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RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo compreender como se estruturam e se organizam mundos 

ficcionais seriados não-lineares em específico como o Marvel Cinematic Universe é 

construído a partir das relações entre as diversas obras que o constitui. Para isso nós 

desenvolvemos o conceito de relação de continuidade, para que possamos ter como 

analisar como as diferentes obras de um mundo se conectam e em que vetor. Também 

recuperamos e atualizamos o conceito de cânone narrativo para lidar com como esses 

mundos não-lineares são geridos e expandidos, com muito ou pouco controle e se esse 

controle é distribuído ou centralizado. A partir das noções de cânone e de continuidade 

nós analisamos 82 obras do Marvel Cinematic Universe e percebemos o mundo se torna 

cada vez mais interconectado com o passar das fases, que os filmes são bastante 

independentes do resto do mundo e que as séries vão se tornando mais independentes 

com o tempo. Também descobrimos que a gestão canônica do Marvel Cinematic 

Universe se torna menos controladora com o passar das fases, apenase de ainda se manter 

bastante centralizada. 

 

Palavras-Chave: Marvel Cinematic Universe, Serialidade, Cânone, Mundos ficcionais 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has the goal to understend the structure and organization of non-linear 

serialized fictional worlds, specifically how the Marvel Cinematic Universe is 

constructed by the narrative relations between the several works that constitute it. To 

complete this endeavor, we developed the concept of continuity relation, so that que can 

analyze how the different works in the same world connect to each other and in which 

vector. We also revise and update the concept of narrative canon to deal with how this 

non-linear are managed in its expansion, if with more or less control and if this control is 

distributed or centralized. Based on such notion of canon and continuity we analized 82 

works belonging to the Marvel Cinematic Universe e came to the conclusion that this 

world become more connected with each passing phase, that the movies are pretty 

independent from the rest of the world and that the series become more and more 

independt with time. We also observed that the canonical management of the Marvel 

Cinematic Universe becomes less controlled as the phases progressed, but it still was very 

centralized. 

 

Keywords: Marvel Cinematic Universe, Seriality, Canon, Fictional Worlds 
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Introdução 

O objetivo deste trabalho é compreender como se organizam mundos ficcionais seriados 

não-lineares. Especificamente como conseguimos compreendê-los tendo em vista a 

multiplicidade de percursos de apreciação possíveis e de formas como as obras 

pertencentes a esse mundo podem se conectar. Também estamos interessados em como 

esses mundos são geridos para, ao mesmo tempo: se manterem coerentes, se expandirem 

e renovarem seu público. Ao fim, testaremos as ferramentas desenvolvidas durante a tese 

na análise do Marvel Cinematic Universe, um caso de mundo ficcional bastante 

interessante pela rápida expansão e sucesso de público e crítica. Mas antes de 

apresentarmos como pretendemos responder a esse problema, precisamos refazer o 

percurso de pesquisa para dar o contexto de como chegamos a formular tal problema e 

um pouco do referencial teórico que já desenvolvemos em obras anteriores e que 

utilizaremos aqui. 

Esta tese é o final de um percurso de dez anos de pesquisa iniciados com a defesa da 

monografia acerca das funções narrativas das capas de Sandman (TEIXEIRA, 2009). Já 

nesse trabalho havia um prenuncio da preocupação sobre como a serialidade opera 

entrelaçando modos de produção criativa com a materialidade narrativa das obras. 

Naquele primeiro momento, a atenção à serialidade vinha mais como uma necessidade 

de compreender as segmentações de uma obra seriada mais longa, especialmente porque 

nos comics o binarismo serie/seriado não é tão forte, as obras são sempre seriadas, mas 

com diferentes divisões temporais. A autoria se tornou uma questão para explicar como 

aquelas capas puderam ser realizadas sendo que elas são completamente diferentes das 

suas contemporâneas. A autoria não foi tratada como questão de estilo, mas sim de 

negociação entre o criador e o sistema produtivo de modo a possibilitar que tal obra fosse 

produzida. 

Durante a nossa pesquisa de mestrado (TEIXEIRA, 2014) esses mesmos problemas 

foram retomados, no estudo da construção de uma narrativa seriada que se utilize do 

cânone de forma complexa durante a passagem de Grant Morrison pelo Batman. A 

serialidade não era mais vista somente como uma questão de segmentação do corpo 

narrativo, de como uma história é contada em partes, mas sim uma questão de necessidade 

lógica entre um conjunto de narrativas (o cânone) e a narrativa que se pretende analisar. 

Isso levou a construção do conceito de continuidade narrativa para dar conta dessa 
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necessidade lógica de uma obra para com as passadas, deslocando o problema da 

serialidade para a classificação de obras a partir de modelos para os mecanismos de 

compreensão do conjunto narrativo seriado. 

Se esse deslocamento para os mecanismos de compreensão levou ao conceito de 

continuidade ao apreciar a relação de uma obra com o conjunto de histórias, precisamos 

desenvolver o conceito de cânone para dar conta de como esse conjunto se organiza. 

Especialmente porque em narrativas seriadas de longa duração o conjunto de narrativas 

válidas, aquelas que podem ser postas em continuidade e afetar a narrativa atual, é sempre 

muito maior do que aquilo que efetivamente pode ser posto em continuidade. Isso 

significa que existe um processo duplo de escolha, primeiro geral (quais narrativas podem 

ser postas em continuidade) e depois específico (quais narrativas são postas em 

continuidade) que nos comics, devido ao seu caráter de autoria compartilhada, demanda 

que uma instância de validação aprove tanto o cânone (geral) quanto a continuidade 

(específicas). 

A negociação entre essa instância de validação, os representantes das editoras no caso do 

comics, e os autores é um processo simbiótico, já que o acesso ao cânone só se dá através 

da instância de validação, mas essa instância precisa dos criadores para continuar a 

expandir o cânone. Para essa instância, o cânone é uma riqueza, um bem, que deve ser 

gerido e mantido para que continue crescendo e gerando recompensa financeira, o que 

significa que existe uma seletividade em relação a quem pode modifica-lo. Da parte dos 

criadores, dependendo do capital específico que acumularam ao longo da sua carreira e 

da sua posição relativa no campo, eles podem demandar por diferentes condições de 

trabalho, demandando maior liberdade criativa ou mesmo que mudanças no cânone sejam 

feitas, ou mesmo evitadas. 

Partindo dessa situação assimétrica, percebemos que as instâncias de validação possuem 

um poder de negociação muito maior que a maioria dos criadores, podendo assim fazer 

demandas e indicar diretrizes para as obras, os quais os criadores podem fazer contra 

propostas. Por outro lado, os criadores podem propor projetos e usos do cânone que serão 

avaliados pela instância de validação e que iniciará o processo de negociação do outro 

lado. Não importando de onde se iniciou, o que fica claro é que esse processo de 

negociação é essencial para a expansão do cânone narrativo e o garante como um sistema 

vivo que está sempre em constante mudança e não como um conjunto fechado de obras a 

serem reverenciadas e constantemente retomadas. 
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Todo esse referencial teórico foi utilizado para explicar não só quais mudanças canônicas 

Morrison realizou durante sua passagem pelo Batman, mas também como ele as realizou, 

quais seriam as negociações possíveis e também as consequências pouco duradouras de 

sua passagem no cânone. No entanto, um grande conjunto de elementos estava faltando 

nessa análise, porque isolamos o personagem e suas narrativas do ambiente específico em 

que elas se desenvolveram, o mundo ficcional da DC Comics. Foi necessário fazer 

algumas alusões externas às séries regulares do Batman, afinal Grant Morrison já havia 

trabalhado no personagem em Arkham Asylum (1989) e em Justice League (1997-2000), 

duas obras que acabam por estar em continuidade com sua passagem posterior pelo 

personagem. 

Durante a pesquisa anterior nós decidimos por não lidar com a interconexão do mundo 

ficcional do Batman com o mundo maior da DC Comics pois precisávamos construir 

primeiro um conjunto de ferramentas teóricas (continuidade narrativa e cânone) que 

pudessem dar conta de como uma série longa se organiza antes de enfrentarmos o 

problema da construção de mundos compartilhados. Também existia a um problema com 

a extensão do mundo ficcional que teríamos que lidar, a DC Comics publica comics de 

personagens de seu mundo, sem interrupções, desde 1939 criando um imenso volume de 

obras para serem analisadas ou escolhas muito complexas acerca de sua segmentação. 

Esta tese tem como objetivo preencher essa lacuna deixada pela pesquisa anterior ao 

desenvolver um conjunto de ferramentas teórico-analíticas para o estudo de mundos 

ficcionais seriados não-lineares. Perceba que modificamos a nomenclatura acerca desse 

objeto de mundos ficcionais compartilhados para mundos ficcionais não-lineares. 

Fizemos isso porque entendemos que diversos motivos, o primeiro é que muitos tipos 

diferentes de obras são constituídas por mundos ficcionais construídos através de autoria 

compartilhada, novelas, séries de televisão, séries de filmes, jogos eletrônicos, mas que 

não cumprem com a descrição dos mundos ficcionais dos comics de super-heróis norte 

americanos. Elas apresentam apenas um conjunto de obras, produzidas e publicadas 

enquanto um único conjunto narrativo, ao invés das diferentes séries, minisséries e 

eventos dos comics de super-heróis. 

O segundo motivo é que mundos com apenas um único criador também podem ter as 

mesmas características que mencionamos acerca dos mundos compartilhados. Discworld 

de Terry Prachett é um excelente exemplo disso, composto por diversos livros que se 

passam no mesmo mundo, mas em espaços e épocas diferentes, sendo possível lê-los em 
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diversas ordens sendo que o mundo ainda mantém a sua coerência. O terceiro motivo é 

que o “compartilhados” não descreve, mesmo retirando as duas ressalvas anteriores, o 

fenômeno de maneira adequada, o que é compartilhado nele e de que forma. Desse modo, 

preferimos utilizar o termo mundos ficcionais seriados não-lineares porque é uma 

descrição mais precisa do objeto que estamos nos propomos a estudar.  

Mas o que seria, exatamente, esse fenômeno? Estamos nos referindo a mundos narrativos 

que não são construídos por uma única obra (seja ela seriada ou contígua) em que não 

seja necessária apreciá-las em uma sequência determinada. Podem existir partes desse 

mundo que se organizam de forma linear – uma série de filmes, um arco narrativo numa 

série de comics, ou uma trilogia de livros – mas é necessário que o apreciador possa entrar 

nesse mundo através de outras obras e não ser obrigado a ter que saber sobre uma obra 

anterior para que ele a compreenda. Em suma, é se ter um mundo com múltiplos pontos 

de entrada nele e diversos caminhos possíveis entre as obras, mesmo que existam 

percursos prioritários ou lineares, eles não devem ser obrigatórios. 

Um exemplo de uma tentativa de um mundo ficcional não-linear é Matrix. Enquanto o 

cerne narrativo desse mundo está na trilogia fílmica – Matrix (1999), Matrix Reloaded 

(2003) e Matrix Revolutions (2003) – diversas outras obras se conectam aos filmes e 

podem ser apreciadas em separado, especialmente os curtas animados de Animatrix 

(2003), diversas histórias em quadrinhos e os jogos eletrônicos. Inclusive, o mundo de 

Matrix sofre porque as obras são integradas demais, especialmente Reloades e o jogo 

Enter the Matrix, que perdem bastante sentido se não se joga antes de assistir o filme. 

Embora muitos dos exemplos, Matrix sendo um deles, são constituídos 

transmidiaticamente, não vamos trabalhar especificamente com os processos de 

transmidiação nesse trabalho. Escolhemos esse caminho porque acreditamos que os 

fundamentos básicos de como esses mundos seriados não-lineares funcionam se mantêm 

os mesmos independente de qual mídia eles são produzidos, seja apenas uma mídia, sejam 

diversas mídias. Isso não quer dizer que diferentes mídias tenham sempre a mesma função 

e peso em qualquer um desses mundos, apenas que acreditamos que isso é algo que deva 

ser observado na análise específica de cada um dos mundos e não algo que deva ser 

pressuposto na construção conceitual desse fenômeno. 

Para construir o referencial teórico-analítico para que possamos analisar esses mundos 

ficcionais seriados não-lineares precisaremos lidar com dois temas centrais: a construção 

de mundos seriados e a gestão canônica desses mundos. Nos dois casos estaremos 
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revisando, atualizando e ampliando discussões que já trabalhamos na dissertação, mas 

agora focando na questão de como o mundo ficcional modifica esses conceitos ao sairmos 

do espaço de uma narrativa para um mundo que contêm e prepara múltiplas dessas 

narrativas em paralelo. 

No primeiro capítulo dessa tese vamos revisar as teorias acerca de mundos ficcionais, 

incluindo as adições da narratologia cognitiva (HERMAN, 1999, 2008; THON, 2016) a 

essa teoria como um modo de tentar diferenciar o mundo enquanto conjunto de elementos 

narrativos e mundo enquanto parte constitutiva de se compreender uma narrativa. Em 

seguida vamos delimitar como se caracterizam esses mundos seriados não-lineares e 

como podemos aplicar modelos já existentes de serialidade (BARBIERI, 1992; NEVES, 

2018; TEIXEIRA, 2014) a eles e quais as limitações de tal proposta. Por fim, vamos 

propor categorias analíticas para poder compreender os mecanismos da continuidade em 

obras não-lineares. 

No segundo capítulo nosso objetivo é reapresentar o conceito de cânone narrativo 

deslocando sua fundamentação na autoridade autoral (PROCTOR, 2018; WOLF, 2012) 

para uma autoridade baseada na propriedade desses mundos. Entendemos, assim, que as 

discussões acerca do cânone podem se relacionar com a autoria de uma obra e com a 

opinião dos fãs em relação aos autores, mas ela é sempre mediada por essa questão de 

propriedade que pode decidir modificar o cânone ou mesmo parar de publicar obras que 

se passam naquele mundo. Também é preciso frisar que nesses casos não existe apenas 

negociações entre criadores e instâncias de validação, mas muitas vezes entre empresas 

também. Partindo dessa questão da propriedade do mundo vamos tentar categorizar as 

diferentes maneiras de se gerir o cânone de um mundo ficcional seriado não-linear. 

Tendo construído o referencial teórico vamos então nos utilizar dele para analisar um 

mundo específico na tentativa tanto de testar a capacidade das ferramentas analíticas, 

quanto para mostrar porque seria rentável o estudo de um mundo que se configura assim. 

Nossa escolha pelo Marvel Cinematic Universe (MCU) se deu por três motivos: o 

primeiro é o seu tamanho. O MCU não é um mundo de pouca extensão, sendo constituído 

por 82 obras diferentes1 até maio de 2019, contando temporadas de séries como uma obra 

em separado, mas é muito menor do que suas contrapartes em comics que estão sendo 

publicados há 75 anos. Por outro lado, o MCU é mais extenso do que as experiências 

 
1  



 17 

fílmicas da DC após a trilogia do Batman de Christopher Nolan ou os filmes dos X-Men 

da Fox. Dessa forma o tamanho do MCU o torna bastante atraente para que possamos 

acompanha-lo desde a sua criação até a momento atual, tendo um corpus extenso o 

suficiente para que possamos perceber suas características de gestão canônica, mas 

também se houveram mudanças ao longo do tempo. 

O segundo motivo para a escolha do MCU é o seu sucesso de público, com os filmes 

tendo arrecadado mais de 21 bilhões de dólares após o lançamento de Avengers: 

Endgame. Além do sucesso dos filmes, as séries ligadas ao MCU também conseguiram 

muito sucesso, incluindo seis temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. e 12 temporadas das 

diversas séries da Netflix. Esse enorme sucesso de público é o que faz com que as 

concorrentes considerem seus produtos como fracassos de público, como Batman v. 

Superman (2016) que arrecadou mais de 850 milhões de dólares e ainda assim foi 

considerado uma decepção pela Warner. 

O terceiro motivo é o inegável sucesso do modelo de construção de mundos da Marvel 

Studios, que ainda não lançou um filme que tenha sido considerado um fracasso pela 

crítica e que tem visto os elogios aos filmes aumentarem ao longo do seu percurso, um 

processo curioso para narrativas seriadas. Além do sucesso de crítica também é 

importante perceber que o MCU se tornou um padrão a ser alcançado, com diversos 

estúdios de filme tentando copiar seu modo de construção de mundos, sem muito sucesso. 

Nesse sentido o Marvel Cinematic Universe se tornou um modelo sobre o qual as outras 

tentativas de construir um mundo ficcional seriado não-linear são julgados, algo similar 

com o que Matrix foi para os projetos transmídia no início dos anos 2000. 

Para analisar como o cânone do MCU é gerido, vamos dividir a sua análise em duas 

partes. No terceiro capítulo vamos realizar a trajetória do MCU, com um destaque 

especial para os filmes, entendendo como os filmes foram planejados, quais eram os 

objetivos de cada um deles e como a negociações entre o estúdio e os criadores se deu. 

Também vamos observar como as diferentes mídias eram tratadas e como elas se 

relacionavam com os filmes. Por fim, vamos observar como o MCU foi gerido de forma 

diferente de seus concorrentes a fim de tentar compreender qual o modelo de gestão 

canônica do MCU nos utilizando das categorias construídas no capítulo 2. 

No quarto capítulo nós vamos testar as observações feitas no terceiro capítulo a partir da 

aplicação das categorias de continuidade construídas no primeiro capítulo, observando 

como as diferentes obras do MCU entram em continuidade narrativa umas com as outras. 
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Faremos isso ao observar como cada uma das obras aponta para uma outra obra que faz 

parte do MCU e categorizando essa menção. Depois de coletados todos os dados vamos 

testar de acordo com hipóteses construídas a partir da descrição da trajetória do capítulo 

3, segmentando por fase, por mídia e pela função que a obra possui naquele mundo. Por 

fim, após toda a análise ter sido realizada, iremos sintetizar todas as hipóteses construindo 

uma proposta de como o cânone do MCU foi gerido e como ele se expandiu. 

Na conclusão iremos recapitular o que foi desenvolvido durante a tese, apontar os 

problemas encontrados durante a pesquisa, suas soluções e ações futuras. Além disso, 

vamos tentar construir novas formas de uso das ferramentas teórico-analíticas que 

desenvolvemos durante todo esse trabalho. 
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Capítulo 1 – Mundos ficcionais seriados não lineares 

Neste primeiro momento, precisamos compreender como mundos ficcionais são 

constituídos ou, em outras palavras, de que forma eles são construídos, compreendidos e 

fruídos enquanto base para narrativas potencialmente infinitas e não lineares. 

1.1 - Criando mundos 

Um dos elementos indisputados na narratologia contemporânea é a percepção que, ao se 

contar uma história, não se está apenas relatando eventos, construindo personagens ou 

discursando sobre temas, mas, também, construindo um locus em que todos esses 

elementos estão colocados e relacionados, constituindo uma especificidade do conjunto 

que os agrega – ao mesmo tempo em que os diferencia dos mesmos elementos da vivência 

do apreciador e de outras histórias, criando um mundo. A centralidade da ideia de mundo 

na narratologia contemporânea pode ser vista na grande gama de estudos que tratam 

especificamente do tema nas últimas décadas (RYAN, 1991, 2001; THON, 2016; WOLF, 

2012, 2017). Sua importância também extrapolou as discussões acadêmicas e começou a 

adentrar na esfera da produção, como Jenkins (2008) aponta na fala de um roteirista: 

“Hoje, é preciso elaborar um universo, porque um universo pode sustentar múltiplos 

personagens e múltiplas histórias, em múltiplas mídias” (JENKINS, 2008, p. 159). 

Apesar da prevalência atual desse tema, a origem teórica do estudo sobre mundos 

possíveis é muito mais antiga2: 

“The concept of possible worlds (henceforth PW), loosely inspired by Leibniz’ 

philosophy, was developed in the second half of the 20th century by philosophers of the 

analytic school (Kripke, Lewis, Hintikka, Plantinga, Rescher) as a means to solve 

problems in formal semantics. These problems are the truth conditions of counterfactual 

statements and of sentences modified by modal operators expressing necessity and 

possibility (hence the close relationship between possible worlds theory and modal 

logic). … Starting in the mid-70s, PW theory was adapted to the fictional worlds of 

narrative by the philosopher David Lewis, as well as by a number of literary theorists, 

including Eco, Pavel, Doležel, and Ryan. Through the questions they ask, PW-inspired 

approaches have also influenced critics such as McHale, Margolin, Palmer, and 

Dannenberg.” (RYAN, 2013) 

A primeira onda de estudos acerca dos mundos possíveis, quando aplicados a narrativas, 

tinha como objetivo a resolução do problema da ontologia do referente: como seria 

possível fazer afirmações verdadeiras sobre textos ficcionais. A resposta desta corrente 

teórica é que o processo de leitura cria um mundo ficcional possível baseado nas 

 
2 Como nosso objetivo neste capítulo se encontra mais na relação entre os conceitos de mundo possível e 

de storyworld, não vamos nos aprofundar no histórico e nos pesquisadores que o desenvolveram, para uma 

revisão de literatura mais robusta recomendamos Canguçu (2018) e Araújo (2015). 
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características presentes no texto, que seria um referente suficiente para questões acerca 

da veracidade de seus próprios elementos, sem que fosse necessário fazer tais demandas 

ao mundo do leitor. A contrapartida dessa possibilidade é que não seria possível fazer 

afirmações sobre coisas que não estivessem textualmente presentes, não porque seriam 

falas, mas porque não haveria substratos suficientes no texto para confirmar ou negar sua 

veracidade (DOLEŽEL, 1995). 

Essa é uma das características centrais de mundos possíveis: eles são finitos e incompletos 

em comparação com o mundo atual e contêm apenas o que foi descrito, ocorrido ou 

sugerido pelos textos que servem como base para sua criação. Embora essas 

características possuam outras consequências para a utilização de mundos possíveis na 

lógica modal, nós estamos mais interessados nas questões acerca da pragmática da leitura, 

mais especificamente: como o leitor consegue dar sentido aos mundos possíveis 

ficcionais quando estes são incompletos? 

Eco (2008) afirma que os mundos possíveis são parasitários do mundo atual, levando o 

leitor a inferir que os atributos que não sejam identificados e particularizados como sendo 

diferentes são os mesmos que esse mundo de base. Esses atributos comuns são baseados 

em um conhecimento enciclopédico que o leitor possui acerca de seu mundo e também 

são completados com conhecimentos acerca de convenções e tropos narrativos. Por 

exemplo, se um personagem é descrito como um homem (ou mostrado, no caso de 

narrativas visuais ou audiovisuais), o leitor infere que este personagem é um humano 

macho e adulto com características similares a um homem no mundo atual. Ao longo do 

texto, essas características podem ser especificadas e passar a divergir do mundo atual, 

se for revelado posteriormente que os homens naquele mundo possuem outros atributos. 

A finitude de extensão e a natureza parasitária dos mundos possíveis levam ao que a maior 

parte dos textos vai tentar individualizar e especificar apenas as características em que 

esses mundos diferem em relação ao mundo atual. Este processo de individualização dos 

elementos é normalmente chamado de construção de mundo (worldbuiding), a criação e 

o arranjo destes elementos de modo a avançar os objetivos da obra; no caso dos textos 

narrativos, caracterizar e organizar personagem, eventos, locais e objetos para contar uma 

história. 

Uma vertente teórica da narratologia pós-clássica é a narratologia cognitiva, em que os 

pesquisadores têm como objetivo “throw light on mental capacities and dispositions that 

provide grounds for—or, conversely, are grounded in—narrative experiences” 



 21 

(HERMAN et al., 2012, p. 14). Para essa vertente a noção de construção de mundo é 

ainda mais central, longe de ser uma característica da narrativa ela é “the hallmark of 

narrative experiences, the root function of stories and storytelling that should therefore 

constitute the starting-point for narrative inquiry and the analytic tools developed in its 

service” (HERMAN et al., 2012, p. 14). Exatamente por causa dessa centralidade, o 

mundo não é simplesmente um locus onde os outros elementos se encontram, mas o nexo 

que os relaciona. 

Nesse contexto é apresentado o conceito de storyworld como “the mental model of the 

world in which the story takes place in narratively organized discourse” (KUKKONEN, 

2013a, p. 27). Essa definição é bem genérica e muito similar ao de mundo possível que 

acabamos de tratar, sendo muitas vezes utilizados como sendo a mesma coisa (THON, 

2009, 2016). Uma definição mais completa é dada por Herman “mental models of who 

did what to and with whom, when, where, why, and in what fashion in the world to which 

interpreters relocate—or make a deictic shift—as they work to comprehend a narrative.” 

(2008, p. 306). 

Pela definição de Herman (2008), um storyworld é uma teia de relações entre 

personagens, eventos, espaços e motivos, estruturados por modelos mentais de como eles 

se relacionam e schemas de como eles devem ou podem se relacionar. Os modelos 

mentais são baseados em senso comum, tanto relacionado a fatos do mundo quanto na 

psicologia dos personagens, uma folk psicology (HERMAN, 2008, p. 317), e 

conhecimento de tropos e de gêneros (KUKKONEN, 2013a, p. 27). Esses modelos são 

construídos na leitura processual dos elementos textuais, criando os modelos situacionais 

a partir destes elementos e sendo constantemente atualizados e depois integrados no 

modelo mental mais complexo e global que seria o storyworld (THON, 2016, p. 47). 

Assim o storyworld é compreendido como o modelo global constituído da combinação 

dos diversos esquemas e modelos que o leitor se utiliza para dar sentido à história. Isso 

significa que, em certo grau, o storyworld é a narrativa como compreendida pela narrativa 

pós-clássica, composta de todos os fenômenos que normalmente são separados, como 

trama, níveis narrativos e mundo. Thon (2016, p. 35–70) deixa isto claro à medida em 

que revisa os elementos básicos da narratologia, os adicionando no conjunto do 

storyworld sem explicar especificamente como eles interagem ou especificar as 

diferenças entre o acúmulo destes elementos e o storyworld em si. 
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Embora isto pareça uma condenação do conceito de storyworld, é apenas a compreensão 

que ele pode se expandir demais para continuar sendo útil para além de ser o substituto 

da narrativa cognitiva para a compreensão total da narrativa. Isto é especialmente 

verdadeiro, pois o modelo da narratologia cognitiva possui diversas características em 

comum com outros modos de compreensão da narrativa, em especial o modelo 

pragmático que Eco (2008) desenvolveu baseado na semiótica inferencial, absorvendo 

aspectos específicos destes modelos enquanto ignorando os mais gerais. 

Diferenciando mundos possíveis e storyworlds 

Um primeiro ponto é que alguns autores acreditam que mundos possíveis e storyworlds 

são funcionalmente a mesma coisa (RYAN, THON, 2014; THON, 2016) ou que 

storyworlds contêm a maior parte da funcionalidade dos mundos possíveis. Está 

confluência é compreensível, especialmente pela centralidade da construção mental de 

um mundo para a narratologia cognitiva, mas, nós defendemos que uma diferenciação 

entre estes dois conceitos é possível e pode ser bastante produtiva, em especial para as 

narrativas seriadas não lineares, que são o foco deste trabalho. 

Uma das maiores diferenças que nós observamos como produtivas entre esses dois 

conceitos é que mundos possíveis não são necessariamente ligados a narrativas, mesmo 

que boa parte dos estudos sobre mundos, hoje, estejam relacionados aos estudos sobre 

narrativas. Descrições e representações gráficas são ferramentas de construção de mundos 

que não precisam fazer parte de uma narrativa, mesmo que posteriormente sejam 

referenciadas por uma. Por exemplo, mesmo que alguém nunca tenha visto a animação 

Comandos em Ação (G.I. Joes, 1983-1986), era possível aprender sobre seus personagens 

e outras características do mundo apenas olhando para os bonecos e brinquedos: 

personagens militares com temas particulares e vilões que utilizavam roupas 

extravagantes e possuíam tema de cobras. Não só se era possível perceber os temas de 

cada grupo, como também reconhecer que eram dois grupos distintos. 

Essa possibilidade de construção de mundo por vias não narrativas é de particular 

importância para franquias transmídia, uma vez que muitos detalhes sobre o mundo são 

apresentados em paratextos (GENETTE, 1995; GRAY, 2010), não narrativos. Muito do 

mundo de Star Wars foi apresentado em livros como Star Wars: The essential guide to 

vehicles and vessels ou suplementos de jogos de RPG em suas múltiplas versões, que não 

realizavam somente o catálogo e a referência de objetos, personagens, planetas e veículos 

que já haviam aparecido nos filmes, livros, quadrinhos e jogos eletrônicos, mas, também, 



 23 

introduziam novos elementos a esse mundo. Outra questão é a ação dos fãs produzindo 

conteúdo, de modo não canônico, que pode expandir aquele mundo de formas não 

narrativas como o fanart (SANTOS, 2017), para além das formas narrativas mais 

conhecidas como fanfics. 

