimato’ a remontagem de uma memória coletiva que demonstrasse o
fortalecimento gradual dos laços emocionais que existem entre os consumidores e as
produções, sejam atuais ou de anos atrás. Uma vez levantado todos esses conceitos,
o estudo de caso serviu para confirmá-los através da análise descritiva de como os
trailers e teasers, frenéticos e incisivos, foram usados para convencer o espectador a
assistir o capítulo final de toda uma saga.
Os levantamentos e análises mostrados nesse trabalho, então, reiteram a que a
elaboração das campanhas publicitárias da Marvel estão sempre em congruência com
o planejamento da marca como um todo e seu projeto de levar adiante o seu universo
compartilhado.
Espera-se que essa pesquisa possa trazer elementos que promovam a
compreensão do trailer e como a Marvel de forma diferenciada fez uso deles para
promover o último filme da sua grande saga. A retórica, a montagem e o lançamento
foram minuciosamente pensados para que ele alcance interesse, expectativa e
resultados.
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