Um argumento contrário a essa expansão do mundo de modo não narrativo seria que esses 

elementos paratextuais não são necessários para a compreensão da história e que, 

portanto, seriam puramente acessórios e qualquer expansão dada por essas obras seriam 

secundárias, enquanto que a real construção se daria nas obras narrativas que compõem 

o eixo central deste mundo. Esse argumento, em boa medida, é verdadeiro em sentido 

geral – e mesmo para as narrativas secundárias, como veremos no capítulo 2 – mas ignora 

que esses paratextos não apenas referenciam e expandem estes mundos, mas, também 

criam novos pontos de entrada e de contato, levando mais fãs a descobrir e imergir nesses 

mundos, conectando produtos secundários ao eixo central dessas franquias, caminhos tão 

diversos que seria muito difícil mapear a todos (HEINZE, 2016). 

Outro argumento contrário a essa não narratividade seria levantar a questão dos graus de 

narratividade3, uma vez que esses textos seriam pouco narrativos ao invés de não 

narrativos, afinal eles fazem referência a eventos, personagens, objetos e locais que 

aparecem de algum modo em narrativas. Existem duas maneiras de responder a esse 

argumento: a primeira é apontar que a simples referência a estes elementos não é 

suficiente para constituir uma narrativa. Uma lista de eventos não é uma história, mesmo 

que estes elementos estejam relacionados a uma narrativa e seja possível extrapolar 

acontecimentos futuros baseados nessa lista, mesmo que sua capacidade de adicionar 

novos elementos ao mundo seja limitada. Outro exemplo de referências sem narrativas é 

o de mapas, uma representação de espaços que podem apresentar locais não explorados e 

novas relações entre elementos já conhecidos, podendo, para além de referenciar, 

expandir bastante o mundo representado. 

A segunda é diferenciar entre uma maneira de ler, que imprime um sentido narrativo em 

textos, e as características de textos, que fomentam ou guiam tais leituras narrativas. Esta 

é uma diferença ainda muito discutida na narratologia no que tange à narratividade de 

obras visuais (WOLF, 2003) e musicais (WOLF, 2018), especialmente na comparação 

entre o conceito de narrativa como um conjunto de elementos que por acumulação se 

 
3 Existem diversas maneiras de conceituar a narratividade como uma escala; a maior parte delas foram 

resumidas por Abbot (2011). 
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cristaliza nessa forma textual, como Wolf (WOLF, 2003) aponta sustentado por Prince 

(1982) e, por outro lado, um conceito de narrativa mais focado na composição de um 

quadro de referência cognitivo que implica em compreender uma narrativa como tal 

(FLUDERNIK, 1996, p. 352). Essas duas formulações de narratividade não são 

excludentes, como o próprio Wolf (WOLF, 2003) argumenta, mas mostram a tensão entre 

uma narratologia mais clássica e textual e outra, pós-clássica e cognitiva.  

Nesse ponto, cremos que existe um equilíbrio entre dois entendimentos de narrativa: 

como conjunto de elementos textuais e como forma de compreender textos, mas, para nós 

existe um elemento que marca uma passagem entre ambiguamente narrativo para 

claramente narrativo: a intriga das ações no texto para gerar expectativa e interesse no 

leitor, para que continuar a ler. Esta mise en intrigue (BARONI, 2007) é essencial para a 

compreensão das narrativas tanto a nível micro, gerenciando o fluxo dramático entre as 

ações e seus desenlaces, quanto a nível macro, relacionando as ações com a finalidade do 

texto, mantendo o leitor interessado na conclusão do texto. Sendo este outro ponto de 

concordância entre Prince (1982) e Fludernik (1996), narrativas têm um objetivo ao serem 

contadas e ao serem fruídas, essa tellability é sempre negociada entre as duas partes, afinal 

“Without desire on the part of the receiver and without the fulfillment of this desire, there 

can be no point to a narrative” (PRINCE, 1982, p. 159). 

Dessa maneira, a diferença entre descrever elementos que podem constituir um mundo e 

construir uma narrativa é que estes elementos precisam estar postos em intriga de modo 

a gerar uma tensão narrativa (BARONI, 2007, p. 18). Esta tensão é direcionada: ela 

aponta pra a resolução da narrativa, para seu objetivo, fluindo a partir das relações dos 

pares peripécia/desenlace até a sua resolução. A intriga, portanto, é teleológica; mesmo 

que o fim nunca venha, faz parte de sua natureza apontar para ele, gerando a tensão 

através da expectativa de como vai se encerrar. 

Essa mise en intrigue não está presente apenas em narrativas com alto grau de ação e 

acontecimentos incomuns (eventfulness), mas também se encontra em narrativas focadas 

em acontecimentos cotidianos ou mesmo “entediantes” (SCHNEIDER, 2012, p. 80). Isso 

acontece, pois, “what Baroni calls tension does not correspond to any internal property 

of the text, but rather to a progressive actualization of narrative sequences made by the 

reader” (SCHNEIDER, 2012, p. 81). Assim, a tensão narrativa é um fenômeno da 

pragmática da leitura, algo que está presente nos elementos textuais (a intriga), mas que 

só pode ser operacionalizada diante de um horizonte de expectativa do leitor. 
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Enquanto defendemos que mundos possíveis prescindem da narrativa, estamos 

defendendo que os elementos comuns da narrativa que constituem este mundo não estão, 

necessariamente, intrigados. Em oposição, e aqui se encontra o cerne de nossa 

diferenciação, no storyworld estes elementos já aparecem intrigados, ou seja, estão 

organizados de modo a que suas relações já estejam concatenadas na construção de uma 

tensão narrativa. 

Isso fica mais claro ao retornarmos à definição de Herman (2008) e destacamos seu final: 

“...which interpreters relocate—or make a deictic shift—as they work to comprehend a 

narrative.”(2008, p. 306). A menção à relocação ou deictic shift é acerca da ideia de 

imersão, ou seja, o leitor se recentra (RYAN, 1991) para que os referentes digam respeito 

àquele mundo e não ao seu mundo normal, aceitando o pacto ficcional (ECO, 2008) que 

explicita as regras daquele mundo e a realidade desses elementos nele. Esse passo é 

essencial para que o leitor se implique emocionalmente na narrativa e, portanto, participe 

das modulações emocionais que a intriga do texto demanda. A frase “as they work to 

comprehend a narrative” implica que essas relações não se dão de forma instantânea, mas, 

sim, que ocorrem e se transformam no decorrer da leitura, ajustando as expectativas e 

gerando os efeitos próprios da tensão narrativa – Suspense, Curiosidade e Surpresa – 

(BARONI, 2007, p. 108). 

Tudo isso leva a crer que a opinião de Thon e Ryan (2014; 2016) é a mais sensata: 

storyworlds seriam, simplesmente, a encarnação narrativa de mundos, não só 

apresentados em seus elementos, mas já intimamente relacionados com os mecanismos 

narrativos. Pode parecer contraditório, mas concordamos com essa afirmação, por mais 

resistente que sejamos a uma absorção completa de diversos outros conceitos sob um 

único: os mecanismos mentais da compreensão da narrativa operam sob esse 

entrelaçamento, somente sendo separados através de análise posterior. 

Então, por que insistimos que a diferenciação entre mundos possíveis e storyworld seria 

produtivo? Porque nem toda narrativa possui todo o seu mundo intrigado a todo momento. 

O modo como o mundo é exposto ao leitor influencia sua compreensão dele e também a 

programação de efeitos do texto (CANGUÇU, 2018), engendrando a tensão narrativa 

com base em curiosidade e suspense, tendo em vista as lacunas de conhecimento acerca 

daquele mundo e das incertezas de resolução das ações. Mas como essas relações afetam 

histórias seriadas em que a menção a um evento anterior é um dado de conhecimento 

sobre aquele mundo, mas não influencia a trama daquele episódio? Ou narrativas que já 
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sabemos que continuam, logo, o suspense se modifica de um “se” para um “como”? Ou 

mesmo como lidamos com assistir uma série de filmes fora da sua ordem cronológica? 

Exatamente nesses casos, em que a narrativa se apresenta fragmentada, potencialmente 

infinita e não linear, que a diferença entre mundo possível e storyworld se torna produtiva, 

porque nem todo elemento daquele mundo está intrigado naquela narrativa. Assim, é 

necessário selecionar quais elementos da atual narrativa serão postos em continuidade 

com as narrativas anteriores e, dentre estes, quais serão efetivamente intrigados para 

contar aquela história. Nesse caso, os dois modelos mentais coexistem; temos um mais 

geral, que comporta a estrutura mais ampla desse mundo, e outro, que dá conta de como 

este mundo é dinamizado pela narrativa, aponta para um telos e incia as subidas e descidas 

da tensão narrativa. 

As diferenças entre esses dois conceitos se acentuam quanto menos essas três 

características (linearidade, finitude e contiguidade) estão presentes nas narrativas. 

Quando falamos de obras em que essas três características são muito fortes – filmes, 

romances, novelas gráficas – temos uma sobreposição quase completa, mas, quando nos 

afastamos de obras únicas e começamos a nos debruçar sobre obras que funcionam de 

modo seriado, vemos como os dois conceitos começam a se diferenciar de modo mais 

aparente. 

Uma série televisiva continuada e com uma duração muito longa (portanto, fragmentada 

e não finita) necessariamente precisa selecionar determinados elementos do seu mundo a 

cada episódio para colocar em continuidade, tendo em vista que nem tudo o que aconteceu 

anteriormente é relevante para as tramas apresentadas em um episódio, mesmo que os 

personagens, eventos e locais que não são mencionados continuem sendo canônicos e, 

portanto, verdadeiros. Por exemplo, em Grey’s Anatomy (2005-), o primeiro marido de 

Miranda Bailey raramente é mencionado após o divórcio, muito embora ainda se presuma 

que ele continue existindo, apenas não sendo necessário para as tramas apresentadas 

posteriormente na série. Nesse caso haveria um mundo possível, que seria o estado atual 

e canônico de seus elementos na série, e um storyworld, que daria conta das tramas e dos 

elementos intrigados no episódio corrente. 

Em uma franquia transmídia como Matrix ainda temos uma narrativa linear e finita no 

seu cerne com a trilogia de filmes, mas, ao redor você possui outras obras narrativas 

(animações, quadrinhos, jogos eletrônicos) que também compõem esse mundo, 

aumentando seu caráter não linear e fragmentado. O interessante nesses casos é perceber 
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a quantidade de storyworlds possíveis a depender de como o leitor transite e leia entre as 

diferentes obras disponíveis e como isso pode alterar a sua compreensão global das 

narrativas, algo que Heinze (2016) chama de heterarquia, ou a profusão de combinações 

possíveis de obras e ordens que essas obras podem ser lidas, o que levaria a uma 

idiossincrasia na construção de cada storyworld. Nossa diferenciação entre storyworld e 

mundo possível ajuda a solucionar essa situação, pois haveria uma separação entre esse 

mundo construído mais individualmente em contato com a narrativa e o conjunto de 

elementos que formariam esse mundo. Assim, existiria um mundo que acarretaria todas 

as obras em seu estado canônico atual e também um conjunto de storyworlds possíveis 

(além dos atualizados em cada leitura) que levariam em conta porções disso, além de uma 

leitura preferencial da totalidade do mundo. 

No caso de Matrix, o storyworld variaria a depender se o leitor já viu a coletânea de 

animações Animatrix, especialmente os episódios que lidam com a revolução das 

máquinas, podendo até ter maior empatia com os adversários dos filmes. Mas a trilogia 

fílmica faz sentido em separado, assim como boa parte das obras que a circulam, podendo 

se construir storyworlds diferentes e independentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, 

não seria possível criar mundos diferentes baseados nesses múltiplos percursos, os 

elementos constitutivos desse mundo (personagens, eventos, locais e objetos) 

continuariam constantes. 

Um exemplo mais radical desse fenômeno são os universos ficcionais das duas grandes 

editoras de comics de super-heróis estadunidenses, pois eles incluem as três 

características em grande concentração. A sua extensão é imensa, com mais de seis 

décadas de publicações e que ainda continuam sendo publicadas até hoje, fazendo 

referências a histórias veiculadas nas décadas passadas4. A sua fragmentação também é 

muito grande com cada editora constituindo um universo ficcional5, composto por 

diversos mundos que se orientariam ao redor de personagens ou grupos diferentes, assim, 

a Marvel possuiria o mundo dos X-Men, do Spider-Man e dos Avengers, que poderiam 

entrar em continuidade um com os outros, mas que manteriam alguma autonomia na sua 

compreensão. 

 
4 Nós trabalhamos anteriormente com o caso do Batman (TEIXEIRA, 2014a) e com como comics de super-

heróis em geral são bons exemplos de usos extremos de continuidade narrativa. 

5 Entendido aqui como um conjunto de mundos narrativos, como Kukkonen (2013b) se utiliza para se 

referir aos múltiplos mundos da America’s Best Comics, escritos por Alan Moore. 
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Nos comics a estrutura do seu universo ficcional maior é uma aglomeração de mundos, 

sendo que cada mundo possui seu cânone próprio (normalmente em concordância com o 

cânone do universo) e, dentro disso, tramas com diversas durações, sendo que pontos de 

entrada para novos leitores tendem a ser bem marcados – a chegada de nova equipe 

criativa, o início de uma nova fase. Cada um desses mundos é composto por diversos 

títulos que podem funcionar de maneira paralela (cada título conta sua narrativa) ou 

entrelaçada (cada título continua, em parte, a narrativa iniciada por outro), modificando 

o acompanhamento da narrativa de cada mundo. Nesse caso, há diversos percursos 

possíveis, criando storyworlds diferentes: ler somente um título, ler todos os títulos 

pertencentes a um mundo (X-Men, Spider-Man etc.) ou ler títulos de múltiplos mundos. 

1.2 - Expansão de mundos e serialidade 

Para tornar a diferença entre mundo possível e storyworld operacional, precisamos lidar 

agora com como mundos que possuem as três características mencionadas anteriormente 

– fragmentação, infinitude e não linearidade – se expandem e como essas características 

moldam tal expansão. Esse objetivo nos obriga a focar, nesse momento, na fragmentação, 

pois ela é o fator potencializador das outras duas, afinal, é difícil conceber uma obra 

contígua e infinita, e mesmo a não linearidade de obras contíguas se dá a partir de sua 

fragmentação. Uma leitura não linear de Ulysses, de James Joyce, se dá a partir dos seus 

capítulos e não a partir de qualquer página que o leitor inicia a leitura. 

Normalmente, a fragmentação narrativa se dá através da serialidade, a segmentação de 

histórias em múltiplas partes. As narrativas seriadas costumam ser classificadas em 

narrativas que se encerram em cada parte (séries) e narrativas que são segmentadas em 

múltiplas partes (serials) (NEVES, 2018, p. 117). Como Neves (2018), nós preferimos 

um sistema que nos mostre as gradações entre esses polos, já que essas duas classificações 

apenas apresentam seus extremos e sua hibridização é algo constante, gerando diversos 

termos para isso, como séries serializadas (BUONANNO, 2007), narrativa cumulativa 

(NEWCOMB, 2004) e complexidade narrativa (MITTELL, 2012). 

Essas classificações citadas anteriormente tendem a se focar em narrativas televisivas que 

possuem características similares, mas existem outras classificações que fazem uma 

tentativa de propor, se não uma universalidade, pelo menos maior abrangência em termos 
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de mídia6. Nesse ponto, a tradição bolonhesa é bastante frutífera, especialmente Barbieri 

(1990, 1992a, 1992b), que sintetiza e esmiúça as contribuições anteriores de Eco (1989) 

e Calabrese (1999), tentando criar um conjunto de modelos seriados que deem conta de 

um amplo espectro de fenômenos, já que Eco trata de cinema, televisão e quadrinhos; 

Calabrese se foca em seriados televisivos; e Barbieri debruça sua atenção sobre os comics 

de super-heróis. 

Barbieri (1990) classifica as séries em quatro modelos, sendo que dois deles 

correspondem aos polos do eixo, série iterativa (série) e a saga (serial), introduzindo 

outros dois modelos intermediários, a série em espiral e a quase-saga. “Um importante 

ponto da argumentação de Barbieri é a possibilidade de que uma tendência de serialização 

possa evoluir para outra, permitindo que uma série mude de classificação ao longo de sua 

trajetória” (NEVES, 2018, p. 150). Isso significa que esses modelos não são estanques, 

mas, sim, que são compostos por mecanismos que podem ser utilizados de maneiras 

diferentes e variar de acordo com seu uso. 

Barbieri se inspira na separação entre acumulação e prossecução, propostas por Calabrese 

(1999, p. 45), para basear a série iterativa e a saga, respectivamente. “Na acumulação, os 

episódios se sucedem sem nunca porem em jogo o tempo integral da série. Já na 

prossecução o tempo da série é guiado pela busca de um objetivo que só será alcançado 

em seu final” (NEVES, 2012, p. 85). Assim, temos um modelo em que os episódios só 

podem ser apreciados enquanto narrativa em separado na série iterativa, uma vez que não 

há consequências dos acontecimentos de um episódio no outro, enquanto que na saga não 

há como tomar episódios em separado, uma vez que é a sequência de acontecimentos que 

movimenta a série. 

Nos modelos intermediários, essa preocupação com a finalidade se mantém, mas, se volta 

ao balanço entre finalidade e continuidade de cada episódios, sendo que a quase-saga 

seria a “sviluppi delle serie a spirale in cui il fattore di collegamento tra gli episodi è 

cresciuto talmente da mettere in ombra la stessa divisione in episodi. È raro, ad ogni 

modo, che questa divisione scompaia del tutto”7 (BARBIERI, 1990, p. 4). Ou seja, séries 

em espiral possuem alguma continuidade, mas seus episódios contam histórias que 

terminam neles mesmo, embora possuam consequências para os futuros. Enquanto isso, 

 
6 Aqui cabe a menção que uma revisão de literatura mais completa, acerca da serialidade na televisão e que 

desagua em questões comuns, é feita por Neves (2018). 

7 O desenvolvimento da série em espiral, no qual a conexão entre os episódios cresce de modo a tornar a 

divisão entre os mesmos nebulosa. É raro, de todo modo, que esta divisão desapareça por completo. 



 30 

quase sagas possuem episódios menos finitos, com claros apontamentos de continuação 

das histórias e episódios seguintes que dependem dos anteriores para fazer sentido, mas 

ainda possuem fim, sem a sensação de contínua propagação que as sagas possuem, sendo 

que arcos narrativos são a estrutura essencial da quase saga. 

Podemos sintetizar esses modelos da seguinte forma: 

1) Iterativo: Série em que cada episódio se encerra em si mesmo, não há 

consequências para os próximos e cada episódio não demanda conhecimento do 

anterior para ser compreendido. 

2) Espiral: Série em que cada episódio se encerra em si mesmo, embora haja 

consequências para os próximos e os episódios tendem a não demandar 

conhecimento do anterior para ser compreendido. 

3) Quase Saga: Série em que cada episódio não se encerra em si mesmo, tendo 

consequências para os próximos e que os episódios tendem a demandar 

conhecimento dos anteriores para ser compreendido. 

4) Saga: Série em que cada episódio não se encerra em si mesmo, tendo 

consequências para os próximos e que os episódios demandam o conhecimento 

dos anteriores para ser compreendido. 

Embora esses modelos sejam capazes de explicar uma grande gama de fenômenos 

seriados, um dos seus grandes defeitos é que ele se apresenta como um sistema de 

classificação das obras seriadas, ou seja, estas obras pertenceriam a um determinado 

modelo dentre esses quatro. Isso é um problema na nossa atual conjuntura de 

complexidade narrativa e de modelos híbridos de seriação, em que mecanismos iterativos 

se apresentam em conjunto com mecanismos de saga num mesmo episódio, mas também 

é algo mais antigo, quando séries tradicionalmente iterativas tinham episódios especiais 

duplos que contavam uma só história. Nesse sistema classificatório faria sentido dizer 

que uma série que apresente características de múltiplos modelos pertence sempre ao 

modelo com maior continuidade que ela apresentou, já que ele indica a maior 

interdependência possível entre episódios, mas isso diminui a capacidade descritiva das 

categorias. 

Um modo de solucionar esse problema classificatório é analisar por que esses modelos 

funcionam bem e quais são suas limitações para então propor mudanças. O cerne dos 

modelos propostos por Barbieri está na oposição entre finalidade e a continuidade no 

episódio, mas o quê, especificamente, se encerra ou continua quando observamos os 
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episódios? Nesse caso, parece óbvio que são as tramas que se encerram ao final de cada 

episódio nos modelos iterativo e espiral e que continuam na quase saga e na saga. Isso 

indica que a diferença entre finalidade e continuidade diz respeito a se a trama se prolonga 

para além de um episódio. Só que essa diferença não é binária, já que há gradações com 

um modelo híbrido para cada lado. 

Um outro elemento é se há consequências de um episódio para os seguintes. Nesse caso 

temos uma outra diferença, apenas o modelo iterativo não apresenta algum tipo de 

consequência para os próximos episódios. Barbieri aponta essa consequência como sendo 

reflexo de uma questão temporal, que as séries iterativas vivem sempre no tempo 

presente, não construindo um futuro, com cada novo episódio voltando ao ponto inicial. 

A espiral progride para um futuro, mas muito lentamente, com personagens ganhando 

novas competências e se aprimorando. Embora o tempo seja um fator preponderante, 

podemos fazer o adendo sobre o ambiente em que essas histórias se passam, enquanto 

que nos outros modelos há uma construção de um mundo que acumula mudanças, no 

modelo iterativo esse mundo parece ser refeito a cada episódio, nunca havendo 

consequências. 

O terceiro elemento do modelo proposto por Barbieri é o quanto cada episódio demanda 

de conhecimento dos anteriores. e com ele vemos o contínuo em que entre os modelos 

iterativo até o de saga há uma crescente necessidade de conhecimento dos anteriores. Esse 

elemento pode parecer a soma dos elementos anteriores, mas com uma intensificação no 

modelo de saga, já na quase saga você pode ter episódios que não se relacionam 

diretamente (o episódio final de um arco e o episódio que inicia o próximo), enquanto 

que todo episódio se relaciona com o anterior na saga. 

Ao decompor os modelos de serialidade propostos por Barbieri e apresentados 

anteriormente, encontramos três fatores – finalidade, consequências e demanda de 

conhecimento – que, dependendo de sua combinação, se cristaliza num dos quatro 

modelos propostos. Ao nos focarmos nesses fatores, podemos tentar compreender como 

operam os mecanismos seriados mais gerais, permitindo a construção de categorias que 

possam manter as contribuições desses modelos de serialidade, e até ser utilizados em 

conjunto com eles, enquanto não trata das obras seriadas de modo classificatório. Com 

essas categorias poderíamos descrever como uma série funciona contendo ao mesmo 

tempo tramas iterativas e em saga, sem que isso nos obrigue a classifica-la como 

pertencendo a um modelo ou outro. 
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1.3 - Regimes Seriados e construção de mundos 

Após termos apresentado um modo de analisar como narrativas seriadas funcionam, 

queremos propor que esses modelos seriados tendem a ganhar ao explica-los sob a 

diferenciação entre storyworld e mundo possível. Os dois primeiros elementos que 

apresentamos como diferenciador dos modelos de serialidade – finalidade da trama e 

consequências no mundo – são as chaves para podermos fazer o engate entre esses dois 

temas. 

A finalidade das tramas em casa episódio já dá uma indicação de como a diferença entre 

mundo e storyworld se dá, já que, anteriormente, postulamos que a intriga é o elemento 

central dessa diferença. Se a trama termina ao final do episódio, é de se supor que o 

storyworld também se encerre ali, afinal, o conjunto de elementos organizados atinge o 

seu objetivo. Do mesmo modo, se a trama se prolonga para além do episódio segue que 

o storyworld também deva se estender, pois, no episódio seguinte o leitor precisa conectar 

certos elementos apresentados anteriormente para montar o esquema mental daquele 

episódio. 

Iterativo 

No modelo iterativo, temos diversos storyworlds que se sucedem, mas não se relacionam, 

já que cada episódio é independente e autocontido; e estes storyworlds se sobrepõem, já 

que eles se acumulam, mas não progridem linearmente (Figura 1). 

 

Figura 1: Modelo Iterativo 



 33 

Embora os episódios não se conectem, cada um ainda pode acrescentar algo ao mundo, 

expandindo-o ao apresentar novos eventos, personagens ou locais ao conjunto do mundo. 

O que, normalmente, não é requerido é que esse mundo seja completamente coerente ou 

não contraditório, já que um episódio seguinte pode desconsiderar o anterior, introduzir 

um novo passado ou brincar com realidades alternativas. Um excelente exemplo disso é 

Os Simpsons (uma série primariamente iterativa), em que o relacionamento de Marge e 

Homer muda de ambientação conforme as décadas passam, já que a idade dos 

personagens permanece estática. Não é um problema para a compreensão do episódio 

“That’s 90s Show” (2008), quando ele muda a década do relacionamento de Marge e 

Homer para os anos 1990, com referências ao Grunge, e a mudança do cenário temporal 

de “The Way We Was” (1991), quando o começo do romance havia se passado nos anos 

1970. 

Uma posição oposta a essa proposição é que esses múltiplos episódios não pertencem ao 

mesmo mundo, mas, sim, que cada episódio constrói seu próprio mundo ficcional paralelo 

quase idêntico, mas ligeiramente diferente, o que superaria os problemas de coerência 

apresentados pela proposição de sobreposição. O problema com essa proposta dos 

mundos paralelos é que os leitores conseguem acumular conhecimento sobre o mundo 

que a série constrói, e se todos eles são mundos diferentes, por que existiria a expectativa 

que esse conhecimento seria transferível? Ou mesmo, se a diferença entre esses mundos 

fosse tão pequena a ponto de que esse conhecimento fosse transferível entre eles, faria 

alguma diferença que dizer que é o mesmo mundo? 

Respondemos essas duas perguntas negativamente, pois elas só fazem sentido numa 

tentativa de manter uma coerência absoluta desses mundos, o que não é o caminho mais 

frutífero para explicar a apreciação desse fenômeno. Obras seriadas, especialmente as 

muito longas e fragmentadas, tendem a gerar mundos cheios de pequenas contradições, 

mas, “The coherence of fictional worlds does not collapse when a world of the fictional 

type contains inconsistencies or impossibilities.” (RONEN, 1994, p. 93); isto é, o mundo 

não deixa de ser possível de ser imaginado ou compreendido, mas existe um limite para 

essa margem de tolerância: “situations that contain “strong” logical contradictions of the 

type that break the law of noncontradiction are actually rather difficult to represent as 

well” (THON, 2016, p. 59). 

Em certos casos, a quebra da coerência é algo que se torna uma característica daquele 

mundo, com a sua aparição sendo esperada pelo leitor dentro dos episódios. Um bom 
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exemplo disso são as primeiras temporadas de South Park (que era primariamente 

iterativa em seu início), em que a morte de Kenny a cada episódio e sua reaparição no 

seguinte, longe de ser uma incoerência, é uma característica central daquele mundo, 

gerando expectativa nos leitores não só sobre quando Kenny vai morrer, mas também 

sobre o como. Em outras séries, especialmente as de comédia nonsense, a quebra da 

coerência e das regras é um fator esperado daquele mundo e não diminui a eficácia do 

pacto ficcional nem a imersão naquele mundo. 

Como já mencionamos, no modelo de serialidade iterativa o mundo se expande por 

acumulação de elementos; cada episódio adiciona algo ao mundo, o expande pelas suas 

beiradas, mas não espera que haja consequências aos episódios posteriores. O comum é 

que cada episódio trate de uma parte diferente do mundo, sem que elas se repitam ou se 

toquem, mas também há a possibilidade de citação a um elemento apresentado 

anteriormente, só que esse elemento é apresentado novamente como se a fosse a primeira 

vez que ele tenha aparecido nesse mundo. Essa questão da citação a elementos ou da 

repetição de certas situações (call-back) não necessariamente indica uma situação de 

continuidade densa, já que não existe a expectativa de conhecimento prévio do leitor e, 

especialmente, a expectativa de que o que acontecer a esses elementos terá consequências 

futuras, caso haja essa expectativa, estaremos já no próximo modelo, o em espiral. 

Espiral 

No modelo em espiral, ainda temos diversos storyworlds separados, já que a duração das 

tramas continua sendo o episódio. Entretanto, há uma sensação de progressão dada não 

por uma demanda de conhecimento que os episódios façam dos anteriores, mas, sim, de 

que o mundo sofra as consequências dos eventos apresentados anteriormente. Assim, o 

modelo em espiral apresenta um único mundo que se alonga à medida que os storyworlds 

se sucedem temporalmente, mas ainda segmentados por episódio (Figura 2). 
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Figura 2: Modelo Espiral 

Cada episódio ainda é concebido para ser compreendido em separado dos demais, com 

tramas que se iniciam e se concluem dentro dele, assim como o modelo iterativo, 

entretanto, quando elementos apresentados anteriormente são citados ou referenciados, 

eles não são reapresentados como se fosse a sua primeira aparição, mas, sim, como 

relembrança de algo que já ocorreu. Essas referências dão ao modelo espiral uma 

sensação de progressão e de historicidade diferente do modelo iterativo, em que as 

narrativas parecem se suceder como em um loop contínuo; os personagens aprendem e 

mudam, mesmo que muito lentamente; o ambiente vai se modificando de acordo com os 

acontecimentos apresentados. 

As similaridades entre os modelos iterativo e espiral se dão na estrutura episódica. Em 

ambos modelos o episódio é sempre a base de compreensão das tramas, elas sempre 

apresentam todos os elementos necessários para sua compreensão dentro do episódio e 

resolvem as situações narrativas ao final do mesmo. A diferença é que, enquanto no 

modelo iterativo o mundo ficcional sempre está no mesmo lugar, o grau zero de um loop, 

numa série em espiral ele está em um ponto mais avançado da sucessão dos eventos. Essa 

diferença pode ser sutil à princípio - a diferença entre o ponto de partida do episódio 2 e 

do episódio 4 é similar o suficiente para que seja negligente, mas a diferença entre o ponto 

de partida do episódio 2 para o episódio 30 pode ser mais significativo, dado o avanço 

lento, mas constante do mundo. 
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Mesmo nesses casos, a trama do episódio é compreensível tanto para quem saltou do 

episódio 2 para o 30, quanto para o que acompanhou todos os episódios do interim, mas, 

o nível de compreensão não é o mesmo entre esses dois casos. Embora fosse possível 

argumentar o mesmo numa série iterativa, a questão é o quanto esse conhecimento do 

mundo adiciona à compreensão daquele episódio. No modelo iterativo, a adição é sempre 

limitada pela própria estrutura do mundo, é difícil ir além do reconhecimento de algum 

elemento que já apareceu antes, enquanto que no modelo espiral existe não só esse 

reconhecimento da aparição, mas também a descoberta de como ele se modificou, a 

lembrança das situações que podem ter dado origem a essas mudanças e as possibilidades 

narrativas futuras delas. 

Nesse sentido, o modelo em espiral se dispõe a níveis diferentes de leitura possíveis, o 

primeiro é a apreciação dos episódios em separado, exatamente como no modelo iterativo. 

Nesse primeiro cenário, a prioridade é a fruição do storyworld, a experiência da intriga e 

o fechamento da trama. Num segundo cenário, essa primeira fruição é suplementada pelas 

conexões entre os episódios, a percepção das sutis mudanças e a tentativa de antecipação 

das consequências dessas acumulações, ou seja, a fruição do mundo construído pelo 

conjunto de episódios. Enquanto a acumulação no modelo iterativo leva ao 

Figura 3: Gravity Falls, episódio 9 Figura 4: Gravity Falls, episódio 1 

Figura 5: Gravity Falls, episódio 2 Figura 6: Gravity Falls, episódio 3 
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reconhecimento das repetições, no modelo espiral leva ao reconhecimento das 

consequências e das conexões. 

Essa diferença tem repercussões diretas no modo como o mundo dessas séries são 

organizados e fruídos. Enquanto nos dois modelos seriados os episódios podem ser vistos 

de maneira não linear com poucas perdas na compreensão do storyworld, no modelo em 

espiral existe uma tendência a se perder esse segundo nível de compreensão ao se ler os 

episódios fora de ordem, já que as mudanças no mundo normalmente progridem com a 

sequência linear dos episódios. Com certeza existem exemplos de formas de serialização 

que se constituem enquanto espiral e mantêm uma estrutura menos linear, como o início 

de Gravity Falls (2012-2016) em que um viajante no tempo, que só será apresentado no 

nono episódio, aparece nos três primeiros episódios ao fundo de algumas cenas, sendo 

que, só é possível configurar a continuidade entre o evento e o personagem 

retroativamente ao rever os primeiros episódios após sua apresentação (Figura 3-6). 

A relação parece ser que quão maior seja esse sentido de progressão, maior a linearidade 

colocada sobre aquele mundo, visto que na saída de uma falta de progressão no modelo 

iterativo, para uma progressão pequena do mundo no modelo espiral, já se constitui uma 

diferença razoável na disposição dos storyworlds em relação ao mundo que se constrói a 

partir deles. Enquanto na iterativa o mundo se expandia em diversas direções a depender 

de como os episódios utilizavam elementos anteriores e o que adicionavam ao mundo já 

existente, a espiral se expande avançando, mesmo que pouco a pouco, pela adição de 

fatores que geram consequências. 

Quase-saga 

Se no modelo espiral as consequências se limitam aos resultados das tramas episódicas, 

no modelo da quase-saga as tramas continuam independentes das próximas, mas, agora 

elas se estendem por mais de um episódio.  
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Nesse modelo (Figura 7), temos uma trama continuadas, mas com duração finita e bem 

definida, sendo que apenas o conjunto de episódios de um determinado arco requisita o 

conhecimento dos episódios anteriores àquele arco em específico, para ser compreendido. 

Ou seja, existe a construção de um storyworld que se estrutura por diversos episódios, 

mas sua trama se encerra e não possui ligação com a trama do próximo conjunto de 

episódios, que se constitui em outro storyworld e assim sucessivamente. Cada storyworld 

pode ser constituído por um número variável de episódios, não havendo necessidade de 

que eles possuam o mesmo tamanho. 

Os storyworlds dos modelos de quase-saga se estruturam como uma trama dividida em 

partes, sendo que cada episódio avança a trama até se atingir o seu clímax e depois seu 

denouement (desfecho). Em cada episódio não se conta apenas uma parte dessa história, 

mas, também, se intriga a necessidade de continuação no episódio posterior de modo a 

manter o leitor entretido e curioso com a próxima parte da narrativa. Esses enganches 

claros entre os episódios são as estruturas centrais dos modelos mais continuados (o 

quase-saga e a saga, que veremos a seguir), porque são as maneiras em que o episódio 

funciona com relação à história que está sendo contada. 

A segmentação da trama precisa seguir uma lógica de potencialização dramática, 

fomentar no leitor as reações básicas da tensão narrativa (BARONI, 2007) ao terminar o 

episódio em uma situação de núcleo (BARTHES, 2009), em que a resolução de uma ação 

ainda não é conhecida e existe um número de possibilidade de resoluções possíveis. Essa 

estrutura narrativa, comumente chamada de gancho ou cliffhanger, se diferencia do 

comum retardo da catálise (resolução das ações) pois “pour qu'il y ait un cliffhanger il 

Figura 7: Modelo Quase-Saga 
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faut que le suspense soit associé à une interruption du récit...” (BARONI, 2016, p. 3). O 

gancho não simplesmente retarda, mas depende de uma quebra formal na narrativa, o fim 

de algo que se iniciará novamente, ou seja, o próximo episódio. 

Ao mesmo tempo, é imprescindível lembrar que o gancho não é um simples arranjo de 

situações narrativas, mas também uma promessa de resolução num momento futuro e 

toda promessa exige uma contrapartida. No caso do gancho, a contrapartida está na 

recuperação daquela situação em um episódio futuro e a sua resolução, afinal, a resolução 

da ação, enquanto pagamento de uma promessa feita, é tão importante quanto a promessa 

em primeiro lugar. Afinal, embora os efeitos do cliffhanger sejam fortes, eles não podem 

se sustentar sem resoluções com a mesma força, em caso contrário, corre-se o risco de 

abusar da boa vontade do leitor, da mesma maneira que um credor pode perder a 

confiança num devedor se ele demorar demais a pagar sua dívida ou não tiver como quitá-

la completamente. 

Tendo explicado o mecanismo dentro de cada arco, cabe apontar também as relações 

entre cada arco e como isso se relaciona com a construção do mundo ficcional. O mais 

comum é que a relação entre os storyworlds seja de que haja consequências entre eles, 

mas não continuidade narrativa propriamente dita; o episódio inicial do arco seguinte não 

demanda conhecimento do anterior, mas, ainda assim, o mundo apresenta as 

consequências dos eventos, ou seja, uma continuidade do mundo como no modelo espiral. 

Outro modo é que cada um dos storyworlds seja completamente independente um do 

outro, sem que haja consequências entre eles, algo similar ao modelo iterativo. 

Aqui já se prenuncia um dos problemas dessa abordagem, que daremos conta 

posteriormente. Existe uma diferença entre a relação entre os episódios e a relação entre 

os storyworlds, em especial nesses modelos híbridos, que tem a ver com como as tramas 

se conectam. Não há nenhuma exigência que os episódios que componham o arco 

narrativo sejam contíguos entre si, sendo possível a construção de uma trama, e portanto 

de um storyworld, que se apresente num episódio no começo da temporada, continue no 

meio e se encerre no final da temporada, como Arquivo X (1993-2018), ou em episódios 

espaçados, como Gravitty Falls (2012-2016), mesmo que a necessidade de conhecimento 

dos acontecimentos anteriores se mantenham. 
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Saga 

Se na quase-saga as tramas se concatenam, mas existe algum espaço de menos 

continuidade narrativa entre elas, na saga (Figura 8) não há esse espaço: todo episódio 

continua a trama do anterior, de alguma maneira. 

 

Figura 8: Modelo Saga 

Além de todo episódio ter consequências nos seguintes – como no modelo espiral e em 

boa parte do modelo quase-saga – todo episódio também demanda conhecimento dos 

anteriores e não só de modo intermitente, como na quase-saga. Essas duas características 

apontam esse modelo o mais continuado entre os quatro, sendo o paralelo ao chamado 

serial, nos sistemas binários. 

Essas características poderiam levar à compreensão que, nesse caso, existe apenas uma 

trama na série que avança a cada episódio até a sua conclusão, quando a série termina. 

Muito embora existam séries que seguem esse modo de apenas uma trama segmentada 

até o seu final, como a primeira temporada de True Detective (2014) ou Bodyguard 

(2018), este modo é mais raro e tende a ser encontrado em séries com poucos episódios 

por temporada, ou mesmo em séries ditas antológicas, em que cada temporada possui 

tramas e personagens próprios com pouca, ou nenhuma, continuidade entre eles, como o 

próprio True Detective (2014, 2015, 2019) ou American Horror Story (2011-). 

O mais comum na saga é que haja diversas tramas dentro de cada episódio e que essas 

tramas tenham durações diferentes, tanto dentro do episódio, quanto no número de 

episódios que ela leva para se resolver. Esse conjunto de tramas de duração diferente 

garante que sempre haverá tramas em diferentes pontos do arco dramático – se iniciando, 

se desenvolvendo, no clímax e se resolvendo – permitindo que cada episódio possua 
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elementos de preparação, de clímax e de resolução, mesmo que em tramas diferentes. 

Esse arranjo possibilita que haja situações se resolvendo a cada episódio, ao mesmo 

tempo em que existam ganchos para os próximos episódios, dando a dupla sensação de 

finalidade e continuidade. 

Esse modo com múltiplas tramas também apresenta o método mais comum de 

prolongamento dessas séries: novos personagens são apresentados e, com eles, novas 

situações e novas tramas, permitindo uma grande extensão através dessa adição de 

elementos narrativos e tramas. É possível estender uma série em saga com apenas uma 

trama, mas, nesses casos, o que acontece é que se criam impedimentos para que a trama 

não se encerre (como novos adversários, complicações ou desdobramentos). Devido a, 

como mencionamos anteriormente, toda narrativa é teleológica e aponta para seu fim, 

protelar demais este fim pode fazer com que os leitores percam o interesse na narrativa, 

o que é um dos motivos pelos quais sagas com apenas uma trama tendem a ser mais 

curtas. 

Uma tática relativamente comum é a construção de tramas com durações longas, porém 

determinadas, que ajam como um ponto focal de outras tramas menores, gerando pontos 

de inflexão naquele storyworld. Essa tática permite a uma trama de longo prazo ser o eixo 

central por um longo período, tendo outras situações narrativas convergindo para ele ao 

mesmo tempo em que ele gera outras situações, simplesmente pela antecipação deste 

evento. Muitas séries televisivas se utilizam dessa estratégia para criar pontos cardinais, 

seja no meio, seja ao final, de modo que as outras tramas ajudem a aumentar o drama 

daquela situação dramática central. 

Qualquer que seja a estratégia, o cerne desse modelo em saga com múltiplas tramas é que 

os arcos vão se sucedendo, com cada episódio continuando aquele storyworld, mesmo 

que não desenvolva todas as tramas em aberto, sendo que todo episódio exige 

conhecimento do anterior para ser compreendido. Só que aqui somos apresentados ao 

mesmo problema da quase saga: a relação entre as tramas não é uma relação de plena 

continuidade, é possível que haja episódios que não tratem de uma trama e a ela retorne 

posteriormente, só que, diferentemente da quase saga, o storyworld continua sendo 

contínuo de um episódio para o outro, já que alguma das tramas possui continuidade com 

o episódio anterior. 

Percebemos, então, o mesmo problema apresentado na quase saga; a relação de 

continuidade não mais pode ser vislumbrada apenas pelas relações entre as partes não 
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contíguas da narrativa, o episódio, mas sim sobre a sua relação com um componente 

específico da narrativa, uma trama, fio narrativo (WOLF, 2012, p. 199–201) ou plot. 

Nesses casos a importância específica da divisão em episódios8 – entendido como uma 

parte contígua da narrativa seriada – perde a força que possuía nos modelos menos 

continuados, embora ainda seja um elemento na organização da apreciação daquela obra. 

Isso fica mais evidente quando voltamos aos pontos mencionados, que quaisquer desses 

modelos podem possuir mais de uma trama por episódio e que, mais importante, as tramas 

podem ser de modelos diferentes. Nesses casos podemos observar as múltiplas tramas se 

desenrolando em modelos diferentes (Figura 9), mas que devido à demanda das tramas 

mais continuadas, o storyworld acompanha o mundo ficcional. Nesse caso, vemos que as 

relações entre os episódios perdem a importância organizacional da continuidade 

narrativa (TEIXEIRA, 2014a), já que seria possível acompanhar apenas algumas das 

tramas e não outras e ainda assim compreender (em parte) os seus acontecimentos, mas 

não necessariamente todo o episódio.  

 

 

Enquanto estamos falando das relações de continuidade narrativa entre as tramas, é 

preciso indicar que, na maior parte dos casos, estamos limitando como que essas tramas 

se relacionam e o que recuperam do mundo ficcional aos eventos anteriores que trazem 

consequências para a trama atual. Existem outros elementos que podem ser colocados em 

 
8 Muitas vertentes teóricas fazem uma diferenciação entre episódio e capítulo, como uma divisão da 

narrativa seriada entre não continuada e continuada, respectivamente, (para um pouco do histórico e das 

funções diferenciadas dos capítulos recomendamos (BARONI; GOUDMAND, 2017). Nesse trabalho 

vamos nos referir a episódios em relação a quaisquer divisões de uma obra seriada, seja ela continuada ou 

não. 

Figura 9: Múltiplas tramas em saga 
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relação que, não necessariamente, indicam a continuidade de uma trama, mas, sim, a 

recuperação de outros elementos constituintes do mundo ficcional, como personagens, 

locais e objetos. 

Assim, mesmo que alguns desses elementos sejam recuperados para dar continuidade a 

uma trama, como quando o personagem Canceroso aparecia, significava que a 

conspiração maior retornava em The X-Files. Em outros casos, o regresso de um 

personagem pode ser para dar um ar de importância à cena, como nas diversas vezes que 

O Vigia é mostrado nos comics da Marvel, para cimentar aquele evento como relevante 

no universo dessas histórias. Da mesma maneira, locais e objetos podem ser recuperados 

do mundo ficcional, fazendo menções a histórias passadas específicas para que a trama 

possa prosseguir, mas, também, como um modo de identificação de gênero narrativo, qual 

parte do cânone está sendo utilizado ou mesmo o tempo que se está referenciando. 

Mesmo que esse modelo de serialidade priorize o modo como os eventos constituintes do 

mundo ficcional se conectam, é necessário perceber que as tramas também se conectam 

ao mundo ficcional através desses outros elementos e como eles podem influir na relação 

entre o storyworld atual e o mundo ficcional. O retorno de um personagem pode tanto 

causar impacto na narrativa pela conclusão de um gancho – não se sabia se havia 

sobrevivido – quanto pela emoção de se rever aquele personagem e ambos os efeitos 

precisam ser reconhecidos. Nesse quesito, é importante observar quais os efeitos 

possíveis que o resgate desses elementos possui no apreciador, sem presumir que seu 

efeito seja, sempre, o avanço de uma trama. 

O terceiro aspecto desse modelo – e também dos exemplos que utilizamos de séries 

televisivas e comics – é que ele se predispõe mais facilmente à linearidade e escamoteia 

os problemas de como se analisa produtos com maior continuidade que sejam feitos para 

uma apreciação que não dependa da linearidade. Isso se dá porque, mesmo que a narrativa 

se segmente mais facilmente pelas tramas do que pelos episódios, ainda há uma presunção 

que a apreciação será feita ao acompanhar todos os episódios na ordem de lançamento. 

Mesmo que seja possível acomodar o apreciador que perca partes da narrativa seriada, 

seja através de recapitulações, reapresentações dos conflitos narrativos centrais ou 

reinícios (soft reboots), essa é uma escolha narrativa que não diz respeito ao quanto uma 

parte é dependente da outra, mas, sim, o quão fácil é retornar a ela caso se perca uma 

parte. Tudo isso significa que se pode ter duas séries no modelo saga com estratégias bem 

diferentes de retenção de apreciadores, como House of Cards (2013), que reitera muito 
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pouco e demanda que o apreciador retorne e assista os episódios passados, e as 

telenovelas brasileiras, que tendem a ser bem reiterativas e facilitam a apreciação 

intermitente. 

Essa diferenciação não quer dizer que esses modelos de serialidade são completamente 

inúteis para falar de produtos não lineares, já que, mesmo neles tendem a haver certos 

conjuntos de serialidade linear. Ao lidar com o mundo transmídia de Matrix (2001), por 

exemplo, é fácil visualizar os três filmes funcionando como uma quase saga (ou mesmo 

uma saga), mas, é mais complexo analisar as outras partes desse mundo (quadrinhos, 

curtas animados e jogos eletrônicos) sob essa mesma perspectiva, exatamente porque elas 

são aquelas que se dispõem mais facilmente à não linearidade. Não é por acaso que essa 

progressão linear é centralizada na nave-mãe (JENKINS, 2009; SANTOS, 2013, 2017), 

a obra que se pressupõe ser a central ao mundo e à qual as extensões transmídia se 

conectam. 

Mesmo assim, ao fazermos uma análise mais próxima, mesmo dentro desse conjunto 

linear de filmes, percebemos que existem diferenças no modo como os três filmes se 

relacionam, sendo o primeiro muito mais autocontido que os dois últimos. Essa relação 

mais estreita entre Matrix: Reloaded (2003) e Matrix: Revolutions (2003) é muito clara 

quando nos lembramos que o segundo filme da trilogia termina com tramas em suspense 

– a sobrevivência de Neo e o ataque eminente das máquinas à última cidade humana – e 

os dizeres “To be concluded”. Nesse sentido, apesar da dificuldade de se começar a 

assistir à trilogia Matrix pelo segundo filme, indicando uma grande continuidade com o 

primeiro, também fica claro que o segundo filme tenha relações mais profundas com o 

terceiro. 

Não temos uma boa maneira de analisar essas relações entre os filmes de Matrix a partir 

desses modelos seriadoss. O primeiro filme não pode ser visto como iterativo, já que os 

seguintes claramente se embasam nele para serem compreendidos. Da mesma maneira, 

não temos como entender os dois últimos filmes enquanto quase saga separada, já que 

eles recuperam bastante elementos do primeiro. O que fica claro é que a continuidade 

aqui se dá retroativamente, quando os filmes posteriores resgatam elementos do primeiro 

filme para construir tramas e expandir o mundo, muito mais do que de modo progressivo, 

com o primeiro filme deliberadamente preparando os outros dois, pelo menos não como 

o segundo prepara o terceiro. 
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Nesse sentido, nosso trabalho anterior acerca da continuidade narrativa nos comics de 

super-heróis (TEIXEIRA, 2014a) é útil, já que indica que a continuidade é “uma relação 

de sucessão lógica entre partes de um todo, e não como uma ligação estritamente temporal 

entre essas partes” (TEIXEIRA, 2014a, p. 58) ou, ainda, como “ligação lógica entre 

histórias” (TEIXEIRA, 2014a, p. 60). Esses dois componentes apontam para a não 

linearidade e para a construção da continuidade na relação entre a leitura de uma obra 

com as passadas, algo que continuamos a defender, mas ela ainda recai nos mesmos 

problemas dos modelos de serialidade, já que a definição do conceito foi baseada na 

proposta de serialidade de Barbieri (TEIXEIRA, 2014a, p. 33–39). 

Esta definição de continuidade ainda lida essencialmente com a relação entre as partes 

(primeiro problema), confunde as relações entre as partes como relações entre histórias 

ou tramas ao invés dos vários elementos de um mundo ficcional (segundo problema), 

mesmo que lide bem com a não linearidade das relações, já que a importância é a relação 

lógica e não a progressão simples entre elas. Além disso, das categorias criadas para lidar 

com as relações de continuidade (TEIXEIRA, 2014a, p. 71–74), a necessidade narrativa 

e a necessidade temática, são pouco descritivas em como essas ligações se efetivam. Isso 

poderia ser suficiente para analisar um período de um personagem, mas, ao ampliarmos 

o escopo e incorporarmos o conceito de mundo ficcional, é necessário que retrabalhemos 

o conceito de continuidade tanto para dar conta de uma maior gama de fenômenos 

seriados, quanto para construir categorias de análise mais. 

1.4 - Continuidade como relação 

Um dos problemas enfrentados anteriormente é que a continuidade narrativa não é um 

conceito amplamente discutido, mas, sim, definido indiretamente pelo seu efeito na 

serialidade em oposição ao autocontido: “a text is considered serialised when events 

accumulate with a degree of consistency.” (MITTELL, 2018, p. 231). Mesmo nos 

modelos de serialidade discutidos anteriormente, que compreendem modos 

intermediários de serialidade, se recai numa descrição das relações entre episódios (ou 

tramas) como graus de acumulação ou finitude. Como apresentamos anteriormente, os 

graus de acumulação do mundo ficcional podem ser diferentes dos modos como as partes 

se conectam logicamente, construindo storyworlds. Essa diferenciação mostra a 

necessidade de se compreender o mecanismo mesmo de como as partes de uma narrativa 

seriada se conectam logicamente para serem compreendidas como uma narrativa. Faz 

sentido, portanto, que essa diferença tenha sido pouco estudada, já que ela se apresenta 
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com maior intensidade nos modelos híbridos ou em mundos que se dispõem a serem 

apreciados não linearmente e os estudos acerca de serialidade tendem a se concentrar em 

narrativas mais lineares (especialmente séries televisivas). 

Dessa forma, o percurso se inicia pelos estudos dos comics de super-heróis, já que essa é 

uma das formas seriadas que mais tenciona o modo como a continuidade funciona, seja 

pelo seu modo intrincado de costurar múltiplos mundos, seja pelas idas e vindas do seu 

cânone e também pela sua extensão, com décadas de histórias que podem ser postas em 

continuidade. Duncan define continuidade como “the inter-relationships among 

previously published stories” (DUNCAN, 2009, p. 78) no contexto dos comics, uma 

definição bastante funcional. O que nós adicionamos a essa definição foram algumas 

especificidades, em especial a natureza dessas inter-relações e dessas histórias 

publicadas. 

Na questão de quais tipos de relações poderiam ser consideradas de continuidade, embora 

seja claro que Duncan está se referindo a relações intertextuais, ele não especifica quais 

seriam essas relações. Analogias são relações intertextuais, mas não parecem ser o tipo 

de relação que servem de fundação para narrativas seriadas, como a paródia também não. 

As relações que Duncan se refere parecem ser de ordem lógica: um evento não é 

esquecido, personagens se mantêm coerentes entre aparições, locais mantêm sua 

composição, objetos não desaparecem de onde estavam. Mas não são só que essas 

relações mantêm uma acumulação consistente, como disse Mittell (2018), mas também 

uma relação de necessidade, onde é preciso conhecer o estado anterior para se 

compreender o andamento da narrativa no presente. Foram essas características que nos 

levaram a salientar a “relação de sucessão lógica entre partes de um todo” (TEIXEIRA, 

2014a, p. 58) e também a ideia de necessidade narrativa (TEIXEIRA, 2014a, p. 72) como 

uma de suas categorias. 

A outra questão é sobre quais histórias publicadas ele está se referindo na sua definição. 

Parece bastante claro que o “publicadas” tem restrições implícitas de terem sido 

publicadas por uma das casas editoriais de comics, já que não faria sentido esperar que 

uma revista da DC fizesse referência a uma história passada da Image e fosse 

compreendida. Mas, mesmo essa restrição implícita precisa ser especificada: nem toda 

história publicada é comumente referenciada posteriormente, histórias que se passam em 

universos alternativos, como nas coleções Elseworlds da DC e What If... da Marvel, não 

costumam ser colocadas em continuidade com as revistas que se passam nos seus 



 47 

universos normais. Outro tipo de histórias que comumente não são postas em 

continuidade são histórias que se tornaram inválidas por diversos motivos, sejam por 

causa de disputas legais como Elektra Lives Again (1990), seja porque novas versões dos 

eventos foram criadas, tal qual o modo como Batman: Year One (1987) substituiu as 

origens anteriores do personagem. Essas especificações indicam que as histórias precisam 

se passar no mesmo universo ficcional e que elas precisam ser as histórias válidas naquele 

momento. 

Essas duas especificidades se unem no que chamamos de modelo canônico de 

continuidade (TEIXEIRA, 2014a, p. 57), ou seja, que a continuidade narrativa é uma 

relação de necessidade lógica entre histórias que são válidas naquele momento. Esse 

modelo pressupõe a existência de um cânone narrativo que valida e organiza as histórias 

publicadas, sendo organizado e modificado ao longo do tempo. O conceito de cânone será 

trabalhado em maior profundidade no próximo capítulo, mas, por hora, basta 

compreender que a continuidade é algo que opera ao colocar em relação diferentes 

elementos canônicos e que, ao sempre que se adiciona elementos canônicos ou se crie 

novas relações de continuidade, se reorganiza o todo e que essa expansão é sempre 

controlada de alguma maneira. 

A partir desse modelo canônico de continuidade, nós tentamos compreender como essas 

relações são comunicadas para o apreciador utilizando o conceito de leitor-modelo (ECO, 

2008), no qual o texto pressupõe as competências necessárias para sua compreensão e 

constrói um leitor-modelo ideal para tal. Só que, para Eco, o texto não apenas pressupõe 

a existência do leitor empírico, mas, também, o capacita a se tornar o leitor-modelo. 

“Portanto, prever o próprio leitor-modelo não significa somente ‘esperar’ que exista, mas 

significa também mover o texto de modo a construí-lo. O texto não apenas repousa numa 

competência, mas contribui para produzi-la.” (ECO, 2008, p. 40). Isso tem implicações 

importantes para a compreensão de narrativas seriadas, já que cada parte, ao se colocar 

em continuidade com outra, precisa demonstrar que essa continuidade existe e apontar 

minimamente o que é necessário para compreender essa relação. 

Com base nisso, as tentativas explícitas de reapresentar os elementos colocados em 

continuidade, através de recapitulações no começo das partes ou pela reiteração das 

situações narrativas ou de seus elementos, não são diferentes em natureza das narrativas 

seriadas muito continuadas que presumem total conhecimento das relações de 

continuidade utilizadas, a diferença é de grau. A menção a um elemento não apresentado 
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naquela parte já é a indicação de uma lacuna de conhecimento por parte do leitor que 

pode ser sanada ao retornar às partes anteriores, mesmo que mais vaga. Mesmo que essa 

lacuna seja algo que vá ser revelado em partes futuras, ainda assim há uma relação de 

continuidade, mas prometendo uma resolução de um evento ou a importância de um 

personagem, local ou objeto. 

A partir de todos esses elementos, acabamos por construir três categorias de continuidade, 

a citação, a necessidade narrativa e a necessidade temática (TEIXEIRA, 2014a, p. 71–

74). A citação aponta para uma relação muito pequena entre duas histórias: “Na maioria 

dos casos a citação não tem relevância para a compreensão da obra, mas é apenas um 

aceno ou piscadela para o leitor mais atento e experto, que se sentirá recompensado por 

reconhecer essa nota.” (TEIXEIRA, 2014a, p. 71). Nesse caso, temos mais o apontamento 

para um mundo maior, mas que não adiciona nenhum ganho à apreciação daquela obra 

em específico, ou seja, o ganho é na conexão entre as partes. 

A necessidade narrativa “se refere a histórias ou fatos que é necessário que o leitor 

conheça, caso contrário ele não conseguirá entender a história atual.” (TEIXEIRA, 2014a, 

p. 72), ou seja, existe uma necessidade direta de conhecimento para a compreensão da 

narrativa. Só que essa necessidade não é completa, já que “o conhecimento colocado aqui 

é em graus.” (TEIXEIRA, 2014a, p. 73). Um apreciador pode entender parte da 

referência, mas não tudo, e apreciadores diferentes podem fazer um número diferente de 

conexões e com ganhos de conhecimento diferentes sobre a parte atual. O que demonstra 

que essa categoria se aplica a diferentes formas de conexão, mesmo que elas operem pelo 

mesmo princípio. 

A necessidade temática “é uma relação entre duas histórias que não passa pelos 

acontecimentos, mas sim pelo modo de contar histórias, pelos temas tratados e pelo tipo 

de traço ou de cor que é utilizada” (TEIXEIRA, 2014a, p. 73). Essa categoria foi utilizada 

para tratar de questões que não são da ordem dos elementos singulares constituintes do 

mundo (eventos, personagens, locais e objetos), mas, do lidar com sua atmosfera 

(ARAÚJO, 2015, p. 51–58), especialmente com certos agrupamentos comuns aos comics 

de super-heróis, como passagens de uma equipe criativa por personagens (TEIXEIRA, 

2014a, p. 42) ou fases dos personagens ou mundos (HILBERT, 2019). Enquanto a 

necessidade narrativa lida com relações específicas (tal elemento foi posto em 

continuidade), a necessidade temática lida com relações difusas (essa história faz 

referência ao Batman dos anos 1960). 
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Essas duas últimas categorias não são excludentes, sendo possível que uma parte coloque 

em continuidade tanto um elemento específico quanto como uma fase específica, da 

mesma maneira que é possível que haja uma sem a outra. Embora possa parecer difícil 

que a necessidade temática se apresente sozinha, já que fazer referência sem citar um 

elemento é algo complicado, é importante apontar que muito dessa referência temática se 

apresenta por aspectos plásticos, como o traço (nos comics) ou a cor, figurino, linguajar 

e trejeitos, nos produtos audiovisuais. Um exemplo é a série Bojack Horseman (2014-) 

que em diversas cenas de flashback se repete uma cena similar, em que um personagem 

está dirigindo um carro com diversas referências acerca da década (ou ano) na rua e uma 

música imitando as músicas da época, construindo o passado do mundo da série. Outro 

exemplo foi trabalhado na dissertação, em que a mudança do traço no arco Club of Heroes 

(TEIXEIRA, 2014a, p. 119–121) serviu para delimitar graficamente a era a que se está se 

referindo, seja os anos 2000, seja os anos 1950. 

Na dissertação, essa formatação de continuidade narrativa e as categorias apresentadas 

deram conta das questões colocadas naquele momento, especificamente como um 

personagem com o cânone tão longo como o Batman, que consegue fazer uso desse 

arcabouço ao mesmo tempo em que se mantêm compreensível, mas, a pesquisa doutoral 

exigiu tanto uma expansão e refinamento do conceito, quanto especificar as categorias de 

análise. Os principais motivos para que essas ações fossem necessárias foram o fato de 

não havíamos  trabalhado com o conceito de mundo na dissertação, então muitos 

elementos do mundo acabam se confundindo com o conceito de história ou narrativa; e 

que, apesar do acesso não linear ao cânone, trabalhamos com uma passagem linear de 

narrativas, aquelas escritas por Grant Morrison entre 2006 e 2011. 

Mas, mais importante que a necessidade de mudança no conceito de continuidade, é 

importante sublinhar que o seu princípio básico ainda nos parece muito útil e que a sua 

explicitação é necessária para que possamos realizar esse refino no conceito. Em sua base, 

a continuidade se baseia num princípio de apontamento e recompensa, a obra aponta para 

as outras com as quais ela se coloca em continuidade e o apreciador que reconhece a 

referência se regozija desse reconhecimento. Por outro lado, se o apreciador não 

reconhece a referência, o apontamento o auxilia para que saiba em que outra obra ele 

pode sanar essa lacuna, ganhando o conhecimento necessário. E esse apontamento não é 

somente algo que é feito para o passado, mas também para o futuro, com promessas de 
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novos eventos, apresentações de personagens que serão centrais ou objetos misteriosos 

que despertam a curiosidade do apreciador em procurar as partes futuras. 

Esse princípio de apontamento e recompensa funciona em um sistema de 

retroalimentação no qual quanto mais o apreciador seguir os apontamentos para outras 

obras, mais apto ele estará para reconhecer os elementos em continuidade, dando a ele 

maior conhecimento sobre aquele mundo e o permitindo seguir ainda melhor os 

apontamentos para outras obras. É esse sistema de retroalimentação que permite que uma 

narrativa seriada se prolongue indefinidamente, tanto ao apontar para novas relações 

futuras, quanto ao resgatar elementos do passado para gerar novas histórias. 

Isso é verdade tanto para narrativas seriadas lineares, quanto para narrativas seriadas não 

lineares. O que muda são os vetores entre cada uma das partes; enquanto narrativas 

seriadas lineares precisam se relacionar com a parte imediatamente anterior e posterior, 

narrativas seriadas não lineares não demandam isso, podendo pular partes e se relacionar 

de modo mais lateral, tendo o formato de uma teia de relações mais do que de uma linha. 

Isso não impede que as séries lineares também tenham relações não lineares - toda série 

segmenta o que põe em continuidade e resgata certos elementos anteriores enquanto 

suprime outros - basta observar os segmentos de “anteriormente” e perceber como eles 

selecionam os elementos necessários para a compreensão daquela parte e não uma 

recapitulação de toda a série. 

Também fica claro que nem toda relação de continuidade possui a mesma intensidade, 

algo já apontado na dissertação através tanto da separação entre citação e necessidade 

narrativa quanto da existência de níveis diferentes de necessidade narrativa, desde só ter 

alguma ideia de quem é um personagem, até saber detalhes de sua história e aparições 

anteriores (TEIXEIRA, 2014a, p. 67 e 73). Fica claro, também, que muitas vezes a 

narrativa é compreensível mesmo que o apreciador não tenha o conhecimento completo 

que é requisitado, assim, quem só reconhece o personagem compreende a narrativa, mas, 

quem sabe de detalhes das outras aparições dele reconhece mais do drama da situação e 

tem outro nível de apreciação. 

Esses níveis de leitura acabam por colocar em xeque uma das partes da definição que 

utilizamos anteriormente, especialmente a “ligação lógica entre histórias” (TEIXEIRA, 

2014a, p. 60), pois, se o elemento pode ser reconhecido e colocado em relação 

simplesmente pelo seu reconhecimento, mas sem compreender de onde ele vem em 

específico, a relação não pode ser entre histórias. A origem desse erro é simples de ser 
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identificada, já que a relação central colocada na continuidade era entre eventos, algo que 

advém dos modelos de serialidade de Barbieri e que já explicitamos anteriormente, e a 

relação entre eventos anteriores e a narrativa atual é facilmente confundida com uma 

relação entre tramas. 

A correção desse erro também é simples, tendo visto que cada parte de uma narrativa 

seriada adiciona elementos ao mundo ficcional, como apontado na nossa reinterpretação 

dos modelos de Barbieri, a relação seria entre esses elementos e a parte atual. Isso resolve 

os dois problemas aqui descritos: 1) A possibilidade de um conhecimento difuso e não 

específico acerca dos elementos mencionados ao conectar ao mundo ficcional ao invés 

de uma parte específica; 2) Permite um afastamento da noção que apenas eventos podem 

ser referenciados, abrindo portas para que os outros elementos constituintes do mundo 

ficcional como personagens, objetos e locais ganhem o mesmo destaque. Assim, podemos 

refinar o conceito de continuidade narrativa como a relação de necessidade lógica entre 

elementos do mundo ficcional em diferentes obras para se compreender uma obra. 

A partir disso, é necessário revisar os tipos de relação de continuidade possíveis a partir 

da possibilidade de que existam diferentes níveis de continuidade entre uma obra e o 

mundo ficcional. Também cabe analisar tipos de relação de continuidade que não sejam 

apenas retroativas, mas que lidem com promessas futuras e também com entreatos de 

obras já existentes. Isso nos permitirá compreender de modo mais granular como a 

continuidade funciona, mas, também, demonstrar o princípio de que quando uma obra 

demanda mais conhecimento anterior, maior a recompensa ela deve proporcionar em 

relação a quem não possui esse conhecimento. 

Citação 

Citação é uma menção a outro elemento do mundo ficcional que não é necessária 

para a compreensão e que adiciona pouco à apreciação dessa obra em específico. 

Essa menção pode ser realizada através de muitas maneiras: ela pode ser mencionada 

num diálogo, uma breve aparição visual, ou mesmo como escrita. O que define a citação 

é ela ter pouco destaque na narrativa, exatamente por contar com pouca relevância para a 

compreensão da obra. Assim, a citação é o ponto mínimo de relação entre a obra e o 

mundo ficcional, servindo mais como um pequeno gesto indicando para o apreciador que 

aquela obra pertence a um universo maior. Só que esse pequeno gesto pode ser o 

suficiente para que o apreciador, que não conheça outras obras, vá atrás disso, visto que 

o investimento é pequeno. 
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Por outro lado, exatamente porque o investimento é pequeno que não é possível haver 

uma recompensa muito grande. A recompensa da citação é apenas o prazer do próprio 

reconhecimento, de fazer o apreciador se sentir incluído dentre aqueles que compreendem 

o significado de algo, como alguém que é apresentado a um grupo seleto. Isso pode 

parecer pouco, mas, o acúmulo de várias citações é essencial para que o público mais fiel 

sinta que possui um diferencial em ter esse conhecimento anterior, além de ser uma 

plataforma para que os que não reconhecem a citação possam ser apontados para outras 

obras. 

Referência 

Referência é uma menção a outro elemento canônico do mundo ficcional que 

adiciona algo à compreensão dessa obra em específico. Essa adição não precisa ser 

grande e nunca é essencial para a compreensão da obra, mas ela permite relacionar essa 

obra com o resto do mundo ficcional de uma forma diferente, mostrando um 

entrelaçamento entre eles. Esta é a principal diferença entre a citação e a referência: 

enquanto a primeira aponta para algo externo, a referência conecta-se com esse algo, 

indicando uma existência prévia e alguma influência de outras obras na que está sendo 

apreciada. Da mesma maneira, sua recompensa é mais robusta, levando o apreciador a 

reconhecer não só que haja uma conexão, mas também entender mais como uma obra se 

relaciona com as demais, quais consequências são trazidas e quais não. 

O modo como essas relações são apresentadas podem se dar de maneira bastante explícita, 

como era bastante comum nos comics da Marvel dos anos 1960, em que a referência era 

acompanhada de um asterisco e uma nota dizendo de onde a referência veio (Figura 10). 

 

Figura 10 Avengers v1 #6 (1964) 

A referência também pode ser algo mais sutil, como uma referência oblíqua que indica 

como determinado elemento muda ao longo do tempo. Um exemplo disso é o modo como 
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o prédio em construção no começo de Ant-Man (2015), junto com a data de 1989 (Figura 

11), é uma referência com o mesmo prédio completo que apareceu em Captain America: 

The Winter Soldier (2014), quando ele é o quartel general da S.H.I.E.L.D (figura 12). 

Nesse caso, ao reconhecer o prédio, o apreciador consegue compreender a diferença não 

só de tempo, mas, também, do estágio da organização, sua consolidação em 1989 e sua 

plena força em 2014. 

 

Figura 11 Ant Man (2015) 

 

Figura 12 Captain America: The Winter Soldier (2014) 

Recuperação 

Recuperação é a menção a outro elemento canônico do mundo ficcional que é 

necessário para a compreensão dessa obra em específico. O diferencial da recuperação 

é que o reconhecimento é necessário para a apreciação da obra atual e não somente 
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adiciona alguma informação, masa obra perde parte de seu sentido sem esse 

reconhecimento. Esse tipo de relação de continuidade é o que nos referimos ao mencionar 

modelos seriados mais continuados, em que cada parte pressupõe conhecimento da 

anterior e assim por diante, sendo que não é possível compreender um episódio 

completamente sem ter visto os anteriores. Isso se dá, como já mencionado anteriormente, 

porque sempre há alguma trama que recupera algum elemento anterior, criando essa 

relação de necessidade. 

Mesmo quando existem mecanismos de recapitulação ou de reiteração dos elementos 

recuperados, ainda existe uma diferença de conhecimento entre o apreciador que 

acompanhou as partes anteriores e o apreciador que acabou de ser apresentado a esses 

elementos. Isso se dá tanto pela questão de familiaridade, já que o apreciador que está 

acompanhando teve mais tempo com aqueles elementos do que o apreciador que só viu a 

parte atual, quanto por uma questão de relação emocional de ter visto os elementos 

anteriores e querer saber o que acontece depois, especialmente após um gancho 

(BARONI, 2016; GOUDMAND, 2013), que é feito para gerar expectativa no apreciador 

sobre uma parte futura. 

O que percebemos quando um apreciador encontra uma relação de recuperação que ele 

não tem como compreender é que a trata como uma relação de referência, aceitando que 

exista um déficit de conhecimento, mas tentando entender como aquela obra se relaciona 

com o resto do mundo ficcional. Caso o apreciador também não a consiga compreender 

como uma relação de referência, ele pode tratar como uma relação de citação, algo que 

aponta para um elemento que ele já conhece do mundo ficcional. Se nem essa relação de 

citação é possível, o apreciador consegue compreender apenas que a obra aponta para 

algo fora dela e pode, a partir disso, buscar conhecer essas outras obras ou apreciar – o 

que for possível – nessa obra e deixar esses apontamentos de lado. 

Gancho 

O gancho é a apresentação de um elemento no universo ficcional de modo breve e 

com a clara intenção de ser recuperado em uma obra futura. Enquanto nos outros 

casos temos normalmente uma relação entre a obra atual e o mundo ficcional já 

estabelecido9 -  uma presunção de conhecimento - nesse caso temos uma promessa que o 

 
9 Como um raro contraexemplo temos as referências feitas do passado para o futuro em Gravity Falls que 

apresentamos como exemplo de modos não lineares de continuidade em séries em espiral (Figuras 6 a 9). 
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elemento vai ser utilizado novamente no futuro. Tradicionalmente, o gancho se refere a 

uma situação que não se resolve ao final de uma parte seriada e que só terá a sua conclusão 

na seguinte, o cliffhanger (BARONI, 2016). Por não saber o desfecho da situação, o 

apreciador se sente impelido a assistir a próxima parte para presenciar esse desfecho, 

estando mais emocionalmente investido nele por causa da espera prolongada. 

Como nos posicionamos anteriormente, não acreditamos que essas relações de 

continuidade se deem somente acerca de eventos, mas, também, por outros elementos 

constitutivos do mundo ficcional. O gancho pode ser a revelação de um local há muito 

procurado, um objeto misterioso ou mesmo de um personagem que se promete 

importante. Um exemplo disso é o final do terceiro episódio da primeira temporada de 

True Detective (2014), em que o assassino que os detetives estão investigando é 

apresentado em seu sítio, local e personagem que serão importantes nos episódios futuros 

(Figura 13). 

 

Figura 13 True Detective, 1a temporada episódio 3 (2014) 

Preenchimento 

Uma relação de preenchimento se dá quando um elemento do mundo ficcional 

expande algo já estabelecido, ou que ainda será, de modo a dar mais detalhes sobre 

ele, mas não algo essencial. O elemento central aqui é que existe uma lacuna – 

importante ou não – entre pontos no mundo ficcional que é preenchida ao se apresentar o 

porquê ou o como existiu a transição entre esses pontos. Essa lacuna pode ser algo trivial, 

como mostrar o que aconteceu com um personagem num breve momento que não foi 

mostrado em uma obra, como o corretamente intitulado A funny thing happened on the 

way to Thor’s Hammer (2011), um curta que conta o que aconteceu com o agente Coulson 
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antes dele chegar no local onde estava o Martelo do Thor na cena pós-créditos de Iron 

Man 2 (2010). Esta lacuna também pode ser algo central, como a revelação do que mudou 

a relação entre Michael Burnham e seu irmão adotivo Spock, em Star Trek Discovery 

(2018-), como foi revelado no episódio 8 da segunda temporada da série (2019). 

Esse tipo de relação pode se apresentar em conjunto com uma recuperação, seguindo um 

gancho, ou mesmo sendo utilizada em separado, mas a sua função é apenas a de lidar com 

pontos já estabelecidos anteriormente no mundo ficcional. Essa característica faz com 

que relações de preenchimento sejam muito utilizadas em extensões transmídia que não 

tenham muita relevância para a compreensão de outras obras, ou mesmo sem adicionar 

muitos elementos ao universo ficcional, como os curtas do MCU ou quadrinhos de Tie-

in de filmes. Um bom exemplo disso é Star Wars Special: C-3PO: The Phantom Limb 

(2016), uma revista em quadrinhos que existe apenas para explicar por que C-3PO possui 

um braço vermelho em boa parte de Star Wars ep. VII (2015). A história fala de 

perspectivas interessantes sobre a vida e modos de pensar de droids no universo de Star 

Wars, mas o motivo que a revista existe é para explicar apenas esse fato. 

Outro modo que o preenchimento ocorre é quando se constrói uma obra cujo único 

objetivo é adicionar eventos passados, mas de modo que não possui importância ou que 

não se conecte a outras obras. Isso se apresenta mais comumente como uma explicação 

do pano de fundo de um personagem ou de um objeto, do porquê e do como eles chegaram 

até o ponto que outra obra se inicia. O que caracteriza esse uso do preenchimento é que a 

explicação desse passado não está entrelaçada com nenhuma outra obra, sendo acessório 

à apreciação da obra que ela expande. 

1.4 - Serialidade em mundos não lineares 

Revisitando os modelos seriados apresentados anteriormente à luz dessas relações de 

continuidade, percebemos que ao invés de torná-los obsoletos, nós temos uma nova visão 

sobre sua função como conjuntos de relações de continuidade que se cristalizaram. 

Também fica claro que esses modelos pressupõem uma determinada relação linear entre 

suas partes, exceto no modelo iterativo, em que a continuidade é apenas dos elementos 

do mundo, já que nesses modelos, quanto mais continuado, mais linear se torna a série. 

Por outro lado, mostra também que existe a possibilidade de criar um mundo 

intrinsecamente conectado a partir de relações menos fortes, ou mesmo construir uma 
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grande gama de relações mais fracas ao redor de um grupo de obras que possuem relações 

mais fortes. 

Para isso, retornamos à diferenciação entre mundo possível e storyworld, mais 

especificamente aos mecanismos de construção de coerência diferentes entre os dois. O 

storyworld está relacionado à compreensão da narrativa a partir da intriga, organizando 

os elementos do mundo ao redor da sua finalidade, do seu telos. O mundo possível está 

relacionado à compreensão da narrativa enquanto conjunto acumulado de elementos 

narrativos, não mais entendidos como intrigados, mas em estado neutro. Assim, enquanto 

o storyworld lida com ações, o mundo lida com eventos e assim por diante, criando a 

dinâmica em que ao final de cada parte as consequências daquele storyworld atualizam o 

mundo. Da mesma forma, quando uma narrativa referencia algum elemento do mundo, o 

storyworld está intrigando-as na narrativa. 

Esse círculo de atualização e referência ocorre em todas as narrativas seriadas, mas, nas 

mais lineares, tende-se a escamotear essas questões, pois a diferença entre o mundo e o 

storyworld diminui até quase desaparecer. A diferença ainda se faz presente quando 

algum elemento mais antigo é referenciado, obrigando o storyworld a recuperar um 

elemento do mundo possível, recontextualizá-lo e intrigá-lo na narrativa daquela parte. 

Nas narrativas seriadas mais lineares existe uma necessidade maior de expor esse 

processo de atualização, pois é mais difícil presumir quais outras partes daquele mundo 

seriado foram apreciadas e, especialmente, para fomentar o mecanismo de apontamento 

e recompensa, já que haverá menos recompensas de finalidade. 

Isso é especialmente relevante nas três primeiras categorias, pois elas mostram que 

histórias podem ter diferentes níveis de continuidade com o mundo, cada uma 

demandando mais conhecimento, mas também oferecendo maiores recompensas. No fim 

das contas, esse é o objetivo, mais conexões é mais trabalho para o apreciador, mais coisas 

a lembrar, mais obras a ver, então as recompensas precisam ser compatíveis com esse 

investimento. Um dos grandes prazeres de apreciar uma narrativa é a de chegar ao seu 

fim, mas em séries (possivelmente) infinitas, especialmente as não lineares, o final é 

sempre transitório, um degrau para a próxima história, o suspense de como termina é 

diminuído e substituído por um desejo de saber o que virá a seguir. A recompensa de 

apreciar uma narrativa dessa forma deixa de ser ver o seu fim, mas ver o que vem depois, 

como as partes se conectam, o prazer se desloca do denouement para o reconhecimento 
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dos elementos desse mundo. Em suma, passa-se a fruir mais o mundo do que o 

storyworld. 

O conjunto de categorias aqui apresentadas tem o benefício de permitir mapear como essa 

teia de conexões se desenvolve nesses mundos não lineares, identificando seus nós 

centrais e como seguir a cadeia de menções da mesma forma como se seguem tramas em 

narrativas seriadas lineares (ARAÚJO, 2015, p. 63). Isso traz a possibilidade de 

compreender como esses mundos se expandem, quais os elementos mais recorrentes e 

permite intuir quais os percursos de apreciação prioritários entre as obras, baseados em 

quais obras apontam para outras e os percursos que demandam mais ou menos 

conhecimento das anteriores. Mas isso não preclui que também acompanhemos as tramas 

individuais à medida que elas continuem acerca de diversas obras, sendo possível 

acompanhar o desenvolvimento de personagens ou mesmo uma cadeia de eventos. 

Outra situação é que seria possível perceber a recorrente menção a elementos que alterem 

significativamente o modo de funcionamento daquele mundo, não sendo possível que 

obras futuras não deem conta daquele elemento. Ele não precisa ser intrigado, mas se 

torna impossível intrigar outros elementos sem fazer menção a ele, ele se torna uma meta-

intriga10, já que é uma intriga que só pode ser percebida como tal ao se acompanhar o 

mundo e não uma obra apenas. Desse modo, essa meta-intriga seria a intriga do mundo 

como um todo e não de um storyworld específico. 

Isso tudo se avoluma ao tema central: o princípio da continuidade de apontamentos e 

recompensas se torna cada vez mais relevante quanto menos linear é a organização do 

mundo. Tanto para fazer as conexões entre as obras claras, quanto para tornar as 

recompensas de navegar por esse emaranhado suficientes. Os apontamentos também 

servem a um claro interesse comercial de fidelizar o apreciador a um conjunto de produtos 

correlatos, afinal, quanto mais ele aprecia obras daquele mundo, mais ele retira 

recompensas delas, criando um investimento que pode levá-lo a consumir ainda mais 

obras daquele mundo. Essa forma de fidelizar o público está por trás dos grandes 

investimentos em universos compartilhados recentes, especialmente em Holywood11. 

 
10 O conceito de meta-intriga (meta-plot) foi cunhado em cenários de jogos de RPG de mesa, em que as 

aventuras e os suplementos iam avançando o estado do mundo e modificando as possibilidades de intrigas 

possíveis de serem criadas naquele mundo, muitas vezes culminando em grandes aventuras jogáveis ou 

romances que continham o seu clímax, resolução e apontamento da próxima meta-intriga. 

11 https://www.indiewire.com/2015/03/why-hollywood-is-obsessed-with-shared-universes-and-why-

many-are-doomed-to-fail-265596/ 

https://www.indiewire.com/2015/03/why-hollywood-is-obsessed-with-shared-universes-and-why-many-are-doomed-to-fail-265596/
https://www.indiewire.com/2015/03/why-hollywood-is-obsessed-with-shared-universes-and-why-many-are-doomed-to-fail-265596/
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Figura 14: Relações de continuidade não lineares 

No entanto, todos esses elementos pressupõem uma organização que é de um tipo 

diferente das narrativas seriadas lineares. Não está em jogo aqui apenas como uma 

determinada trama vai continuar e quais são seus desfechos parciais propostos, mas, sim, 

como o estado do mundo estará ao final de cada parte, quais são as possibilidades de 

continuação que existem e como cada parte se conecta a múltiplas outras, fazendo com 

que a coordenação ocorra em diversos vetores ao invés de apenas um. Essa coordenação 

é ainda mais complexa quando se percebe que, embora narrativas lineares também 

possuam grandes equipes criativas e que a autoria é compartilhada de alguma maneira 

(MAG UIDHIR, 2010; TEIXEIRA, 2014a, p. 82), nas narrativas seriadas não lineares 

você tem múltiplas equipes criativas que precisam ser coordenadas entre si. 

Existem diversos exemplos, mas, acredito que os comics de super-heróis são um bastante 

claro pelo grande volume de títulos diferentes sendo lançados mensalmente. Cada revista 

possui uma equipe criativa composta por roteiristas, desenhistas e coloristas, além de uma 

equipe complementar de arte-finalistas e letristas, supervisionados por um editor. Cada 

título existe dentro de um escritório ou pasta que trata de assuntos relacionados àquela 

linha de títulos, normalmente agrupada tematicamente ou por importância – como a linha 

dos X-Men ou o escritório do Superman – e coordenado por um editor responsável por 

ela. Acima disso, há o escritório do editor-chefe, que coordena todas as editorias. 

Atualmente, a Marvel possui cerca de 40 títulos mensais e a DC Comics possui 46. Para 

coordenar um volume tão grande de títulos, a Marvel costuma fazer grandes encontros 
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presenciais12 com seus roteiristas e editores, nos quais eles discutem, coordenam e 

decidem as grandes linhas narrativas da editora naquele ano, sejam eventos que afetem 

toda a editora, sejam as propostas pra novas séries ou os planos para linhas inteiras. 

Essa coordenação claramente lida com as escolhas criativas possíveis, linhas de ação 

gerais e as diretrizes possíveis para cada equipe criativa que trabalhe naquele universo. A 

ela cabe indicar às equipes criativas quais possibilidades criativas podem ser realizadas, 

vetar ideias que considera que não caibam naquele momento e manter as diferentes 

equipes em contato acerca de suas decisões individuais, de modo a favorecer as menções 

entre cada uma das partes. Em suma, todas essas atividades apontam para um trabalho de 

gestão dos elementos que o mundo possível contém, seu estado atual e futuro, tanto numa 

dimensão prática (decidir quem trabalha em qual obra e com que liberdade) quanto em 

dimensões criativas (quais personagens estão disponíveis, quais elementos precisam ser 

utilizados nas obras). 

Estes elementos, embora façam parte do mundo possível, parecem se organizar de modo 

diferente, não entre os existentes e não existentes, nem entre os muito referenciados e os 

pouco referenciados, mas entre os possíveis de serem referenciados e os não possíveis de 

serem referenciados. Entre quais escolhas são válidas e quais são inválidas, em relação 

ao passado, mas também em relação ao futuro. O nome que se dá a esse conjunto de 

elementos que se referem ao seu estado de validade, mas não ao seu estado narrativo, é o 

de cânone e precisamos lidar com como ele é gerido para entender como mundos não 

lineares se organizam. 

  

 
12 https://www.vox.com/2014/12/17/7394103/marvel-writers-retreat 

https://www.vox.com/2014/12/17/7394103/marvel-writers-retreat
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Capítulo 2 – Gestão canônica de mundos não lineares 

O uso do conceito de cânone em relação às obras ficcionais tem, cada vez mais, estado 

presente nas discussões acadêmicas que dizem respeito às narrativas - especialmente as 

seriadas – tanto no que diz respeito aos aspectos mercadológicos (FREEMAN, 2014; 

HADAS, 2014), à comunidade de fãs (CHANEY; LIEBLER, 2007) e à estrutura dos 

mundos (WOLF, 2012). Mesmo que o termo seja difundido e utilizado em conversas de 

fãs e no meio acadêmico, e compreendido de forma mais geral, ainda precisamos retomar 

a sua definição, pois, certos elementos desta ainda demandam atenção, existindo, 

inclusive, pontos os quais acreditamos precisar ser mais especificados. 

2.1 - Duas definições de cânone 

Em nossa dissertação, apresentamos que o conceito de cânone possui duas definições  

(TEIXEIRA, 2014a, p. 60), algo que é seguido por Proctor (2018, p. 238). Ambas partem 

do grego antigo κανών e seu significado pode ser lei ou norma, mas, também, lista, régua 

ou ideal. Esses sentidos de cânone têm em comum a noção de comparação com algo, uma 

mensuração daquilo que é canônico ou não. Toda relação canônica, portanto, é algo que 

indica que algo faz ou não parte de um conjunto, se está na medida correta ou se alcança 

um certo padrão. Disso decorre que todo cânone é exclusivista - se é ou não é, se está ou 

não está - mesmo que existam medições e gradações; o cerne dele é de algo que delimita. 

A primeira definição diz respeito ao cânone como conjunto dos distintos, dos melhores, 

dos universais. É nesse sentido que utilizamos o termo ao falarmos do cânone das artes 

como a literatura, a pintura, a música. Podemos também fazer recortes por línguas (o 

cânone da literatura francófona), estilos (o cânone da música de concerto), recortes 

regionais (o cânone da música brasileira) ou mesmo por períodos históricos (o cânone da 

filosofia moderna). Em todos esses casos, o que se quer dizer é que as obras (ou mesmo 

criadores) que pertencem a esse panteão devem ser apreciadas e preservadas, que elas 

fazem parte de um certo capital comum ou ideal de todos. Ao fim, toda e qualquer obra 

(ou autor) tem como maior honra possuir a distinção de ser considerado canônico. 

Esse tipo de cânone é construído de modo difuso através de discussões na esfera pública 

e não possui uma autoridade central que a controla. Participam dessa discussão todos 

aqueles que consomem e lidam com esses produtos culturais, mas, claramente existem 

agentes e fatores mais influentes, críticos especializados, professores, artistas e instâncias 

de premiação. O que parece claro é que não há uma formalização ou fixidez do cânone, 
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mas, “there was rather a certain set of tentative judgments about what had importance and 

quality. Such judgments are always subject to revision, and in fact they were constantly 

being revised” (SEARLE, 1990). 

Destacamos duas coisas nessa afirmação de Searle. Primeiro, que o cânone é composto 

por diversos juízos sobre a importância e qualidade das obras, portanto, de análises 

subjetivas que vão sendo acumuladas. Isso demonstra que essa noção de cânone tem o 

caráter valorativo como seu principal elemento, mesmo que seja uma acumulação 

coletiva e intersubjetiva de juízos. Nesse sentido, lembra as afirmações de Jauss (1994), 

sobre como o histórico interpretativo dos textos chega até um leitor moderno e afeta sua 

própria relação com a obra. As obras e autores canônicos já chegam ao apreciador com 

uma carga de importância e deferência que impacta a sua apreciação. O outro lado disso 

é que o cânone também afeta a produção das obras, sendo as supostas produções ideais, 

portanto, reavaliadas e absorvidas como modelos para os futuros autores. 

A segunda afirmação de Searle (1990) que gostaríamos de destacar é que o cânone está 

sempre sendo revisto, demonstrando que esse conjunto está em constante transformação 

a partir da relação entre as obras canonizadas, as novas obras, os novos avaliadores e o 

contexto social em que a sua discussão se apresenta. Novas obras e autores tencionam 

nosso entendimento sobre obras antigas, mudando a percepção social sobre elas; novos 

críticos trazem consigo gostos e preferências diferentes que modificam a avaliação de 

obras anteriores; e as mudanças sociais alteram os critérios pelos quais julgamos o que é 

importante ou de qualidade. Demandas que antes eram suprimidas, como ter mais 

mulheres no cânone, tornam-se mais fortes e alteram os critérios e a percepção do cânone. 

A combinação de uma valoração difusa, cumulativa e constantemente discutida 

demonstra que é muito mais difícil se retirar algo ou alguém dessa condição canônica do 

que o alçar a ela. Tanto por causa do acúmulo de juízos, algo que obras mais antigas (e 

mais conhecidas) possuem, quanto porque sua difusão torna mais difícil diminuir a 

circulação e o impacto dessas obras já canônicas, demandando muito tempo para que seu 

status decaia a ponto de sair do cânone. Por outro lado, a discussão constante permite que 

as reavaliações e as comparações façam com que novas obras adquiram status suficiente 

para serem alçadas à condição canônica, permitindo uma renovação do cânone através de 

sua expansão. 

A segunda definição de cânone se refere ao conjunto dos elementos válidos dentre muitos 

outros. Essa definição é utilizada para falar de textos religiosos, tendo sido utilizado mais 
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reconhecidamente para se referir ao cânone bíblico por parte das religiões cristãs. Ulrich 

(2002) faz uma grande revisão de literatura e apresenta dois significados para cânone no 

contexto teológico judaico-cristão:  

1. The canon of scripture, i.e., the canon which scripture constitutes, the rule of faith 

articulated by the scriptures (= norma normans), the rule that determines faith, the 

authoritative principles and guiding spirit which govern belief and practice. 

2. The canon of scripture, i.e., the canon which constitutes scripture, the list of books 

accepted as inspired scripture (= norma normata), the list that has been determined, the 

authoritative list of books which have been accepted as scripture. (ULRICH, 2002, p. 28) 

Embora Ulrich acredite na legitimidade da primeira definição, ele claramente vê uma 

preponderância da segunda, já que, “the noun “canon [of scripture]” is predominantly 

used in the second sense, less in the first” (ULRICH, 2002, p. 28). 

Ao discutir mais a fundo o que constitui o cânone, Ulrich indica que as características 

centrais do cânone bíblico são: “First, the canon involves books, not the textual form of 

the books; secondly, it requires reflective judgment; and thirdly, it denotes a closed list” 

(ULRICH, 2002, p. 31). A primeira característica indica que devemos tomar como lei as 

obras que constituem a bíblia e não uma versão específica desses textos, já que houveram 

múltiplas versões de cada um, havendo preferências, mas não exclusões. A segunda 

característica aponta que o processo de construção do cânone é baseado em um juízo que 

ativamente se reforça: “it considers the experienced fact that certain books have been 

functioning as authoritative for the faith community, weighs the situation, recognizes that 

the necessary criteria have been met, explicitly accepts and affirms the reality, and 

decides that this will ever be so” (ULRICH, 2002, p. 32). A terceira característica diz, 

somente, que a lista que compõe o cânone está finalizada e fechada, condizente com os 

livros mais válidos. 

O que se percebe dessa definição é que o cânone aqui se baseia em uma determinada 

autoridade, que possui poder absoluto para determinar o que é verdadeiro, correto e válido 

dentro de um determinado conjunto. Essa autoridade, no contexto religioso, advém de 

uma relação ontológica com o divino, mesmo se a tarefa de discutir e decidir tenha sido 

realizada por homens. Por ser divina em origem, essa autoridade é absoluta e completa, 

tendo sido discutida de acordo com razões próprias e ponderadas à luz dessa iluminação. 

Um resumo da definição de cânone religioso é que ele representa uma autoridade absoluta 

de validar um determinado conjunto de elementos como completo e final. 
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Ao final, aquilo que diferencia as duas definições de cânone diz respeito ao modo como 

se faz a triagem do que está ou não contido no conjunto canônico. Na definição de cânone 

mais ligada aos campos artístico ou literário, está se falando de juízos subjetivos, 

coletivos e cumulativos ao longo do tempo, estamos lidando com uma definição de caráter 

valorativo acerca daquilo que se avalia. Já na definição do cânone mais ligada ao campo 

religioso, está se falando de juízos que, embora construídos subjetivamente, têm caráter 

objetivo de norma, mesmo que tenha havido uma discussão coletiva, possui um eixo 

central de autoridade; e mesmo que tenha havido um acúmulo de juízos, sua decisão é 

absoluta e final: estamos lidando aqui com uma definição de caráter validativo daquilo 

que se avalia. 

2.2 - O cânone nos mundos ficcionais 

Ambas definições de cânone, até o momento explicitadas, podem ser aplicadas às 

narrativas ficcionais populares. Sobre a primeira definição, Proctor fala que: 

Popular culture also canonizes aesthetic material and constructs distinctions between 

texts, so one might refer to the Film Canon, the TV Canon, or the Comic Book Canon as 

a yardstick for measuring the “quality” of popular texts and their authors (again, with the 

proviso that this is a fluid corpus of texts rather than one that is fixed and permanent). 

(PROCTOR, 2018, p. 238) 

Ou seja, o processo do cânone avaliativo se mantém intacto, permitindo uma organização 

de uma lista dos melhores de cada mídia, ou mesmo sendo diferenciado por gênero (o 

cânone das comédias românticas ou o cânone dos comics de super-heróis), ou ainda mais 

específico, como o cânone das melhores histórias do Batman ou de Dr. Who. 

No entanto, esse não é o uso mais comum do termo cânone ao se referir às narrativas 

ficcionais, mas, quando falamos do cânone do Batman, costumamos nos referir a algo 

mais similar à segunda definição. Proctor (ANO) identifica que, apesar da diferença que 

existe entre debate público (como no cânone valorativo), ele considera que, quando 

falamos do cânone de mundos ficcionais, estamos mais próximos de um debate similar 

ao cânone validativo, pois elas “often pivot on questions of authenticity—of authorship—

that is analogous with canonicity principles in religious doctrine” (2018, p. 238–239). 

A ênfase de Proctor na autoria como fonte ontológica da autoridade, acerca do que seria 

verdadeiro nos mundos ficcionais, segue a definição de cânone realizada por Wolf:  

The idea of canon, that certain things are ‘true’ for an imaginary world (that characters, 

locations, and objects exist, and that events have happened within that world), 

demonstrates the desire for authenticity from the point of view of the audience, who are 

often concerned with demarcating what is ‘official’ for a world or franchise. (WOLF, 

2012, p. 270–271) 
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A autoria, nesses casos, possuiria a mesma função da inspiração divina dos textos 

religiosos: o papel dos processos de debate e escolha estaria em identificar a autenticidade 

dos textos e conferir a eles validade ou não. Proctor aponta que, mesmo quando não é o 

autor a fonte primária do discurso acerca do que é canônico, as instâncias organizadoras 

ainda assim procurariam esse espírito originário da autoridade do autor para validá-la, 

como no caso do cânone de Sherlock Holmes: 

However, and this is important, it is not Conan Doyle who is making such claims about 

The Gospel According to Watson, but, rather, the sherlockian fan culture. To this end, the 

author is deified as sole creator of the imaginary world despite a multitude of 

contradictions and inconsistencies within. To prevent the world from falling apart, then, 

fans often play around with the text to ensure the pieces fit cohesively in lieu of any 

guidance from authorial governance. (PROCTOR, 2018, p. 240) 

Outro exemplo utilizado por Proctor é o do cânone de Star Trek, que normalmente estaria 

ligado ao seu criador, Gene Rodenberry, mas que se modificou após a tomada do controle 

do cânone pela Paramount Studios. A Paramount assumiu uma posição menos restritiva, 

em que ela define como cânone todas as séries live-action e filmes, enquanto as outras 

mídias (animação, jogos, livros e quadrinhos) não seriam canônicas; desta forma, o 

cânone seria algo fluido e discutível, já que não há mais uma figura capaz de centralizar 

esse papel13. Mas, mesmo com esse posicionamento, Proctor reforça o papel central do 

autor, quando diz que “the ghost of Gene Roddenberry’s authorship continues to haunt 

Star Trek to this day” (PROCTOR, 2018, p. 243). 

Proctor também percebe mudanças no modo como a canonicidade dos mundos ficcionais 

vem sendo tratada a partir de uma tentativa de criar mais universos ficcionais menos 

hierárquicos e mais coesos, especialmente após o sucesso do MCU: “has proven to be a 

valuable template for the entertainment media industrial complex” (PROCTOR, 2018, p. 

243). Prova disso é que, após a Disney comprar a Lucas Films e a franquia Star Wars, ela 

adotou a mesma estratégia de unidade canônica, ao resetar o cânone e tornar o antigo 

Universo Expandido inválido até segunda ordem. O resultado é um “industrial movement 

at work that is shifting more toward an industrial logic of canon formation.” (PROCTOR, 

2018, p. 244). Esse movimento, ainda segundo Proctor, pode encontrar resistências nas 

comunidades de fãs, que podem se revoltar contra esses mandatos e alertam que sempre 

existirão diferenças entre público e produtores. 

 
13https://web.archive.org/web/20070305193649/http://www.startrek.com/startrek/view/help/faqs/faq/676.

html 

https://web.archive.org/web/20070305193649/http:/www.startrek.com/startrek/view/help/faqs/faq/676.html
https://web.archive.org/web/20070305193649/http:/www.startrek.com/startrek/view/help/faqs/faq/676.html
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Concordamos, em grande medida, tanto com a definição de Wolf (2012) para cânone, 

quanto com a discussão de Proctor acerca da canonicidade: ambas são muito próximas 

daquilo que já desenvolvemos anteriormente (TEIXEIRA, 2014a, p. 60–65). No entanto, 

acreditamos que dois pontos precisam ser corrigidos na definição de Wolf e uma 

clarificação, num processo aludido por Proctor, deve ser feita. Para isso, nós retomaremos 

e expandiremos algumas das discussões já realizadas na dissertação e, ao fim, iremos 

apresentar uma nova formulação do conceito de cânone aplicado aos mundos ficcionais. 

O primeiro ponto de discordância com Wolf vem da origem da autoridade com o qual o 

cânone é construído. Para Wolf “the author is considered the true source of world 

material, the creative vision that makes it a unified experience.” (2012, p. 271), ou seja, 

o princípio ontológico da verdade naquele mundo vem da palavra de seu demiurgo. Essa 

prerrogativa pode ser outorgada a outros, mas daí vem uma discussão acerca de níveis 

canônicos, especificamente - “...how much authority has been delegated” (2012, p. 271) 

- ou seja, o quão distante está da vontade do autor principal. 

Essa perspectiva funciona muito bem dentro de certas condições específicas, mas 

relativamente comuns: um autor muito ativo na construção das obras daquele mundo e 

que as conclua antes de sua morte. Casos como Diskworld (Terry Pratchet), Preacher 

(Garth Ennis e Steve Dillon) e Harry Potter (J. K. Rowling, ainda em atividade) se 

encaixam claramente nesse modelo em que um criador (ou pequena equipe) detém 

completo controle criativo acerca de sua obra. Nos casos em que o criador faleceu, mas 

deixou diretrizes explicitas para que outros continuassem seus trabalhos, como Middle-

earth (J. R. R. Tolkien), Duna (Frank Herbert) e Wheel of Time (Robert Jordan), existe 

uma clara divisão do cânone e alguns fãs “may not accept anything beyond what was 

initially produced by the world's originator” (WOLF, 2012, p. 271), mas permanece a 

ideia de que a outorga autoral seja o carimbo de autoridade do cânone. 

Onde a autoridade da autoria parece não alcançar é em situações em que não exista uma 

pessoa que se possa apontar como a criadora original, como nos casos de Wild Cards e 

do Cthulhu Mythos. Em Wild Cards, as decisões são completamente compartilhadas entre 

um grande grupo de escritores, sendo que cada um dos criadores possui autoridade acerca 

dos personagens que criou, sendo que não haveria uma fonte de autoridade, ela estaria 

difusa entre todos os criadores. No caso do Cthulhu Mythos, existe uma dispersão ainda 

maior, já que não existiu coordenação entre os autores e, mesmo que a organização 
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posterior do cânone desse mundo tenha se dado ao redor de um autor (H.P. Lovercraft), 

a sua chancela não era necessária para a publicação e posterior inclusão dela no cânone. 

Ainda mais distante dessa noção de autoridade autoral como fundadora do cânone estão 

os mundos ficcionais geridos por empresas. Casos clássicos, como as editoras de comics 

de super-heróis (Marvel e DC) e Doctor Who (BBC), mostram que existe a possibilidade 

da fundação de um cânone sem que os autores sejam as figuras centrais dos seus critérios 

de validação e autoridade. Claro que, em todos esses casos, a figura do autor ainda é 

relevante – os quadrinhos da Marvel tiveram durante décadas a frase “Stan Lee Presents” 

em suas capas – mas, a autoridade advinha que se estava lendo uma revista da Marvel e, 

como tal, se presumia canônica14; ou se sabia que o episódio de Doctor Who era canônico, 

pois foi produzido pela BBC. 

Não acreditamos que, nessas três situações, o modo de funcionamento do cânone seja 

diferente, mas, sim, que exista algo que conceda a autoridade às decisões do cânone que 

seja comum a todos e que possa ser confundido com autoria, nos casos mais claros. O que 

parece óbvio é que, quanto mais se distancia de uma autoria restrita para uma autoria mais 

compartilhada, mais os problemas de se limitar a autoridade à autoria se manifestam. 

Similarmente, quanto mais compartilhada a autoria de um mundo é, mais complexo se 

torna construir uma ligação de apenas um desses autores (ou de um conjunto mais restrito) 

com a organização completa desse mundo. Ou seja, quanto mais compartilhada é a 

autoria, mais compartilhada tende a ser a gestão desse cânone. 

O que percebemos é que a propriedade (ownership) daquele mundo parece ser o critério 

mais correto de autoridade em relação ao cânone, pois é relacionado com autoria, mas 

não é dependente de um criador único como mediador desse cânone. Nos casos em que 

autoria e propriedade são idênticas, como nos mundos com autores únicos e que detenham 

o controle criativo dessas obras (Pratchet, Rowling, Herbert, Tolkien), se percebe o 

arbítrio do criador singular, já que não precisa prestar contas a mais ninguém. Quando se 

tem o caso da extensão desses mundos após a morte dos seus criadores originais, 

especialmente nos casos dos herdeiros, novamente se tem a propriedade como fator 

central, já que os herdeiros possuem o direito daquele mundo e podem autorizar (ou 

realizar) novas obras que se passem nele. 

 
14 Excetuando, claro, as revistas claramente marcadas como não canônicas, como a série “What if...”. 
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Nos casos em que a autoria é difusa, ou extremamente compartilhada, a propriedade pode 

estar presente em diversas formas. A propriedade do Cthulhu Mythos é alvo de 

controvérsia15, mas, a organização do conjunto das obras de Lovercraft e dos outros 

criadores em um cânone coeso só foi realizada depois por August Derleth, que conseguiu 

os direitos de publicação dos herdeiros, publicou as histórias originais e deu continuidade 

a esse mundo através de sua editora, a Arkham House. No caso de Wild Cards, a autoria 

é extremamente compartilhada, com 41 autores tendo contribuído com histórias curtas ou 

novelas para o mundo, mas a propriedade não é tão compartilhada: G.R.R. Martin atua 

como editor de todos os livros e possui o poder de convidar autores e recusar propostas, 

conferindo a ele um grau maior de ingerência no cânone. 

Quando a propriedade da obra é de uma empresa, fica ainda mais claro que a relação entre 

propriedade e autoridade canônica é mais direta do que a da autoria. A Lucas Films, pós-

aquisição pela Disney, possui total controle sobre quem pode ser um autor no mundo de 

Star Wars, tendo ingerência sobre o andamento da obra e podendo, até mesmo, demitir 

os criadores. O caso mais emblemático foi a substituição dos diretores de Solo (2018)16, 

por causa de choques criativos entre eles e a empresa. O controle sobre o cânone é tão 

completo que a Disney pôde realizar a invalidação de todo o cânone anterior à sua 

aquisição, excetuando partes específicas e selecionadas. 

Obviamente que uma empresa não tem como ter opiniões ou direções por si, mas o faz 

através de agentes em posições de liderança (presidentes, editores-chefes, produtores); 

entretanto, a questão da autoridade não vem dessas pessoas, mas das posições que ocupam 

na empresa. Em mundos muito longevos, é comum que diversas pessoas ocupem essa 

posição de liderança e que elas tenham formas diferentes de lidar com os outros autores 

e de organizar o cânone desse mundo. Só que, mesmo que se diferencie os períodos de 

cada um desses agentes, normalmente não se diferencia o cânone daquele mundo. A 

Marvel Comics teve 12 editores-chefe17 entre 1945 e 2019 (incluindo o período em que 

o cânone da Marvel se constituiu com a publicação de Fantastic Four #1, em 1961), mas 

só existe um cânone do seu universo ficcional: quando um editor-chefe posterior discorda 

de uma decisão já tomada, ele tem o poder de modificá-la. Um exemplo disso pode ser 

 
15 https://lovecraft.fandom.com/wiki/Copyright_status_of_works_by_H._P._Lovecraft 

16 https://www.slashfilm.com/solo-firing/ 

17 Primeiramente, o cargo era denominado somente de Editor, mudando para Editor-Chefe em 1978, com 

Jim Shooter. 

https://lovecraft.fandom.com/wiki/Copyright_status_of_works_by_H._P._Lovecraft
https://www.slashfilm.com/solo-firing/
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visto no modo como Joe Quesada pediu diretamente que o casamento de Peter Parker e 

Mary Jane Watson fosse desfeito (TEIXEIRA, 2014a, p. 94–101). 

O segundo ponto de discordância com a definição de cânone de Wolf é o fato que, para 

ele, o cânone é retroativo, já que seu objetivo é definir “that characters, locations, and 

objects exist, and that events have happened within that world” (WOLF, 2012, p. 271), 

ou seja, apenas se pode julgar após a obra ser finalizada e apresentada ao público. Essa 

definição funciona quando se lida com um conjunto de obras finitas e se relaciona com a 

terceira característica central apontada por Ulrich (2002, p. 32). O problema ocorre 

quando se lida com mundos seriados, especialmente aqueles que se pressupõem 

potencialmente infinitos; já que o corpus do cânone nunca será finalizado, ele nunca 

poderá ser completamente retroativo. 

Outro impedimento acerca da questão da retroatividade é que as obras, enquanto são 

feitas, são pensadas para serem canônicas ou não. O processo de produção da obra e a sua 

intenção de fazer parte e estender o cânone são fatores determinantes para conferir o 

caráter de validade a ela. Mesmo nos casos em que o autor e o proprietário daquele mundo 

coincidem, a intenção e o modo de fazer da obra são importantes, como são os casos das 

obras apócrifas de Sherlock Holmes, escritas pelo próprio Conan Doyle. Os motivos para 

sua não aceitação no cânone variam da não nomeação do personagem como Sherlock, 

embora possuam similaridades; do fato que as histórias foram feitas sob encomenda para 

publicações que não as que Doyle escrevia normalmente; porque são adaptações para 

teatro ou porque as obras são identificadas mais como pastiches do que algo que deveria 

ser lido como sério. Em todos esses casos, a intenção de Doyle é levada em conta para a 

exclusão no cânone, mesmo que nesses casos a decisão tenha sido feita pelos fãs e 

especialistas, a posteriori. 

Quando lidamos com mundos em que a autoria e a propriedade diferem, essa questão fica 

ainda mais clara. Um autor não pode produzir uma obra que talvez seja canônica caso 

precise da autorização do proprietário (seja ele outra pessoa ou empresa) para produzir 

uma obra que continue aquele mundo. Nesses casos, a própria chancela do proprietário 

indica uma intenção de que aquela obra seja canônica, a não ser que seja claramente 

marcada como não o sendo. O processo de permitir (ou escolher) que um autor trabalhe 

naquele mundo, acompanhar sua produção e decidir pelo lançamento ou não da obra são 

marcadores de intensão de que ela seja uma parte canônica daquele mundo. 
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São nesses processos de decisão, anteriores à publicação, que podemos compreender 

melhor como aquele mundo é organizado e gerido. Enquanto o mundo se expande 

narrativamente, o cânone é tanto uma riqueza a ser explorada quanto um sistema de 

controle que interdita o que pode ser adicionado. Nos mundos em que a autoria é 

compartilhada, o seu proprietário precisa decidir quais os limites que os outros criadores 

possuem em lidar com o cânone; desta forma, quais elementos eles podem utilizar? Quais 

elementos eles podem adicionar? Quais mudanças nos elementos existentes eles podem 

realizar? Todas essas são perguntas feitas ao proprietário, a instância de validação, e que 

ela precisa responder - mesmo que seja para dizer que não haja limites para as ações dos 

outros criadores. 

O acesso e os limites que são instituídos não precisam ser gerais e aplicáveis a todos os 

autores que estão produzindo obras naquele mundo. Um autor com maior capital 

simbólico pode resistir mais às demandas dos proprietários ou mesmo realizar demandas 

próprias, para que ele trabalhe. A forma como um autor passa a atuar sobre aquele mundo 

também modifica a sua capacidade de negociação acerca desses limites: um autor que é 

convidado a criar uma obra normalmente tem maior latitude de escolha que um que faz 

uma proposta (pitch) de obra. 

Por outro lado, o proprietário não pode exercer esse poder de modo muito arbitrário, 

afinal, para a continuidade da expansão do mundo (incluindo os ganhos econômicos) é 

necessária a participação desses outros autores. O favorecimento de certos autores em 

detrimento de outros, a dificuldade de aceitar sugestões externas ou ser muito rígido ou 

flexível demais na execução de um plano, são problemas que podem afetar o 

relacionamento com os autores que já trabalham em obras daquele mundo e mesmo com 

possíveis autores que podem preferir não trabalhar nele. 

Um exemplo de como uma estratégia, não importa o quão bem-sucedida seja, pode afastar 

criadores é a forma pela qual a Marvel lidou com os diretores na sua segunda fase. 

Primeiro, houve desentendimentos com Edgar Wright - que havia sido contratado para 

fazer um filme do Ant-Man ainda no começo do projeto da Marvel Studios18, mas que 

deixou o projeto depois de muitos atrasos em 201419, citando diferenças criativas20. 

Depois houve problemas com Alan Taylor, diretor de Thor 2 (2013), que reclamou da 

 
18 Ant-Man foi um dos três primeiros filmes anunciados pelo estúdio. ainda em 2006. 

https://www.ign.com/articles/2006/07/23/comic-con-2006-marvel-announces-three 

19 https://variety.com/2014/film/news/edgar-wright-exits-marvels-ant-man-as-director-1201190458/ 

20 https://variety.com/2017/film/news/playback-podcast-edgar-wright-baby-driver-1202467275/ 

https://www.ign.com/articles/2006/07/23/comic-con-2006-marvel-announces-three
https://variety.com/2014/film/news/edgar-wright-exits-marvels-ant-man-as-director-1201190458/
https://variety.com/2017/film/news/playback-podcast-edgar-wright-baby-driver-1202467275/
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forma como o estúdio lidou com suas escolhas criativas: “I was sort of given absolute 

freedom while we were shooting, and then in post it turned into a different movie.”21. 

Algo similar foi relatado por Joss Whedon, diretor de Avengers 2 (2015), que se queixou 

do modo como certas escolhas lhe foram impostas durante a produção do filme22. 

Tudo isso fez com que Ava Duvernay recusasse o papel de diretora, afirmando que “I 

think I’ll just say we had different ideas about what the story would be. Marvel has a 

certain way of doing things and I think they’re fantastic and a lot of people love what they 

do.”23. Todos esses casos de problemas com diretores parecem advir da mesma estratégia 

de extremo controle sobre o cânone, o mesmo que fez a Marvel Studios ter tanto sucesso. 

Entretanto, esse conjunto de fracassos fez com que o estúdio revisse algumas de suas 

posturas, como expandiremos no próximo capítulo. 

Por último, nossa discordância com Proctor é com à natureza da relação entre fãs e 

produtores acerca do cânone. Ele afirma que “Canonicity may be interpreted as “rule” or 

“law” but this certainly doesn’t account for the bottom-up process of dissent and revolt 

instigated by fan cultures” (2018, p. 244). Ou seja, há alguma diferença fundamental no 

modo como criadores e fãs lidam com o cânone: os primeiros, o consideram como lei e 

os segundos, como fonte de discussão e reinterpretação. Proctor está correto, em parte. 

Enquanto criadores lidam com o cânone enquanto um modo de controle narrativo, de 

expansão e de coesão dos mundos ficcionais, os fãs estão interessados em exploração e 

especulação. Essas duas formas de lidar com o cânone não precisam ser conflitantes e, 

muitas vezes, podem ser complementares. 

Enquanto criadores produzem para que o público consuma aquelas obras, retorno 

financeiro e simbólico seja gerado e a criação de novas obras seja permitida, o público 

frui as obras e os fãs ainda discutem, compilam e especulam sobre ela. Essa atividade dos 

fãs oferece aos criadores um certo grau de publicidade gratuita, além de um público cativo 

e engajado que procura consumir diversos produtos associados, como extensões 

transmídia ou merchandising. Os fãs, também, são uma fonte de opinião acerca do 

mundo, suas obras e produtos, pois eles são apaixonados e muito vocais sobre suas 

preferencias, sendo ativos em múltiplas plataformas de comunicação, hoje em dia, 

digitais. 

 
21 https://www.hypable.com/thor-2-director-marvel-terminator/ 

22 https://www.hypable.com/joss-whedon-avengers-ultron-spider-man/ 

23 https://www.essence.com/entertainment/exclusive-ava-duvernay-not-directing-black-panther-movie/ 

https://www.hypable.com/thor-2-director-marvel-terminator/
https://www.hypable.com/joss-whedon-avengers-ultron-spider-man/
https://www.essence.com/entertainment/exclusive-ava-duvernay-not-directing-black-panther-movie/
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Essa grande gama de discussão pública e agrupamentos em espaços formais e informais 

de discussão (fóruns e fã clubes oficiais ou não) são um dos grandes componentes do 

cânone valorativo desses mundos. A organização acerca de quais obras, ou mesmo quais 

elementos do mundo, são dignas é uma das maiores discussões entre os fãs, capazes de 

gerar divisões e competições internas aos fãs desses mundos (Império e Aliança Rebelde 

em Star Wars, Horda e Aliança em Warcraft). Isso também pode levar à criação de 

cânones alternativos ou fanons (CHANEY; LIEBLER, 2007; GRAY, 2010, p. 145; 

THON, 2009, p. 46; WOLF, 2012, p. 280), em que fãs discutem acontecimentos 

alternativos, soluções melhores ou mesmo especulação de possibilidades. Na grande 

maioria dos casos, essas formas de organização e produção dos fãs não interferem 

diretamente no cânone validativo daquele mundo, pois os fãs querem trabalhar e 

participar do processo, mas reconhecem a autoridade do proprietário daquele mundo. 

Toda essa produção e engajamento dos fãs oferece aos criadores e aos proprietários do 

mundo um amplo acesso à informação sobre seus gostos e preferências, sendo uma fonte 

indispensável para a avaliação dos resultados e para o planejamento de novas iniciativas. 

O engajamento constante dos fãs com aquele mundo é algo que os criadores fomentam 

ao planejar lançamentos, mesas-redondas e painéis ao redor do calendário de convenções 

e eventos para fãs (a San Diego Comic Com sendo um grande exemplo) para aumentar a 

expectativa sobre as próximas obras e para aumentar a excitação dos fãs, para que eles 

sirvam como multiplicadores. O contato dos criadores com os fãs também é algo que 

permite aos primeiros acesso a quem produz o material, gerando esclarecimentos sobre 

as obras e críticas. Ao final, pode existir uma relação simbiótica entre esses dois lados, 

pois eles se retroalimentam: as demandas dos fãs podem ser reconhecidas, mas sua 

absorção não é direta, passa pelos mecanismos internos de decisão e produção daquele 

mundo. 

Problemas nessa relação tendem a surgir porque os fãs são uma parte importante do 

público, mas raramente tão numerosa a ponto de garantir o sucesso daquele mundo e de 

suas obras num mercado massivo de entretenimento. Por isso, os planos dos proprietários 

e criadores precisam ser mais abrangentes do que simplesmente fazer o que os fãs 

demandam (quando isso é possível, já que existem divisões dentro desse grupo). Quando 

o direcionamento daquele mundo difere das preferências difusas dos fãs é que ocorre 

“...the bottom-up process of dissent and revolt instigated by fan cultures” (PROCTOR, 

2018, p. 244) citado por Proctor. As consequências dessa discordância variam de acordo 
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com sua intensidade, podendo significar reclamações de um grupo limitado até boicotes 

realizados por um grande número de fãs. 

Um caso extremo dessa discordância é a possibilidade de os fãs pararem de respeitar a 

autoridade do proprietário daquele mundo, passando a crer que a propriedade dos próprios 

fãs sobre o mundo é maior e mais justificada. Um exemplo menos extremo disso são as 

disputas acerca da canonicidade das afirmações de J.K. Rowling fora dos livros, da peça 

e dos filmes. No início o engajamento e as adições de Rowling sobre o mundo atraiam os 

fãs com mais detalhes e algumas revelações sobre as personagens, como Dumbledore ser 

homosexual24 e depois criando uma plataforma digital em que poderia continuar 

expandindo esse mundo25. Esse engajamento não foi aceito universalmente, como é 

normal, mas, ao longo do tempo, a quantidade de reclamações aumentou26 em conjunto 

com as mudanças e adições que Rowling realizava nas obras posteriores à série de livros. 

Os protestos cresceram ainda mais com o lançamento da nova franquia de filmes Fantastic 

Beasts, que serve como uma prequel dos acontecimentos dos romances (e filmes). Os 

motivos são vários, mas parece claro uma frustração generalizada com o modo que 

Rowling gerenciou o cânone daquele mundo2728. O ápice dessa situação se deu com o 

segundo filme da franquia Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), com 

diversos fãs prometendo boicotar o filme durante sua produção29 e antes da sua estreia30, 

tanto por causa da sua defesa pela manutenção de Johnny Depp no papel de Grindelwald31 

quanto pela fato que a sexualidade de Dumbledore não seria explorada no filme32. A 

polêmica continuou por questões também das mudanças canônicas realizadas no filme33 

e que não foram bem aceitas. 

Todos esses fatores contribuíram para uma arrecadação muito abaixo do esperado para o 

segundo filme, quase 20% a menos que o primeiro filme (653,7 milhões de dólares contra 

814 milhões)34. Provavelmente a recepção do segundo filme também causou problemas 

 
24 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1566762/JK-Rowling-reveals-Dumbledore-is-gay.html 

25 https://www.telegraph.co.uk/culture/harry-potter/8579560/JK-Rowling-launches-Pottermore-

website.html 

26 https://www.bustle.com/p/the-problem-with-jk-rowling-making-things-canon-retroactively-25948 

27https://in.mashable.com/culture/2596/jk-rowlings-constant-alteration-to-the-harry-potter-canon-is 

28 https://kotaku.com/j-k-rowling-needs-to-stop-messing-with-harry-potter-1829503693 

29 https://www.digitalspy.com/movies/a843355/fantastic-beasts-2-boycott-johnny-depp-harry-potter/ 

30 https://thetempest.co/2018/11/14/entertainment/why-we-should-boycott-fantastic-beasts/ 

31 https://www.jkrowling.com/opinions/grindelwald-casting/ 

32 https://edition.cnn.com/2019/03/18/entertainment/jk-rowling-dumbledore-grindelwald/index.html 

33 https://metro.co.uk/2018/11/06/harry-potter-fans-accuse-jk-rowling-of-breaking-the-universe-as-

mcgonagalls-fantastic-beasts-introduction-messes-with-canon-8111706/ 

34 https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=fantasticbeasts.htm 

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1566762/JK-Rowling-reveals-Dumbledore-is-gay.html
https://www.telegraph.co.uk/culture/harry-potter/8579560/JK-Rowling-launches-Pottermore-website.html
https://www.telegraph.co.uk/culture/harry-potter/8579560/JK-Rowling-launches-Pottermore-website.html
https://www.bustle.com/p/the-problem-with-jk-rowling-making-things-canon-retroactively-25948
https://in.mashable.com/culture/2596/jk-rowlings-constant-alteration-to-the-harry-potter-canon-is
https://kotaku.com/j-k-rowling-needs-to-stop-messing-with-harry-potter-1829503693
https://www.digitalspy.com/movies/a843355/fantastic-beasts-2-boycott-johnny-depp-harry-potter/
https://thetempest.co/2018/11/14/entertainment/why-we-should-boycott-fantastic-beasts/
https://www.jkrowling.com/opinions/grindelwald-casting/
https://edition.cnn.com/2019/03/18/entertainment/jk-rowling-dumbledore-grindelwald/index.html
https://metro.co.uk/2018/11/06/harry-potter-fans-accuse-jk-rowling-of-breaking-the-universe-as-mcgonagalls-fantastic-beasts-introduction-messes-with-canon-8111706/
https://metro.co.uk/2018/11/06/harry-potter-fans-accuse-jk-rowling-of-breaking-the-universe-as-mcgonagalls-fantastic-beasts-introduction-messes-with-canon-8111706/
https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=fantasticbeasts.htm
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na produção do terceiro, que teve o início de suas filmagens adiado35 - embora a produção 

da série de cinco filmes tenha sido mantida. 

Um cânone multifacetado 

Construir uma nova definição de cânone é necessária para refinar alguns pontos da 

conceituação de Wolf (2012, p. 270–271) e, também, para tentar manter a linguagem mais 

coesa com o que temos trabalhado até aqui. Entretanto, mais importante que a definição 

do cânone é a discussão acerca do seu funcionamento e de como ele agrega diversos 

fatores para a sua construção, expansão e gestão. 

Assim, podemos definir o cânone como o conjunto de elementos (personagens, locais, 

eventos, objetos) válidos de um mundo ficcional em determinado momento. O cânone é 

mantido por uma instância de validação que tem a propriedade sobre aquele mundo e que 

tem a necessidade de gerir como esse cânone é utilizado, seja autorizando expansões 

desse mundo (adicionando elementos ao cânone), seja por impedir que certos elementos 

sejam postos em continuidade ou até por invalidar completamente partes dele. Essa 

instância de validação também precisa manejar os seus planos com os interesses dos 

criadores que trabalham naquele mundo e também com as opiniões e expectativas dos fãs 

e do público em geral. 

Esse modelo canônico parte da noção de um cânone validativo, no qual existe uma norma 

construída por uma instância de validação, mas também incorpora elementos de um 

cânone valorativo, como o sucesso (seja ele financeiro ou de crítica) das obras e as 

opiniões e demandas dos fãs. Embora a instância de validação ainda tenha a propriedade 

daquele mundo e possa definir o que é canônico, os seus objetivos tendem a depender de 

fatores externos e, portanto, depende de instâncias valorativas para garantir o sucesso e a 

manutenção ou expansão daquele mundo. Por causa dessa dependência, a instância 

validativa é porosa a critérios valorativos de construção do cânone, mas esses critérios 

não agem diretamente sobre o cânone, sendo internalizados através dos seus processos 

internos de produção. Isso caracteriza que, em nossa opinião, o cânone de mundos 

ficcionais seja misto, que o modelo validativo tenha preponderância, mas que haja espaço 

para critérios valorativos. 

Central nesse modelo canônico é a ideia do cânone como um bem que precisa ser gerido, 

tanto para crescer (expansão) quanto para se manter coerente e funcional. O proprietário 

 
35 https://screenrant.com/fantastic-beasts-3-delayed-production-filming/ 

https://screenrant.com/fantastic-beasts-3-delayed-production-filming/
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daquele mundo, entendido aqui como sua instância de validação, precisa construir 

mecanismos internos de controle do cânone, como decidir quais elementos podem ser 

utilizados, quais possibilidades são interditas e quais os planos de longo prazo. Como 

dissemos anteriormente, esses processos são criados e conduzidos por agentes que 

trabalham na organização desse mundo (autores, editores, produtores etc.) e cabem a eles 

que esses processos e decisões se façam cumprir. Também é o papel desses agentes de 

gestão do cânone que eles organizem outros criadores que atuam nesse mundo, fazendo 

valer as normas e processos, e que lidem com as demandas e opiniões do seu público em 

geral e dos fãs, em particular. 

Quando o autor e o proprietário são a mesma pessoa, esses mecanismos internos de 

controle são os próprios processos criativos dele, como organiza, codifica, planeja e 

prepara suas obras, inclusive, quando muda de ideia acerca da canonicidade de algum 

elemento. Quando herdeiros (ou pessoas apontadas pelo autor/proprietário para continuar 

o mundo postumamente) expandem esse mundo, retiram bastante de sua autenticidade ao 

respeitar e compreender esses mesmos processos criativos, tentando permanecer fiéis à 

visão e à vontade do proprietário original, muitas vezes utilizando seus manuscritos. 

Um bom exemplo é a situação ao redor do Silmarillion (1977), em que o filho e executor 

da herança de J.R.R Tolkien, Christopher, organizou o livro de acordo com os desejos de 

seu pai, a partir de suas anotações36. No entanto, as anotações continham múltiplas 

versões e Christopher precisou decidir quais se tornariam canônicas, incluindo partes que 

precisavam ser expandidas ou criadas para que o volume se tornasse completo37. Anos 

depois da publicação, Christopher se arrependeu de algumas escolhas, especificou quais 

partes do Silmarillion foram criadas e não baseadas nas anotações de seu pai e publicou 

uma coleção de doze livros chamado The History of Middle-earth (1983-2002)38, 

contendo boa parte das anotações, versões e manuscritos de Tolkien, além de explicações 

sobre as escolhas feitas para os livros póstumos. Apesar disso, a primeira versão 

publicada do Silmarillion continua sendo considerada a canônica. 

Quando o proprietário não é o único autor e a autoria é compartilhada, esses processos 

internos se tornam ainda mais importantes, pois incluem os modos de comunicação e 

articulação entre os vários criadores, além da relação com a instância de validação. O 

 
36 https://www.newsweek.com/road-goes-ever-after-jrr-tolkiens-passing-563534 

37 https://lotr.fandom.com/wiki/The_Silmarillion 

38 https://lotr.fandom.com/wiki/The_History_of_Middle-earth 

https://www.newsweek.com/road-goes-ever-after-jrr-tolkiens-passing-563534
https://lotr.fandom.com/wiki/The_Silmarillion
https://lotr.fandom.com/wiki/The_History_of_Middle-earth
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cânone de um mundo com autoria compartilhada demanda uma coordenação entre seus 

diversos criadores, sendo necessário que cada um saiba dos planos dos outros para 

diminuir as chances de inconsistências na expansão do mundo. Quanto maior for a 

expansão desse mundo, quanto mais criadores trabalham nele, quão mais antigo ele é, 

maiores são os esforços para manter essa coordenação e maior o número de agentes que 

precisam trabalhar nessa organização e mais complexa é sua estrutura. 

Quando o número de criadores não é tão extenso, existe a possibilidade de mecanismos 

mais informais de organização e de controle. O caso do Cthulhu Mythos é bem 

emblemático, mesmo que o cânone tenha sido organizado posteriormente à publicação 

das obras por Derleth, as obras selecionadas tenderam a ser aquelas já publicadas em 

revistas de contos e com sua criação sendo combinada por correspondência entre 

Lovecraft e outros autores, como Robert E. Howard (criador de Conan). No entanto, 

mesmo que os autores que se auto-referenciavam não tivessem a intenção de construir 

um cânone, mas, sim, uma “pseudo-mitologia”(VAN HISE, 1999), é evidente que suas 

correspondências e o trabalho dos editores das revistas funcionaram como modo de 

controle canônico, facilitando o trabalho posterior de Derleth. 

No caso dos mundos maiores e nos quais as empresas são as proprietárias, a quantidade 

e organização desses agentes é importante para que o mundo possua unidade e coerência, 

especialmente quando se lida com múltiplas mídias e diferentes modos de produção. Tudo 

isso demanda uma estrutura interna melhor estabelecida, em que agentes tenham 

atribuições claras e uma linha hierárquica bem construída, que faça com que as decisões 

mais importantes sejam tomadas por quem tem a visão mais ampla de todo o mundo. O 

exemplo do corpo editorial da Marvel Comics, que utilizamos ao final do primeiro 

capítulo, é emblemático: existem três níveis hierárquicos (editores, editores de linha e 

editor-chefe), cada um com atribuições específicas e zonas de ação delimitadas com 

formas de organização entre elas. 

Nem todo mundo tem uma organização tão verticalizada. Star Wars, antes da aquisição 

pela Disney, tinha um cânone bastante desorganizado, com diversos centros de produção 

separados (filmes, animação, comics, jogos de mesa, vídeo games e romances), cada um 

com suas próprias estruturas de controle e pouca coordenação entre elas. Essa 

coordenação teve condições de gerar eventos transmidiáticos, como Shadows of the 

Empire (1996), que consistia de uma história passada entre os episódios V e VI da saga 

de filmes contada em diferentes pontos de vista através de um romance, uma série em 
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quadrinhos e um vídeo game39, além de um vasto material de merchandising, como uma 

trilha sonora, brinquedos e cartas colecionáveis. Mesmo com essa coordenação 

gerenciada pela Lucas Films, ainda havia contradições entre os produtos, mostrando a 

dificuldade de realizar tal empreitada e o grau de liberdade de cada equipe criativa. 

A solução para isso se deu após o retorno desse mundo ao cinema com The Phantom 

Menace (1999), em que foi criado em 2000 uma divisão de continuidade, chamada 

Holocron40, para organizar o cânone do Universo Expandido, como era conhecido o 

mundo de Star Wars para além dos filmes. Essa organização não se deu através de uma 

anulação dos elementos contraditórios (como foi realizado em 2014), mas. sim, através 

da criação de níveis canônicos, onde cada nível superior podia ignorar os níveis abaixo e 

desautorizar seus elementos. Assim, os filmes tinham prioridade (G-Canon), seguido 

pelas animações (T-Canon); pelas obras realizadas com aprovação explicita de George 

Lucas (C-Canon), por outras obras licenciadas (S-Canon); pelo material criado para uma 

animação paródica, chamada Star Wars Detour (D-Canon); e, finalmente, os elementos 

não canônicos, como aparições especiais em outras franquias, obras explicitamente não 

canônicas e tudo o que foi negado por uma instância superior (N-Canon)41. 

Isso não significa que o fluxo de autoridade canônica apenas ocorre de cima para baixo. 

Muitas vezes os elementos apresentados em um nível inferior do cânone são amplamente 

adotados pelos níveis superiores, até se tornar indiscutivelmente parte dele. Um excelente 

exemplo é o do alfabeto de Aurbesh, que aparece em algumas telas da segunda estrela da 

morte, em Return of the Jedi (1983), mas que apenas continha caracteres sem nenhum 

sentido. O alfabeto foi desenvolvido em 1993 para um suplemento do jogo de miniaturas 

Star Wars Miniatures Battles, publicado pela West End Games por Stephen Crane42, 

como uma maneira de criar uma nova profundidade às miniaturas. Com o passar do 

tempo, o alfabeto foi incorporado por outras obras até que, em 1999, foi utilizado numa 

cena de The Phantom Menace e depois em alguns dos textos da versão remasterizada do 

DVD do episódio IV, de 2004. O alfabeto continuou sendo utilizado mesmo após a 

mudança canônica de 2014, tendo aparecido tanto nos novos filmes quanto nas séries 

televisivas animadas. 

 
39 https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars:_Shadows_of_the_Empire 

40https://web.archive.org/web/20121128165235/http://starwarsblog.starwars.com/index.php/2012/07/20/

what-is-the-holocron/ 

41 https://io9.gizmodo.com/a-brief-history-of-star-wars-canon-old-and-new-1683320381 

42 https://web.archive.org/web/20160116023050/http://www.echostation.com/features/aurebesh.htm 

https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars:_Shadows_of_the_Empire
https://web.archive.org/web/20121128165235/http:/starwarsblog.starwars.com/index.php/2012/07/20/what-is-the-holocron/
https://web.archive.org/web/20121128165235/http:/starwarsblog.starwars.com/index.php/2012/07/20/what-is-the-holocron/
https://io9.gizmodo.com/a-brief-history-of-star-wars-canon-old-and-new-1683320381
https://web.archive.org/web/20160116023050/http:/www.echostation.com/features/aurebesh.htm
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Esses exemplos demonstram que não existe um modo de gestão canônica, mas, vários; 

todos eles são muito dependentes do modo de produção e da estrutura organizacional ao 

redor desses modos de produção. Ao mesmo tempo, é necessário compreender não só 

essa organização interna, e como sua estrutura afeta os processos criativos, mas, também, 

quais agentes estão nas posições de controle e quais as relações destes com os diversos 

criadores que trabalham nesse mundo. Por último, também deve-se considerar o modo 

como essa gestão canônica leva em conta e incorpora a recepção dos fãs e do público em 

geral, sendo mais ou menos refratária a ela, e os mecanismos que permitem que essa 

opinião seja absorvida e passada aos criadores. 

2.3 - Modos de produção e autoridade canônica 

Embora até aqui tenhamos discutido a ideia do cânone dos mundos ficcionais de forma 

mais geral, nesse trabalho estamos focados no estudo de mundos ficcionais que se 

expandem de forma não linear e com autoria compartilhada. Essa combinação de fatores 

aumenta a necessidade de coordenação para a produção das múltiplas obras que compõem 

esse mundo e de suas equipes criativas, como apontamos ao final do capítulo 1, já que se 

tem o desafio de construir um mundo com diferentes pontos de entrada e conexões entre 

suas obras. O modo como o proprietário daquele mundo se relaciona com os múltiplos 

criadores é um componente central na gestão do seu mundo, como explicamos nos 

exemplos ao longo deste capítulo, mas, que precisamos organizar antes de continuarmos. 

Para isso nós, novamente, retornaremos ao nosso trabalho anterior (TEIXEIRA, 2014a, 

p. 79–91) para alguns conceitos base sobre modos de produção e autoria, atualizando-os 

para nossos objetivos nesse trabalho. 

O primeiro desses conceitos é a ideia de work for hire enquanto modelo de produção em 

que “a equipe criativa é contratada pela editora por um tempo determinado para trabalhar 

em um título específico” (TEIXEIRA, 2014a, p. 81). Nesse modelo, a propriedade 

intelectual é da empresa contratante, já que “os autores não terão nenhum direito autoral 

sobre essas criações, sendo remunerados exclusivamente pelo volume de trabalho, ou 

pelo salário combinado” (2014a, p. 81), sendo que, algumas vezes, existem pagamentos 

de royalties sobre o volume de vendas ou sobre o uso e outras mídias.  

Nos comics de super-heróis, a proposta de trabalho, muitas vezes, parte dos criadores para 

os editores, desencadeando uma cadeia de contrapropostas e de negociação entre as duas 

partes que define bastante do controle canônico que a editora tem sobre aquela narrativa. 
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Os editores podem aceitar, fazer ressalvas, demandas ou recusar a proposta por completo. 

Por sua vez os criadores podem ponderar tais contrapropostas a partir da sua posição no 

campo e do seu capital simbólico acumulado (BOURDIEU, 1996; TEIXEIRA, 2014b), 

aceitando, recusando ou mesmo propondo outras demandas, continuando as negociações. 

Enquanto falar de work for hire – e de author owned (TEIXEIRA, 2014b) – pode ser 

suficiente para dar conta de grande parte da produção dos comics de super-heróis, quando 

abrimos o leque para outros mundos não lineares precisamos dar conta de outros tipos de 

arranjos produtivos. O principal deles é o modelo de licença ou franquia, em que o 

proprietário outorga sua autoridade a um outro ente para que ele gerencie a criação, 

produção e distribuição de materiais relacionados àquele mundo em uma determinada 

esfera, tais como roupas, revistas em quadrinhos, livros, brinquedos etc. Na maior parte 

dos casos, os materiais não narrativos (ou pouco narrativos, como discutimos no capítulo 

1) não possuem validade canônica, embora possam revelar detalhes dos acontecimentos 

dos produtos narrativos que eles se relacionam43. 

No caso dos materiais narrativos licenciados, existem formas diferentes de lidar com a 

sua canonicidade. Em alguns casos, eles são explicitamente não canônicos, como 

adaptações de outras obras em outros meios ou para públicos diferentes, como os 

romances que adaptam os filmes de Star Wars44, as histórias em quadrinhos que os 

adaptam para o público infantil45 ou os vídeo games da LEGO que recontam as histórias46, 

já que, em qualquer divergência com a obra original, esta tem maior valor canônico. Em 

outros casos, eles são ambiguamente canônicos, como os jogos de Star Wars da série X-

Wing (1994)47, que apresentam pequenas incongruências, mas poderiam adicionar ao 

cânone no geral, mesmo que obras futuras pudessem desconsiderar os eventos do jogo. 

Por último, existem materiais criados para serem explicitamente canônicos. Continuando 

com os exemplos de Star Wars, temos o romance Shadows of the Empire que, como já 

mencionamos, teve participação direta da Lucas Films em sua produção. 

A natureza das relações de licença, porém, adicionam outras questões na relação de 

propriedade das obras, uma vez que, embora o licenciado tenha autorização para produzir 

e comercializar produtos que façam parte daquele mundo, a propriedade dos produtos em 

 
43 https://wegotthiscovered.com/movies/avengers-infinity-war-figure-confirms-major-thor-spoilers/ 

44 https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars:_The_Force_Awakens_(novelization) 

45 https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars_Movie_Adaptations 

46 https://starwars.fandom.com/wiki/LEGO_Star_Wars:_The_Force_Awakens 

47 https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars:_X-Wing 

https://wegotthiscovered.com/movies/avengers-infinity-war-figure-confirms-major-thor-spoilers/
https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars:_The_Force_Awakens_(novelization)
https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars_Movie_Adaptations
https://starwars.fandom.com/wiki/LEGO_Star_Wars:_The_Force_Awakens
https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars:_X-Wing
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específico é do licenciado. Isso significa que certos elementos passam a ser da 

propriedade do licenciado e não do proprietário original, o que é relevante, pois, os 

contratos de licença tendem a ser por tempo determinado e os tipos de expansão canônica 

se tornam limitados por esse acordo comercial. Por exemplo, nunca houve uma 

continuação do romance de Shadows of the Empire porque a Lucas Films mudou a licença 

para produção de livros da Bantam Books para a Del Rey, em 1999, ao mesmo tempo em 

que houve uma continuação dos quadrinhos em 199848 pela Dark Horse, a mesma editora 

da primeira série neste mesmo formato. 

Outro exemplo das nuances da canonicidade em modos de produção licenciados pode ser 

visto no caso da Marvel Comics e de Rom Spaceknight. A Marvel, nas décadas de 1970 

e 1980, possuía diversas licenças para publicar quadrinhos de outras propriedades 

intelectuais, como Star Wars49 e G.I. Joe50, mas, também publicava quadrinhos 

licenciados que faziam parte de seu próprio mundo ficcional, como Godzilla51 e Rom52. 

Rom era baseado em um brinquedo da empresa Parker Bros, que só havia criado uma 

história básica do personagem antes de licenciar seu uso para a Marvel, que publicou a 

série entre 1979 e 1986. Após o fim do contrato, a Marvel não podia mais utilizar o 

personagem principal, embora todos os outros elementos ainda pertencessem a ela, 

permitindo que eles ainda fossem utilizados no seu mundo ficcional e colocados em 

continuidade. Atualmente, a Hasbro possui a propriedade da licença e a IDW produz 

quadrinhos sobre o personagem num mundo completamente diferente, desde 201653. 

Nisso, podemos apontar que o modo de produção baseado em licenças demanda certa 

cessão de controle sobre o cânone daquele mundo. Mesmo que o proprietário original 

ainda tenha possibilidade de influir nas obras, ou mesmo de desautorizá-las 

posteriormente, a simples existência de uma nova organização que lide com os criadores 

e que tenha seu próprio grupo de agentes (produtores, editores etc.) já implica em algum 

tipo de controle mais distribuído e menos centralizado. Afinal, esses acordos entre 

empresas não acabam com o processo de negociação entre os criadores e as instâncias de 

controle, apenas criam novas etapas e degraus. 

 
48 https://starwars.fandom.com/wiki/Shadows_of_the_Empire:_Evolution_(TPB) 

49 https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars_(Marvel) 

50 https://en.wikipedia.org/wiki/G.I._Joe:_A_Real_American_Hero_(Marvel_Comics) 

51 https://marvel.fandom.com/wiki/Godzilla_(Earth-616) 

52 https://marvel.fandom.com/wiki/Rom_(Earth-616) 

53 https://www.idwpublishing.com/product-category/rom/ 

https://starwars.fandom.com/wiki/Shadows_of_the_Empire:_Evolution_(TPB)
https://starwars.fandom.com/wiki/Star_Wars_(Marvel)
https://en.wikipedia.org/wiki/G.I._Joe:_A_Real_American_Hero_(Marvel_Comics)
https://marvel.fandom.com/wiki/Godzilla_(Earth-616)
https://marvel.fandom.com/wiki/Rom_(Earth-616)
https://www.idwpublishing.com/product-category/rom/
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Com relação à remuneração, o licenciado pode pagar um valor nominal pelo tempo de 

uso da licença ao proprietário ou uma parte dos valores que ganha com cada produto ou, 

ainda, alguma combinação das duas formas. As relações entre o licenciado e os criadores 

podem seguir as mesmas formas que teriam, se os criadores trabalhassem diretamente 

para o proprietário daquele mundo, incluindo os direitos sobre suas criações (ou a falta 

deles) e as divisões acerca dos lucros de tais produtos. 

Um outro modo de produção, ainda mais descentralizado, poderia ser chamado de 

compartilhado. Nesse modelo, cada criador teria autoridade para decidir sobre suas obras 

e como elas se utilizam do cânone, mas ele se coordena e compartilha tais escolhas com 

outros criadores que também trabalham naquele mundo. Os modos de mediação entre o 

componente coletivo e o que cada criador pode decidir por si é diferente em cada um dos 

mundos, mas, o comum é que haja um mínimo de coordenação entre os diferentes 

criadores ou um plano definido para que as partes sejam divididas. A propriedade de cada 

obra seria mantida por cada autor ou compartilhada por todos e a rentabilidade, distribuída 

segundo um conjunto específico de critérios, novamente dependendo de cada mundo e 

dos acordos entre seus criadores. 

O que caracteriza esse modelo de produção é que não existe um sistema centralizado de 

decisão acerca do cânone, mas, sim, uma dispersão dos mecanismos de controle entre um 

número de criadores que trabalham naquele mundo. Essa dispersão pode ser maior, como 

no caso do Cthulhu Mythos, em que os autores se correspondiam e combinavam como 

pretendiam utilizar elementos apresentados em trabalhos dos colegas, mas tinham total 

autoridade para submeter seus textos para as revistas e eram responsáveis pelas correções 

e pelo contato com os editores. Essa dispersão também pode ser menor, no caso de 

Wildcards, em que os editores (G.R.R. Martin e Melinda Snodgrass) convidam novos 

autores para participar dos projetos e ajudam a mediar as interações entre os autores, além 

de serem responsáveis pelos acordos de publicação - embora eles se refiram como o 

coletivo de todos os autores, o Wild Cards Consortium. 

É importante colocar que os mecanismos de controle canônicos ainda existem e operam, 

mesmo nos casos em que não exista uma centralidade para sua execução, havendo outros 

modos de controle possíveis. Pode-se isolar obras e criadores que tomem decisões que o 

coletivo discorda, seja não fazendo mais menção àquela obra ou àquele autor, tornando 

mais fácil retirá-los do cânone depois, já que não mais se conectam com o resto do mundo. 

Pode-se, ainda, desconsiderar alguns dos acontecimentos que se passam naquelas obras, 
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efetivamente substituindo-os no cânone e criando uma continuidade alternativa. Também 

pode existir mecanismos de controle durante o processo de produção, mesmo que não 

dependam de uma estrutura centralizada: “It’s Wild Cards code that when writing another 

author’s character in any significant way you must run the scenes by the creator for 

approval. No approval, no dice”54. Em todas essas possibilidades, é necessário perceber 

como a coletividade se sobrepõe aos desejos de autores específicos, reforçando o caráter 

compartilhado da propriedade daquele mundo. 

É nesse ponto que retomamos a questão da propriedade e de como a autoridade da 

instância de validação é constituída por ela através dos modos de produção. Em todos os 

modos apresentados, percebe-se como a questão da outorga de autoridade entre a 

instância de validação e os criadores que trabalham naquele mundo é central para a 

construção do cânone, especialmente na constituição dos mecanismos internos de 

validação. A questão de quão centralizados ou distribuídos são esses mecanismos de 

controle parece se correlacionar muito estreitamente com como a propriedade desses 

mundos são construídas em termos de sua distribuição. 

Podemos tornar tal correlação ainda mais clara quando comparamos o modo como o autor 

é o único proprietário do mundo e qualquer um dos modos de autoria compartilhada, 

mesmo o mais centralizado, como o work for hire. Quando um autor proprietário decide 

modificar o cânone, ele não precisa negociar ou ponderar tal decisão, pode decidir qual o 

melhor caminho baseado apenas nos seus planos. Por exemplo, J.R.R. Tolkien fez 

reescritas consideráveis em um dos capítulos do Hobbit (1937) para que os eventos 

fizessem sentido com a sua continuação, The Lord of the Rings (1954-1955). Mesmo que 

Tolkien tenha justificado tais mudanças como mentiras de Bilbo55, ele teve total 

autoridade de retirar do cânone a versão anterior daqueles eventos. Outros exemplos 

incluem as adições canônicas de J.K. Rowling fora das obras, o lançamento das versões 

especiais e remasterizadas de Star Wars (1997) com diversas alterações56 por George 

Lucas ou mesmo a morte e reaparecimento de Sherlock Holmes57. 

Comparemos isso com o modo que Joe Quesada, então editor-chefe da Marvel, precisou 

negociar e coordenar um grande número de criadores para que sua visão de tornar Peter 

Parker solteiro novamente acontecesse (TEIXEIRA, 2014a, p. 94–101). Mesmo com o 

 
54 https://www.wildcardsworld.com/killing-spoiler/ 

55 http://tolkien.cro.net/tolkien/changes.html 

56 https://starwars.fandom.com/wiki/List_of_changes_in_Star_Wars_re-releases 

57 https://bakerstreet.fandom.com/wiki/The_Adventure_of_the_Empty_House 

https://www.wildcardsworld.com/killing-spoiler/
http://tolkien.cro.net/tolkien/changes.html
https://starwars.fandom.com/wiki/List_of_changes_in_Star_Wars_re-releases
https://bakerstreet.fandom.com/wiki/The_Adventure_of_the_Empty_House
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argumento e os desenhos de Quesada, o papel de escrever o arco One More Day fica a 

cargo do roteirista na época, J. Michael Straczynski, que o faz, apesar das suas 

discordâncias: “Spider-Man belongs to Marvel, not to me, and at the end of the day, 

however much I may disagree with things, and however much I may make it very CLEAR 

to all parties that I disagree, I have to honor their position”58. Essas discordâncias 

acabaram afastando Straczynski do personagem e abriu caminho para a fase Brand New 

Day, que durou 102 edições com um grande número de criadores (TEIXEIRA, 2014a, p. 

95–6) e que finalmente explicou como o casamento de Peter e Mary Jane Watson foi 

desfeito. 

Mesmo que Quesada tenha feito valer a sua vontade enquanto editor-chefe, de desfazer o 

casamento entre Peter e Mary Jane, ele precisou negociar e convencer os roteiristas a 

aceitar suas propostas. Mesmo com a autoridade de demandar que suas decisões fossem 

acatadas, Quesada precisava que os roteiristas estivessem dispostos a trabalhar e colocar 

seus nomes nas edições, algo que nem sempre foi simples: “there was a point where I 

made the decision, and told Joe, that I was going to take my name off the last two issues 

of the OMD (One More Day) arc”58. Podemos perceber, assim, que a autoridade da 

propriedade num modelo de autoria compartilhada, mesmo com bastante concentração 

dessa autoridade, demanda negociação com os criadores, algo que só aumenta quanto 

mais dispersa for essa propriedade e, por consequência, a autoridade sobre o cânone. 

O eixo centralizado-disperso acerca da autoridade, embora seja elucidativo sobre como 

mecanismos internos de construção do cânone funcionam, não consegue dar conta de um 

fator recorrente: quão independentes são as decisões tomadas pelos criadores trabalhando 

naquele mundo? Isso não está relacionado diretamente com a centralidade da autoridade, 

mas, sim, com o quanto a autoridade é utilizada para restringir as escolhas possíveis dos 

criadores. Um mundo pode ser relativamente centralizado e ter poucas demandas sobre 

seus criadores, como Star Wars era, antes de 1999, ou pode ter uma autoridade distribuída, 

mas ter regras e demandas rígidas sobre o que pode ser feito, como Wild Cards. Portanto, 

precisamos lidar com o modo como as instâncias de validação demandam os criadores e 

como estes respondem e resistem a essas demandas. 

 
58 http://jmsnews.com/messages/message?id=3704 

http://jmsnews.com/messages/message?id=3704
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2.4 - Encargo, diretriz e negociação do canône 

Temos mencionado diversas vezes o processo de negociação entre os criadores e as 

instâncias de validação como algo essencial para a compreensão de como o cânone é 

gerido em mundos ficcionais compartilhados, mas, até agora, não havíamos sistematizado 

como essa negociação ocorre. Para isso, precisamos lidar com questões de 

intencionalidade dos criadores, o que eles queriam fazer com a obra, e como isso se 

relaciona com a intencionalidade das instâncias de criação, que podem estar ou não em 

confluência com aquelas dos criadores. Também precisamos apontar que existe um 

desequilíbrio de forças colocados aqui: a intenção dos criadores está normalmente 

subjugada à da instância de validação, essencialmente por causa da propriedade, como 

apontamos anteriormente. 

Michael Baxandall está preocupado exatamente com essa questão em seu livro Padrões 

de Intenção (2006), quando explicita o seu problema: 

O pintor, ou autor de um artefato histórico qualquer se defronta com um problema cuja 

solução concreta e acabada é o objeto que ele nos apresenta. A fim de compreendê-lo, 

tentamos reconstruir ao mesmo tempo o problema específico que o autor queria resolver 

e as circunstâncias que o levaram a produzir o objeto tal como é. (BAXANDALL, 2006, 

p. 48) 

Para dar conta disso, Baxandall desenvolve dois conceitos, o encargo e a diretriz. O 

encargo “indicava (...) uma atividade que incluía vários aspectos gerais do problema” 

(BAXANDALL, 2006, p. 73), ou seja, seria a descrição acerca da generalidade da obra a 

ser realizada e sua funcionalidade. Já as diretrizes seriam as condições peculiares que 

“especificaram o Encargo geral e foram necessárias para transformá-lo num problema 

suscetível de ser resolvido” (BAXANDALL, 2006, p. 73). Assim, a relação entre esses 

dois elementos constitui um problema para o qual a obra seria uma solução possível. 

Não é surpreendente, portanto, que Baxandall comece sua exposição desses conceitos 

tratando da construção de uma ponte, um encargo externo e fácil de se identificar e 

compreender. Mesmo que pedisse algo geral, havia diversas especificações embutidas 

como “atravessar um curso d’agua, prover um acesso, evitar o perigo de 

desmoronamento.” (BAXANDALL, 2006, p. 73). No entanto, mesmo ao especificar o 

encargo em diretrizes específicas que advinham de questões externas, como o local da 

ponte, seu intuito como ponte férrea e o desmoronamento de uma ponte anterior, havia, 

também, questões acerca da pessoa que recebeu esse encargo e suas diretrizes internas, 

seus conhecimentos e preferências pois “...foi Baker (o engenheiro) quem decidiu entre 
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uma coisa e outra, e foi ele quem fundiu tudo isso numa forma” (BAXANDALL, 2006, 

p. 69). 

Por outro lado, Baxandall (ANO) defende que, ao falarmos de um objeto histórico, “não 

explicamos um quadro, mas a descrição que fazemos dele, usando uma série de palavras 

e conceitos. A mesma tese vale para as pontes” (2006, p. 70). Ou seja, a análise do objeto 

histórico é contingente da forma como o pesquisador descreve tal objeto e seu objetivo 

ao descrevê-lo. Baxandall aponta que a identificação de características e circunstâncias, 

em si, já é uma seleção do que se considera relevante e que isso é organizado em uma 

descrição narrativa, mas que isso não deve ser um problema, desde que reconheçamos 

sua imprecisão e sua circularidade (descrevemos como importante o que acreditamos ser 

importante). 

Ao descrevermos o objeto, estamos também criando as condições para compreender o 

modo como o problema é apresentado (encargo e diretriz), além de construir um retrato 

da condição social e das possibilidades de ação para resolvê-lo, o que Baxandall chama 

de cultura. 

Assim, poderíamos ver na reflexão que fizemos até aqui sobre a ponte uma tentativa de 

reconstituir o pensamento de Baker na forma aproxima- da de um triângulo, cujas três 

bases seriam os conceitos relativos ao Encargo e à Diretriz de Baker, os conceitos 

pertinentes aos recursos que ele usou e deixou de usar e os conceitos referentes à 

descrição propriamente dita da ponte. (BAXANDALL, 2006, p. 71) 

É importante sublinhar que, para Baxandall (ANO), a melhor maneira de compreender a 

relação entre a cultura e o agente histórico é entender quais soluções possíveis para a 

resolução do problema estavam disponíveis e quais soluções foram efetivamente 

escolhidas, algo a que retornaremos posteriormente. Nesse sentido, “...a intenção não é 

um estado de espírito reconstruído, mas uma relação entre o objeto e suas circunstâncias” 

(BAXANDALL, 2006, p. 81), ou seja, a intencionalidade reside na materialidade da obra 

e a relação entre essa materialidade e seu contexto. 

Quando Baxandall (ANO) passa a lidar com casos em que o encargo não é externo, como 

em sua análise do Retrato de Kahnweiler (1910), de Pablo Picasso, ele passa a diminuir 

a importância do encargo externo, inclusive apontando que Picasso tinha como encargo 

o conjunto de pinturas que ele considerava dignas (BAXANDALL, 2006, p. 86–87) e que 

“O Encargo em si não tem forma; as formas começam a surgir das Diretrizes” 

(BAXANDALL, 2006, p. 84). Então, o encargo como demanda externa é bastante útil 

para pensar na relação entre um proprietário de um mundo encomendando uma obra a um 
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criador, enquanto que as diretrizes possam sofrer pressões externas, mas também 

possuem influência dos desafios que os próprios criadores se propõem. 

Ao se utilizar do conceito de encargo e diretriz, podemos tornar mais claras as questões 

acerca das negociações entre os criadores e os proprietários, algo muito próximo do que 

já realizamos no nosso trabalho anterior (TEIXEIRA, 2014a, p. 89–91). Enquanto nos 

focamos, anteriormente, na questão da proposta que vem das instâncias de validação, é 

importante apresentar que, muitas vezes, os próprios criadores podem fazer propostas, 

construindo seu encargo e os submetendo às instancias de validação. De qual das partes 

se origina a proposta do encargo parece ser uma informação relevante quando formos 

tratar mais adiante de como o posicionamento dos criadores no campo influi nas 

negociações. 

A proposta de construir uma obra num mundo já existente seria exatamente o seu encargo, 

que pode ser tão geral quanto “Dirigir um filme que se passe no mundo de Star Wars” ou 

algo mais específico, como “Dirigir um filme sobre um jovem Han Solo para explicar 

dados de sua história mencionados na trilogia original”. Só que essa primeira proposta é 

uma demanda que precisa ser concordada tanto pelos criadores quanto pelas instâncias de 

validação, sendo passível de ser modificada ou especificada a partir da negociação entre 

ambos. Já nessa etapa, as diferenças nos modos de gestão canônica podem ser vistas a 

partir de como esses encargos são postos nesse mundo, seja de modo mais aberto, seja de 

modo mais específico, pois, “Esses Encargos sempre são postos, como vimos no exemplo 

de Picasso, em relação à história de publicação dos personagens, ou seja, em relação ao 

cânone, suas múltiplas interpretações e histórias válidas e inválidas” (TEIXEIRA, 2014a, 

p. 89), ou mesmo em relações ao cânone do mundo inteiro, como afirmado 

posteriormente. 

Mesmo nesses exemplos apresentados, pressupõem-se arranjos canônicos, já que no 

encargo mais geral existe uma proposta de expansão do mundo, e de liberdade para o 

criador, mesmo que a obra ocorra num espaço já delimitado. Ryan Johnson obteve 

bastante liberdade quando a Lucas Films anunciou que ele seria o diretor de uma nova 

trilogia59 após o seu trabalho em The Last Jedi (2017), sem fazer exigências e dando a ele 

bastante controle. No exemplo de encargo mais específico, já temos uma delimitação 

maior de qual o espaço canônico que a obra deve tratar, incluindo personagem principal 

 
59 https://www.starwars.com/news/rian-johnson-writer-director-of-star-wars-the-last-jedi-to-create-all-

new-star-wars-trilogy 

https://www.starwars.com/news/rian-johnson-writer-director-of-star-wars-the-last-jedi-to-create-all-new-star-wars-trilogy
https://www.starwars.com/news/rian-johnson-writer-director-of-star-wars-the-last-jedi-to-create-all-new-star-wars-trilogy
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e o período histórico, o que já configura uma grande parte das escolhas criativas possíveis 

que já estão definidas antes mesmo dos criadores poderem trabalhar nessa proposta. 

Mesmo que o encargo possa ser modificado, e muitas vezes o é durante a criação da obra, 

e possa incluir algumas restrições, a maior parte das negociações e ingerências das 

instâncias de validação se dão no âmbito das diretrizes específicas. Como já 

mencionamos antes, as diretrizes são as especificações do encargo que, só assim, pode 

ser construído como um problema a ser resolvido: isso significa que aqui são postas as 

propostas que os criadores têm para a obra e as condições de produção, para além das 

demandas das instâncias de validação. Essas diretrizes podem ser de diversas ordens – 

econômicas, criativas, temporais, composição da equipe criativa– e todas elas precisam 

ser consideradas para que tenhamos uma noção global de como a obra foi construída. 

As diretrizes econômicas podem tanto ser acerca do orçamento da produção da obra, dos 

investimentos em publicidade ou mesmo das expectativas de sucesso econômicos da 

obra. Enquanto o orçamento de produção é mais importante em certos tipos de obras do 

que em outros – filmes, séries e vídeo games são mais dependentes de financiamento do 

que revistas em quadrinhos e livros, o segundo e o terceiro pontos são bastante relevantes 

para compreender as expectativas que os proprietários possuem para uma obra e quais os 

riscos econômicos que estão dispostos a correr. Nesse sentido, as diretrizes econômicas 

são fundamentais, mas, mais como um ponto que reforça outras diretrizes do que por si 

só. Um criador que consegue maiores investimentos econômicos ao longo das suas obras 

normalmente o consegue por causa de uma maior confiança e de um acúmulo maior de 

capital simbólico, incluindo sucessos anteriores e a capacidade de lidar com os modos de 

gestão canônica do proprietário daquele mundo. Por outro lado, um maior investimento 

pode levar a uma maior ingerência, pois a obra se torna mais importante para os 

proprietários e isso aumenta sua atenção sobre ela. 

As diretrizes temporais falam dos prazos de cada uma das etapas da produção e de quão 

flexíveis ou não esses prazos são. Assim, certas obras podem ter restrições temporais 

importantes que entram como um fator para a sua execução, seja porque são fases da 

produção que impediriam a continuidade da criação da obra, seja porque obras futuras 

dependem dessa e não existe a possibilidade de atraso (ou seria muito custoso). Também 

existem situações em que criadores são trazidos posteriormente, com um novo encargo 

de “salvar” ou “consertar” a obra e que, nesses casos, as restrições temporais se tornam 

ainda mais relevantes. Algo assim já ocorreu duas vezes com os filmes de Star Wars que 
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não são numerados, tanto em Rogue One (2016)60 quanto em Solo (2018)16, em que novos 

diretores assumiram as obras para que elas fossem ajustadas e com prazos apertados, 

porque os filmes já tinham datas de estreia bem definidas ou porque não foi possível 

adiar61 a sua estreia. 

A composição da equipe criativa é outro tipo de diretriz que é muito menosprezada, mas 

que apresenta um componente muito importante para a realização de obras com autoria 

coletiva (MAG UIDHIR, 2010, 2012), mesmo quando não exista uma participação 

autoral direta, como nos casos de comissão (MAG UIDHIR, 2010, p. 380). O próprio 

Baxandall pensava nesse tipo de relação como relevante quando apontou a relevância do 

empreiteiro para a construção da ponte como Baker a havia imaginado: “...Baker teve a 

sorte de encontrar no empreiteiro contratado para a obra, William Arrol, uma pessoa de 

notáveis qualidades e muito habilidosa, que acabou se transformando num virtuose do 

aço doce” (2006, p. 56). Mesmo em casos em que exista a possibilidade de uma autoria 

compartilhada, mas hierárquica (MAG UIDHIR, 2010, p. 384), como no cinema, em que 

os roteiristas são considerados autores secundários enquanto os diretores são os 

primários, a escolha (ou imposição) desses autores secundários é de extrema relevância 

para como a obra será executada. 

As diretrizes criativas serão o cerne de nossos esforços aqui, já que são essas que se ligam 

mais diretamente com o cânone do mundo em que a obra participa. Foram com essas 

diretrizes que trabalhamos anteriormente (TEIXEIRA, 2014a, p. 89), as possibilidades de 

usos dos elementos do mundo ficcional (personagens, locais, objetos, eventos), do 

enquadramento da obra em gêneros narrativos (comédias, melodramas, noir, aventura), 

de elementos temáticos e de ambiência, de questões acerca de quando a obra se passa no 

mundo ficcional e também das consequências dessa obra no futuro desse mundo. Em 

suma, as diretrizes criativas dizem respeito ao modo como a obra se utiliza do cânone, o 

expande e modifica o mundo ficcional, influenciando obras futuras. 

Nessa tensão entre a relação com o cânone, a obra e as possibilidades futuras, que se 

encontram a maior parte das disputas entre os criadores e as instâncias de validação. 

Criadores querem colocar sua visão acerca daquele mundo em suas obras, querem deixar 

sua contribuição como algo duradouro, especialmente em mundos mais antigos e que eles 

 
60https://www.theverge.com/2017/1/15/14268850/star-wars-rogue-one-reshoots-disney-gareth-edwards-

tony-gilroy 

61https://www.express.co.uk/entertainment/films/977540/Star-Wars-Solo-release-date-delay-December-

LucasFilm-Disney 

https://www.theverge.com/2017/1/15/14268850/star-wars-rogue-one-reshoots-disney-gareth-edwards-tony-gilroy
https://www.theverge.com/2017/1/15/14268850/star-wars-rogue-one-reshoots-disney-gareth-edwards-tony-gilroy
https://www.express.co.uk/entertainment/films/977540/Star-Wars-Solo-release-date-delay-December-LucasFilm-Disney
https://www.express.co.uk/entertainment/films/977540/Star-Wars-Solo-release-date-delay-December-LucasFilm-Disney
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tenham sido fãs e possuam preferências anteriores sobre épocas ou criadores. Muitos 

criadores, portanto, retiram uma grande satisfação de trabalhar com aqueles personagens 

e mundos ou mesmo entendem esse como um degrau para se tornarem proprietários e 

autores dos seus próprios mundos. As instâncias de validação, por sua vez, têm interesses 

diferentes, seja de coordenação com outras obras, seja de evitar consequências que 

mudem demais o cânone, ou mesmo porque outros criadores que vão usar esses elementos 

já estão planejando obras futuras. Essas instâncias também se utilizam do fato que 

criadores tem interesses em trabalhar nesses mundos para ter vantagens nas negociações. 

Como já dissemos antes, a relação entre criadores e proprietários não é necessariamente 

antagonistica, mas fruto de uma necessidade vital: os mundos não têm como se expandir 

sem criadores trabalhando neles. Apenas que, pela natureza da relação de cada uma dessas 

partes com o cânone e o mundo, elas possuem ênfases diferentes em objetivos que muitas 

vezes são complementares - contar boas histórias, obras memoráveis e produtos 

diferentes não só mantem o mundo e geram retorno financeiro no presente, como 

permitem o sucesso no futuro. Por isso, ambas partes têm um interesse em que as 

negociações acerca das diretrizes das obras sejam bem-sucedidas em produzir obras todos 

possam considerar boas soluções aos problemas que o encargo e a diretriz constroem. 

Quando um criador apresenta como uma diretriz de sua obra “matar personagem X” ou 

“objeto Y terá um papel importante”, cabe à instância de validação verificar como essas 

diretrizes se relacionam com obras passadas (se feririam um cânone já consolidado), 

como elas se relacionam com outras obras presentes e suas próprias diretrizes e como 

essas diretrizes limitariam obras futuras, dando novas propriedades a um objeto, 

impedindo a aparição de um personagem, pois ele estará morto, por exemplo. A partir 

dessa verificação, a instância de validação aprova, ou não, a diretriz ou faz uma contra 

proposta: “mate personagem W ao invés de X”, ao que cabe os criadores aceitar, reforçar 

a primeira proposta ou mesmo se retirar da feitura da obra. Por outro lado, a própria 

instância de validação pode sugerir (ou demandar) que sejam feitas adições, “utilize mais 

local T” ou “faça menção ao evento V”, ou subtrações de diretrizes para que a proposta 

de obra seja produzida. 

Em alguns casos, as diferenças de prioridades entre criadores e instâncias de validação 

podem tornar as negociações muito agressivas e desgastantes. No caso que mencionamos, 

relativo a Joss Whedon em Avengers 2 (2015), a Marvel Studios foi direta em sua troca: 

“With the cave, it really turned into: they pointed a gun at the farm’s head and said, ‘Give 
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us the cave, or we’ll take out the farm,’ — in a civilized way”22. Ou seja, a instância de 

validação estava disposta a ceder, contanto que o criador inserisse no filme a cena que ela 

estava demandando. Em outros casos, os criadores têm uma proposta aprovada só para 

que a instância de validação volte atrás e anule o acordo negociado. Um caso emblemático 

é de como o casamento da Batwoman e de sua noiva, Maggie Sawyer, foi impedido de 

acontecer por causa de um decreto impedindo casamentos de heróis pela editoria da DC 

Comics62. Nesse caso, a equipe criativa pediu demissão e abandonou o título da 

Batwoman citando diversos casos de mudanças de planos de última hora63. Em ambos 

casos, os criadores partiram com reclamações públicas, algo que, como mencionamos 

anteriormente, pode atrapalhar o recrutamento de outros criadores. 

Também precisamos afirmar que as diretrizes criativas não são negociadas em separado 

de outros tipos de diretrizes: muitas vezes, demandas criativas exigem contra partidas de 

outras ordens. Pedidos de maior orçamento ou de mais tempo para a produção da obra 

podem ter como contrapartidas maior supervisão acerca da produção e maiores demandas 

criativas vinda da instância de validação, já que o investimento será maior. O outro lado 

também é verdadeiro; demandar uma maior liberdade criativa pode significar um menor 

investimento financeiro ou uma restrição temporal para a produção. Um exemplo é a 

produção de Deadpool (2016), pela Fox, que não queria produzir um filme com 

classificação R64, o que diminuiria seu público possível, mas aceitou após uma cena teste 

vazar na internet65, investindo apenas 58 milhões de dólares na produção do filme66 e com 

corte de 7 milhões de dólares no meio das filmagens67. O desinteresse do estúdio, por um 

lado, o limitou financeiramente, mas, por outro, permitiu a liberdade criativa que os 

roteiristas, diretor e ator requisitaram. 

A compreensão do encargo e das diretrizes de uma obra nos permite um ângulo de acesso, 

mesmo que limitado, sobre as decisões que foram tomadas durante a feitura de uma obra. 

Além disso, nos utilizando de materiais secundários, como entrevistas, declarações 

oficiais e rumores, podemos tentar compreender as negociações realizadas acercas dessas 

diretrizes, as suas possíveis trocas e como as escolhas foram tomadas. É por meio deste 

 
62 https://comicsalliance.com/batwoman-jh-williams-haden-blackman-leave-series-editorial-marriage/ 

63 https://batman-news.com/2013/09/05/williams-and-blackman-leave-batwoman-due-to-editorial-

differences/ 

64 https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Association_of_America_film_rating_system 

65 https://www.cinemablend.com/new/How-Leaked-Deadpool-Footage-Changed-Superhero-Fate-

67318.html 

66 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=deadpool2016.htm 

67 https://io9.gizmodo.com/the-makers-of-deadpool-had-to-slash-7-million-from-the-1758147495 

https://comicsalliance.com/batwoman-jh-williams-haden-blackman-leave-series-editorial-marriage/
https://batman-news.com/2013/09/05/williams-and-blackman-leave-batwoman-due-to-editorial-differences/
https://batman-news.com/2013/09/05/williams-and-blackman-leave-batwoman-due-to-editorial-differences/
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Association_of_America_film_rating_system
https://www.cinemablend.com/new/How-Leaked-Deadpool-Footage-Changed-Superhero-Fate-67318.html
https://www.cinemablend.com/new/How-Leaked-Deadpool-Footage-Changed-Superhero-Fate-67318.html
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=deadpool2016.htm
https://io9.gizmodo.com/the-makers-of-deadpool-had-to-slash-7-million-from-the-1758147495


 91 

somatório de esforços que temos condições de realizar uma aproximação do quanto das 

diretrizes foram acordadas com os criadores, quantas vieram de sua intenção com a obra 

e quantas foram impostas pelas instâncias de validação. Resumindo, temos como afirmar, 

com algum grau de certeza, quanta autoridade acerca do cânone as instâncias de validação 

exerceram sobre os criadores, demandando diretrizes ou não aceitando sugestões dos 

criadores, ou quanto de liberdade e apoio os criadores obtiveram das instâncias de 

validação. 

Com essa medida de ingerência proprietária em cada obra, podemos olhar para o conjunto 

de obras do mundo e ter uma noção de como aquele mundo é gerido na relação de quanto 

controle é exercido pelas instâncias de validação sobre os criadores. Assim, conseguimos 

ter uma medida do segundo eixo dos modos de gestão canônica, o eixo de controle, indo 

de um maior controle criativo pelo proprietário até uma maior autonomia dada aos 

criadores individuais. Como já afirmamos, esse segundo eixo não é diretamente 

relacionado com o primeiro eixo de autoridade, já que existem mundos geridos com 

bastante controle, mas com autoridade distribuída, ou mundos com pouco controle e com 

autoridade centralizada. 

2.5 - Posição no campo e capacidade de negociação 

Ainda há um outro fator que não está relacionado diretamente à gestão canônica, mas a 

impacta diretamente: como criadores individuais conseguem negociar condições 

diferentes do normal. Mesmo Baxandall (2006) já trabalhava com a relação entre o 

criador e o seu ambiente ao usar o conceito de troc (2006, p. 88–89), sobre a relação entre 

o mercado de consumidores de pinturas e seus produtores, apontando: “O essencial é que 

ambas as partes façam escolhas e que toda escolha feita por um grupo tem consequências 

para o espectro de escolhas possíveis para ambos os lados” (2006, p. 88). E nisso parece 

claro que as diferentes estratégias adotadas por Picasso, em contraste aos cubistas 

menores – participar ou não de salões, agir em conjunto ou individualmente – estaria 

relacionado a como cada um estava posicionado no mercado, mesmo que Baxandall 

considere que ambas as estratégias foram bem-sucedidas. 

Para dar conta de como criadores conseguem condições diferenciadas, precisamos ir além 

do simples fato que os criadores se relacionam de modo diferente com o ambiente em que 

se encontram. Para isso, vamos nos utilizar do conceito de campo, proposto por Bourdieu 

(1996) e adaptado para uso em diferentes contextos mediáticos (ANEAS, 2016; SOUZA; 
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BARRETO, 2014). Nessa concepção, campo é um espaço social específico que possui 

instituições e modos de distribuição da distinção dentro dele, de modo que as disputas 

internas desse espaço social exerçam forças sobre os agentes que atuam nesse campo. 

Numa generalização grosseira, os dois polos centrais de força seriam o polo econômico 

e o artístico e os agentes assumiriam posições diferentes nesse campo de acordo com 

esses polos, seus interesses e a visão que possuem de si mesmos. 

A influência do campo sobre os agentes não é sempre explícita, passando pela construção 

de um “sistema socialmente adquirido de estruturas cognitivas, disposições e gostos – 

chamado de habitus por Bourdieu” (BARRETO, 2014, p. 45). Os próprios agentes 

compreendem sua posição no campo de forma diferente, gerando o que é chamado de 

illusio, ou a auto-imagem do próprio agente. “A illusio é um regime de crença c 

compartilhado pelos que estão imersos nas lógicas do campo e por isso favorecem o modo 

como percebem suas posições nesse campo; não a posição em si, mas os motivos pelos 

quais este agente crê que a posição que ocupa é correta para si e o modo como ele articula 

os argumentos para ocupá-lá” (TEIXEIRA, 2014b, p. 82). Nesse sentido, o agente tende 

a construir uma percepção de pertencimento ao campo, seja pelo modo como suas 

disposições ou habitus foram conformados, seja pelo modo como compartilha a illusio 

que imprime a compreensão que tem do seu posicionamento no campo. 

A tomada de posição no campo, mediada por seu habitus e pelos interesses dos criadores, 

é o modo como o agente lida com as forças do campo e se coloca dentro dele, de acordo 

com as circunstâncias. Isso significa que, mesmo que o autor tenha interesse voltado para 

a liberdade artística, pode se posicionar mais próximo do polo econômico por ser a 

oportunidade que se apresentou a ele momentaneamente. Só que, as posições tomadas 

dentro do campo nunca são permanentes: um agente tende a ocupar s posições diferentes 

ao longo de sua vida dentro daquele campo, utilizando suas posições anteriores e suas 

capacidades para viabilizar uma movimentação para uma melhor posição. Bourdieu dá o 

nome de trajetória social para o conjunto de tomadas de posição do agente (ou grupo de 

agentes) no campo (BOURDIEU, 2005, p. 81). 

Essa trajetória leva o agente a acumular, a depender das posições adotadas anteriormente, 

recompensa financeira pelo sucesso ou os fracassos econômicos de suas obras, mas 

também um capital simbólico específico daquele campo, pela recepção da crítica e dos 

seus pares a suas obras. Num sentido mais geral, o agente acumula posições sucessivas 

mirando essas recompensase a depender de sua competência, acaba por acumular capitais 
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significativos que colaboram positivamente na realização de suas metas. Enquanto que as 

recompensas econômicas são fáceis de se compreender, o acúmulo de capital simbólico 

é mais difuso e depende das estruturas internas de cada campo, seus principais críticos, 

seus prêmios e outras formas de distinção internas. Também não podemos menosprezar 

o efeito que um agente pode gerar sobre o outro, se utilizando da sua posição no campo 

e de seu capital simbólico, para indicar ou atestar a qualidade de outro agente, 

possibilitando oportunidades normalmente indisponíveis para a sua atual trajetória. 

Quando transportamos essa metodologia para campos em que as relações econômicas são 

mais entremeadas com os posicionamentos artísticos, como cinema, vídeo games, 

televisão ou mesmo um grande campo transmediatico, em que boa parte desses mundos 

não lineares fazem parte, as diferenças entre os dois polos continuam, mas precisam ser 

repensadas. Nesses casos, o que muitas vezes é mais valorizado é a junção de um sucesso 

econômico e de crítica, a capacidade de fazer com que as obras atinjam metas econômicas 

e também sejam valorizadas enquanto objetos artísticos, já tendo uma boa gama de 

pesquisas na área (ANEAS, 2016; BARRETO, 2014; BIANCHINI, 2018; SOUZA, 2004; 

SOUZA; BARRETO, 2014). 

Com essa situação posta, podemos perceber claramente como a posição de um criador no 

campo poderia dar a ele melhores condições de negociação com as instâncias de 

validação. Um criador com volume de capital simbólico específico acumulado em sua 

trajetória tem como argumentar que ele acrescenta algo à obra e que, portanto, ele deveria 

ter maior liberdade criativa.  Por outro lado, um criador com menos capital simbólico 

pode aceitar trabalhar em condições com maior ingerência da instância de validação, 

porque ele acredita que aquela é uma oportunidade para que ele possa se posicionar 

melhor no campo no futuro. Em qualquer um dos casos, parece óbvio, também, que os 

criadores precisam estar dispostos a operar nesse espaço de negociação, o que nem 

sempre é dado, situação que alguns podem tentar, mas não se adaptar a um modelo de 

produção com supervisão. 

Essas situações sublinham um aspecto correlato, mas até agora pouco explorado, da 

gestão canônica; a escolha dos criadores para trabalhar nos mundos é um processo muito 

arriscado também para os proprietários. Escolher um criador pouco adequado para uma 

obra pode causar diversos problemas na sua produção ou mesmo impedir que a obra seja 

terminada. Em alguns casos, o encargo é pouco adequado ao criador, como escolher um 

criador especializado em comédias pouco estruturadas para dirigir uma obra de aventura 
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com bastante estrutura na sua produção16 Em outros casos, é dada muita liberdade a um 

dos criadores sendo, depois, necessário recuar em certos pontos negociados ou mesmo 

invalidar canonicamente a obra, após ela ter sido lançada. Além disso, a maior parte dos 

mundos compartilhados exige uma colaboração de longo prazo dos criadores com as 

instâncias de validação, aumentando a importância da manutenção de uma boa relação 

entre as partes. 

A importância da escolha da equipe também se mantém com o restante da equipe criativa, 

especialmente em como o criador principal se relaciona com ela. Em projetos 

audiovisuais isso passa pela escolha dos atores, a relação deles com os diretores e 

roteiristas e quanto de liberdade criativa eles têm para interpretar o personagem. As 

parcerias já estabelecidas também são importantes; manter as equipes criativas que têm 

obtido sucesso, como Game of Thrones, chamar o mesmo diretor (Miguel Sapochnik) 

para as suas maiores cenas de batalha campal. Compreender quando essas parcerias 

caducam, e quando uma nova perspectiva é necessária, é outro ponto importante de se 

observar, já que nem sempre apostar em um mesmo time, por tempo demais, continua a 

dar os resultados esperados. 

A compreensão da posição no campo dos criadores também nos aponta para outro aspecto 

que está sendo explorando, apenas recentemente, a que os proprietários desses mundos 

(empresas ou autores ou editores) também se posicionam num campo de disputas entre si 

(BIANCHINI, 2018; CERQUEIRA, 2014; SOUZA, 2014). Partindo do campo como 

espaço de disputas, os proprietários de mundos também disputam entre si o talento dos 

criadores e sua posição no campo é um outro fator relevante na negociação criativa que 

temos tratado aqui. Já mencionamos que mundos mais antigos, e presumidamente com 

maior capital simbólico, podem usar o fato que alguns criadores sejam fãs destes mundos 

como um dos elementos de barganha68. No entanto, o inverso também pode ser 

verdadeiro: um mundo novo e com pouco capital simbólico pode oferecer a um criador a 

possibilidade de maior controle, de ser sua força construtora, uma oportunidade muito 

rara em mundos mais estabelecidos. 

Outra ponta solta que o posicionamento do campo dos proprietários nos permite retomar 

é a de que essas instâncias de propriedade e de validação existem de modo encarnado em 

agentes específicos. Mesmo que pudéssemos falar de uma cultura organizacional, essa 

 
68 https://www.wired.com/2015/11/star-wars-force-awakens-jj-abrams-interview/ 

https://www.wired.com/2015/11/star-wars-force-awakens-jj-abrams-interview/
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cultura só pode existir pela ação de indivíduos e só pode ser medida a partir do 

comportamento de seus agentes. Então, para compreender o posicionamento dos 

proprietários no campo, precisamos entender como agentes individuais atuam nele - 

normalmente aqueles com capacidade de decisão, como presidentes, diretores ou 

editores-chefes. Ao observar esses agentes, também podemos perceber se há algum tipo 

de discordância interna, divisões ou desacordos entre diferentes agentes dentro da mesma 

organização, o que ajuda a explicar comportamentos que seriam estranhos ao olhá-la 

como uma entidade única. 

Esse conjunto metodológico baseado em Bourdieu (2005) nos permite observar, de modo 

mais completo, como os aspectos criativos de uma obra são tributários de suas condições 

sociais e relações com outras obras. Enquanto o encargo e a diretriz nos apontam para as 

condições materiais e contextuais de uma obra e o troc apenas fala de uma relação entre 

criador e contexto social, a posição e a trajetória nos apresentam um modo mais 

estruturado e facilmente comparável de observar essas relações, especialmente porque 

nos permitem olhar cada obra em relação a um conjunto mais amplo de obras e criadores, 

gestores, empresários etc. Isso não só adiciona mais informações acerca dos processos de 

negociação das obras, mas, também, nos aponta sobre quais tomadas de posição eram 

possíveis, quais tipos de obras poderiam ser realizadas e quais as negociações factíveis 

naquele momento o que Bourdieu chama de espaço dos possíveis (BOURDIEU, 2005, p. 

262). 

2.6 - Um modelo de análise da gestão do cânone 

Partindo do que descobrimos até agora, precisamos condensar todos esses operadores de 

análise em alguma forma mais coerente antes de prosseguir. Definimos cânone como o 

conjunto de elementos (personagens, locais, eventos, objetos) válidos de um mundo 

ficcional em determinado momento, mas fizemos a ressalva que esse cânone precisa ser 

gerido na sua expansão. Para compreender como essa gestão ocorre, apontamos dois eixos 

de organização dessa gestão: um eixo de autoridade, que indica o quanto a autoridade 

sobre aquele cânone é centralizada ou distribuída entre vários agentes; e um eixo de 

controle, que indica o quanto de ingerência a instância de validação tem sobre os 

criadores. 

Cada um dos eixos opera em uma escala; há mundos com maior ou menor controle e 

mundos com autoridade mais distribuída ou mais centralizada e de forma independente, 
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um do outro. Não é nosso objetivo, no presente trabalho, construir um mecanismo muito 

detalhado de como colocar os mundos dentro dessas escalas, mas, apenas apontar que 

esses são os dois fatores – autoridade e controle – mais relevantes para compreender os 

mecanismos de gestão canônica. O esforço possível que este trabalho pode empreender, 

por ora, é sobrepor esses dois eixos de forma a construir um gráfico de quadrantes, 

mostrando que existem mundos geridos de quatro formas: com autoridade distribuída e 

com pouco controle; com autoridade centralizada e com pouco controle; com autoridade 

distribuída e com muito controle; com autoridade centralizada e com muito controle 

(Figura 15). 

 

Figura 15: Quadrantes de gestão canônica, X=Autoridade; Y= Controle 

Para compreender quão centralizada ou distribuída é a autoridade naquele mundo, 

precisamos olhar para os seus modos de produção e notar o tamanho da cadeia decisória 

e quantos agentes têm poder de invalidação. Uma cadeia decisória mais curta indica que 

menos pessoas têm capacidade de autorizar ou não as diretrizes criativas de uma obra, 

portanto, uma maior centralização dessa autoridade. Uma cadeia decisória mais longa 

possibilita que mais pessoas podem decidir acerca das diretrizes criativas de uma obra, 

distribuindo mais a autoridade. Enquanto essas cadeias decisórias são um bom indicativo, 

outro é saber quantos agentes têm o poder de desfazer ou invalidar decisões tomadas por 

outros ou, anteriormente, quanto menos agentes possuírem esse poder, mais centralizada 

é a autoridade, quanto mais possuírem, mais distribuída é a autoridade. 
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Os dois fatores precisam ser levados em conta, mesmo que exista um único agente com 

poder de invalidação; se existir uma grande cadeia decisória, haverá uma maior 

distribuição dessa autoridade. Os casos de licença costumam frisar isso, mesmo que o 

licenciado precise submeter suas obras ao proprietário para validação, isso não diminui 

os processos internos de negociação e produção, sendo mais distribuídos do que se a 

produção fosse feita diretamente pelo proprietário. Nos casos de produção compartilhada, 

mesmo que exista algum tipo de autoridade central e organizadora, cada um dos criadores 

ainda possui capacidade decisória sobre sua obra e suas criações, ajustando de acordo 

com essa autoridade, a tornando menos distribuída, mas não tão centralizada. 

Para compreender o quanto de controle a instância de validação exerce sobre as escolhas 

dos criadores, precisamos identificar quais as diretrizes das obras foram fruto de 

ingerência da instância de validação. Especialmente, queremos saber como as diretrizes 

criativas foram negociadas entre a instância de validação e os criadores, quanto das 

propostas dos criadores foram aceitas, quantas foram renegociadas e quantas foram 

sugeridas e impostas pela instância de validação. Também é interessante perceber o modo 

como essas ingerências são postas, se elas são sugeridas e negociáveis ou se elas são 

impostas e irremediáveis. Nesses casos, podemos ver não só quanta ingerência houve nas 

escolhas criativas das obras, mas, também, o estilo de negociação e como isso afeta as 

negociações futuras. 

Outro ponto a se levar em conta com relação ao controle é perceber quão coordenadas 

são as obras de um mesmo mundo lançadas em paralelo, quais são as relações de 

continuidade entre elas e quantas. Isso é um fator importante porque quem costuma 

realizar a coordenação entre as diversas obras é a instância de validação, já que ela tem a 

visão geral de como as obras se alinham e se conectam. Os criadores podem estar em 

contato, combinar situações e trocar notas, mas, quanto maior for o número de obras 

produzidas simultaneamente e mais complexas forem essas obras, mais necessário se 

torna uma coordenação paralela. É mais fácil demonstrar isso por ausência: quanto menos 

controle da instância de validação há na gestão de um mundo, maior a chance que ele só 

tenha relações de continuidade mais fracas (citações e referências). 

Por fim, precisamos considerar como a posição no campo e o capital simbólico dos 

criadores e dos proprietários influenciam na ingerência criativa das instâncias de 

validação nas obras. Mesmo que possamos fazer algumas observações gerais acerca de 

como o cânone de certos mundos são geridos, precisamos compreender como cada uma 
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das negociações foi influenciada por fatores específicos e um deles é como cada criador 

pode conseguir condições diferentes baseado no seu capital simbólico. Por outro lado, 

compreender a posição no campo do proprietário do mundo e como isso influi nas 

negociações e nos relacionamentos de longo prazo com os criadores. 

Ao lidarmos com todos esses fatores podemos fazer algumas afirmações acerca da gestão 

canônica dos mundos, especialmente as diferentes formas possíveis de fazê-la. Pela 

descrição que fizemos de diversos mundos ao longo desse capítulo, a gestão do cânone 

do Cthulhu Mythos seria dispersa e com pouco controle, evidenciada pela falta de uma 

instância de validação centralizada e pelo controle completo de cada um dos autores 

acerca das decisões criativas de suas obras, mesmo que os autores se correspondessem 

entre si e combinassem citações, não havia subsídios para um mundo intrincadamente 

interconectado. Um contraponto seria Wild Cards, que teria uma gestão canônica 

dispersa, mas com muito controle, tanto porque existem figuras centrais que auxiliam a 

coordenar os planos entre os diversos criadores – os editores G.R.R. Martin e Melinda 

Snodgrass – quanto pelo fato que cada criador tem o poder de decisão sobre seus 

personagens, mesmo que escritos por outros criadores. Esses elementos geram um maior 

entrelaçamento entre as obras de Wild Cards e relações de continuidade mais fortes. 

Já Star Wars seria menos centralizado e com pouco controle, já que seu modelo de 

licenciamento demanda maior descentralização das decisões e havia pouca supervisão de 

como cada obra seria executada, embora o proprietário ainda tenha a decisão final se algo 

é canônico ou não. No entanto, Star Wars foi ficando um pouco mais centralizado e 

controlado ao longo do tempo, primeiro com a criação do storygroup40, depois com a 

compra da Lucasfilm pela Disney e a invalidação do cânone anterior41, criando o caminho 

para um mundo mais interconectado. Essa análise, porém, seria rasa por desconsiderar 

experimentos como Shadow of the Empire39, que vem antes dessa centralização, mas já 

apresenta um ponto de organização e controle maior do cânone. 

Isso aponta que a gestão dos mundos pode se modificar ao longo do tempo, se deslocando 

em cada um dos eixos devido a mudanças de propriedade ou de planejamento de longo 

prazo, como quando George Lucas voltou a se interessar por Star Wars devido aos novos 

filmes ou quando a Disney comprou a propriedade daquele mundo. Só que essa mudança 

não precisa ser permanente: podem existir períodos curtos em que o modo de gestão 

daquele mundo ocorra de modo diferente, seja por um projeto específico, seja por uma 
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mudança de liderança. Devemos, então, considerar como o cânone desses mundos éo 

gerido ao longo do tempo, estando atentos para possíveis exceções e pontos de contraste. 

Os mundos que tenham um autor e proprietário único são os mais simples de classificar. 

São centralizados e com muito controle canônicos, já que o próprio criador é a instância 

de validação e não há nenhuma negociação com outros autores. Isso não quer dizer que 

não haja negociações de outra natureza, com editoras, estúdios, publishers, sobre o que 

seria ou não possível na obra, mas isso pende mais para as questões de liberdade criativa 

individual e posicionamento do campo do que com o modo como um mundo ficcional se 

expande e mantém sua coerência. Esses casos de autor-proprietário enquadram-se nas 

definições de Wolf (2012) e Proctor (2018), em que a autoridade advém da autoria, 

aplicasse aplicando, também,  aos exemplos dados de J.K. Rowling, com Harry Potter; 

J.R.R. Tolkien, com Middle-earth; ou Terry Prachett, com Diskworld. 

Outro exemplo, no entanto, que utilizamos ao longo dos capítulos anteriores, e que nos 

interessa mais, é o de um mundo com gestão canônica centralizada e muito controle, mas 

que ainda possua uma autoria compartilhada: os casos das editoras de comics, Marvel e 

DC, e da transposição para o cinema da Marvel para o Marvel Cinematic Universe 

(MCU). Nesses casos, temos um enorme desafio de manutenção de coerência em mundos 

com muitos criadores trabalhando ao mesmo tempo e uma tentativa de coordenação entre 

os vários autores e obras para contar histórias entrelaçadas e coerentes. Esses casos são 

os melhores possíveis para testarmos as abordagens metodológicas aqui propostas, já que 

seriam mundos em que a centralização e o controle geram bastante tensão com o grande 

número de criadores e aumentam a necessidade de negociação. 

Como nosso objetivo é observar a expansão canônica de mundos ficcionais não lineares, 

acreditamos que analisar mais a fundo o Marcel Cinematic Universe (MCU) é a opção 

mais proveitosa. Se fossemos analisar os mundos das editoras de comics, conseguir 

mapear a sua expansão seria uma tarefa absurdamente trabalhosa: são 80 anos de 

publicações desde a criação do Superman, na DC, enquanto que a Marvel tem 78 anos de 

publicações desde a primeira aparição do Captain America pela então Timely. Qualquer 

análise teria de ter um recorte temporal, o que levaria a considerar um mundo que já tem 

alguma base construída, ou, se formos ao início deles, quando não havia tanta integração 

entre as múltiplas obras. Isso sem contar que, muitas das revistas da DC não traziam os 

nomes dos roteiristas de todas as suas histórias, limitando nossa possibilidade de saber 

como seriam as negociações. 
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Em comparação, o MCU tem uma extensão considerável, já possuindo 11 anos desde sua 

primeira obra ter sido lançada, mas que ainda permite que possamos acompanhar todo o 

processo de expansão canônica. Esse tempo também é suficiente para que houvesse 

mudanças no seu modo de gestão e para gerar relações de longo prazo com criadores e 

atores. O MCU já conta com 22 filmes, 22 temporadas de séries televisivas e para 

streaming, 5 curtas, 3 web-séries e 31 títulos em quadrinhos - um volume considerável de 

obras que se entrelaçam. Além disso, temos que levar em conta o sucesso de público e de 

crítica do MCU como um fator importante, colocando-o como um grande fenômeno 

cultural e digno de ser estudado mais a fundo. 
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Capítulo 3 – Trajetória e gestão canônica do MCU 

Neste capítulo pretendemos dar conta da trajetória do Marvel Studios durante a 

construção das três primeiras fases do Marvel Cinematic Universe (MCU), com especial 

atenção para o papel de seu presidente e principal produtor, Kevin Feige. Além disso, 

vamos observar quais os encargos e diretrizes da própria Marvel Studios para esse mundo, 

observando como eles são negociados com os criadores, e quais são os encargos e 

diretrizes específicas de cada obra. Tudo isso nos dará os elementos necessários para que 

possamos falar com propriedade sobre como a Marvel Studios geriu o MCU, se houve 

mudanças nessa gestão ao longo do tempo e construir possíveis inferências de como a 

expansão canônica desse mundo se deu. 

3.1 - Construção do Marvel Cinematic Universe 

Para compreender a trajetória da Marvel Studios, precisamos falar antes da história 

recente da editora de comics que cedeu seu nome e riqueza, a Marvel Comics. Mais 

especificamente, precisamos tratar de como a editora quase faliu e das manobras que 

precisou realizar para se manter funcionando para, então, falar como a Marvel Studios se 

consolidou. A Marvel Comics viveu seu auge de popularidade no começo dos anos 1990, 

quando revistas de personagens, como os X-Men, vendiam milhões de cópias por edição 

– alcançando um pico de mais de 8 milhões de exemplares vendidos em 199169. Tais 

vendas, no entanto, eram por causa de uma bolha especulativa de colecionadores70, 

acreditando que revistas de super-heróis eram um investimento financeiro. Edições das 

primeiras aparições do Batman e Superman eram vendidas por 10 ou 20 vezes o que elas 

custavam há menos de uma década70, levando a um aumento exponencial da produção e 

vendas dessas revistas. 

As próprias editoras também alimentaram essa bolha, introduzindo novos personagens e 

fazendo propaganda sobre sua primeira aparição, relançando títulos para que pudessem 

ter novas edições #1 e, especialmente, lançando edições especiais com múltiplas capas, 

cards e holografias71. A revista X-Men #1 (1991) possuía nada menos do que cinco capas 

alternativas que juntas formavam um poster69, ampliando o interesse em adquirir 

múltiplas cópias da revista. Essa não era uma atividade exclusiva da Marvel, mas algo 

 
69 https://www.comichron.com/faq/alltimebestsellingcomicbook.html 

70 https://web.archive.org/web/20180417160321/https://comicbooked.com/revisiting-90s-speculative-

boom-nearly-ended-comic-book-industry/ 

71 https://www.newsarama.com/10403-memories-of-comic-book-gimmicks-resurface.html 

https://www.comichron.com/faq/alltimebestsellingcomicbook.html
https://web.archive.org/web/20180417160321/https:/comicbooked.com/revisiting-90s-speculative-boom-nearly-ended-comic-book-industry/
https://web.archive.org/web/20180417160321/https:/comicbooked.com/revisiting-90s-speculative-boom-nearly-ended-comic-book-industry/
https://www.newsarama.com/10403-memories-of-comic-book-gimmicks-resurface.html
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recorrente na indústria, como com Superman v2 #75 (1992): a edição da sua morte teve 

quatro variantes, incluindo uma edição de colecionador que continha diversos itens 

extras72. 

Esse mercado em expansão atraiu novas editoras a tentar acompanhar a bolha, como a 

Valiant, em 1991; a Malibu, criada em 1987, mas que lançou uma linha de super-heróis 

em 1993; e a Image, criada em 1992. Outras empresas criaram novos selos para se 

posicionarem melhor no mercado, com a DC, ao criar a Impact em 1991 (e cancelando-a 

em 1993) e a Milestone em 1993; a Dark Horse, criando a Comics' Greatest World, em 

1993; e a Marvel, lançando a Marvel 2099, em 1992. 

No auge desse boom dos comics, a bolha estourou: “The comic book crash of 1993 

became an out-and-out catastrophe the following year. As swiftly as sales boomed in 

early 1993, they plummeted even faster in early 1994” (DALLAS; SACKS, 2018, p. 128). 

Ao perceberem que a compra de revistas de comics não era um investimento certo como 

haviam sido levados a crer, os especuladores e colecionadores simplesmente se afastaram 

do mercado e pararam de comprar, praticamente de vez. Os efeitos foram devastadores, 

especialmente no sistema de distribuição, tendo uma queda de 40% na rede de lojas 

especializadas em um ano (DALLAS; SACKS, 2018, p. 128). À exceção da Image, todas 

as editoras e selos que mencionamos anteriormente tiveram vida muito curta. A Malibu 

foi absorvida pela Marvel, em 1994; a Milestone foi cancelada em 1998; a Comics' 

Greatest World, em 2000; e a Marvel 2099, em 1998. 

Com o agravamento dessa situação nos anos seguintes, a Marvel entrou em concordata 

em dezembro de 199673, inclusive citando a possibilidade de “...develop Marvel Studios, 

a film and TV production house”73 como um dos modos de gerar renda. A Marvel havia 

vendido licenças para diversos de seus personagens anteriormente, como o acordo, em 

1993, com a Fox, para produzir séries, animações e filmes dos X-Men74 e Fantastic Four, 

além de outras que haviam caducado pelo meio da década de 1990. Por causa da sua 

difícil situação financeira, a Marvel resolveu que era melhor continuar com o modelo de 

licença, vendendo os direitos de diversos personagens para o cinema, como o Hulk para 

Universal. Em 1998, a companhia ofereceu todos os seus outros personagens para a Sony 

 
72 https://dc.fandom.com/wiki/Superman_Vol_2_75 

73 https://www.eonline.com/news/33907/marvel-files-for-bankruptcy 

74 https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1136021.html 

https://dc.fandom.com/wiki/Superman_Vol_2_75
https://www.eonline.com/news/33907/marvel-files-for-bankruptcy
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1136021.html
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por 25 milhões de dólares75, mas, ao final, a Sony só estava interessada em comprar os 

direitos de Spider-Man, o que foi feito por 10 milhões de dólares. 

Tal ceticismo acerca do potencial dos personagens da editora não era infundado; os 

personagens da editora nunca haviam conseguido sucesso no cinema, tendo amargado 

fracassos de bilheteria como Howard the Duck76 (1986) e Captain America77 (1990), além 

de filmes lançados diretamente para vídeo, como The Punisher78 (1989), e para a TV, 

como Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D79 (1998). Isso se contrasta bastante com o sucesso 

que a rival DC Comics obteve no cinema, tanto com os filmes do Superman (1978, 1980) 

quanto com os filmes do Batman (1989, 1992, 1995 e 1997). Mas a DC é uma subsidiária 

da WarnerMedia e contava com acesso a um melhor financiamento e experiência na 

feitura dos filmes, enquanto que as produções da Marvel eram sempre de baixo 

orçamento. 

Este cenário estava prestes a mudar nesse mesmo ano de 1998, com o lançamento de 

Blade (1998), um inesperado sucesso de bilheteria80 baseado num personagem de terceiro 

escalão da Marvel. Devido ao acordo de licença do personagem, a Marvel só ganhou 25 

mil dólares - quando a arrecadação alcançou mais de 131 milhões de dólares81. Essa 

situação só veio a piorar porque o estrondoso sucesso de X-Men82 (2000) não gerou 

nenhum retorno direto para a empresa, devido aos termos de licença que só previam um 

pagamento único81. O sucesso de Spider-Man (2002) trouxe algum ganho financeiro, 

cerca de 5% do rendimento do filme83, e a relação entre Sony e Marvel sempre foi muito 

mais próxima que entre a Marvel e os outros estúdios. 

A Marvel Studios, vendo o início desse sucesso, tentou começar a desenvolver e lançar 

seus próprios filmes, buscando financiamento externo com a Artisan, em 200084. Tal 

acordo seria para séries e filmes de baixo orçamento, uma vez que a Artisan não teria o 

capital ou o interesse em investir em orçamentos maiores, o que acabou por inviabilizar 

o acordo. A Marvel tentou uma segunda vez financiamento para ela mesma produzir seus 

 
75 https://screenrant.com/sony-marvel-character-rights-spider-man/ 

76 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=howardtheduck.htm 

77 https://en.wikipedia.org/wiki/Captain_America_(1990_film) 

78 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Punisher_(1989_film) 

79 https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Fury:_Agent_of_S.H.I.E.L.D._(film) 

80 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=blade.htm 

81 https://screencrush.com/marvel-bankruptcy-billions/ 

82 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=xmen.htm 

83 https://qz.com/1020387/spider-man-is-back-in-the-marvel-universe-but-the-film-studio-wont-get-a-

penny-of-the-profits/ 

84 https://variety.com/2000/film/news/artisan-deal-a-real-marvel-1117781709/ 
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filmes, mas, dessa vez, sem as restrições de um parceiro externo delimitando os custos de 

produção de cada filme. Para isso, a Marvel pediu um empréstimo para o banco Merrill 

Lynch no valor de mais de 500 milhões de dólares e colocou como garantia do 

empréstimo os direitos de 10 das suas propriedades (Captain America, The Avengers, 

Nick Fury, Black Panther, Ant-Man, Cloak & Dagger, Doctor Strange, Hawkeye, Power 

Pack e Shang-Chi). 

Um ano depois que esse acordo foi firmado, a Marvel Studios conseguiu recuperar os 

direitos de Iron Man da NewLine, firmou um acordo com a Universal para o uso do Hulk 

e conseguiu um contrato de distribuição com a Paramount, além do anúncio de três filmes 

a serem produzidos. No entanto, desentendimentos entre o presidente do Marvel Studios, 

Avi Arad, e a Marvel Entertainment fizeram com este deixasse o comando do estúdio85. 

Os motivos da saída de Arad, que estava no comando da Marvel Studios desde 1996, não 

são conhecidos - existem relatos que isso ocorreu por sua discordância da estratégia da 

Marvel em financiar seus próprios filmes86, algo que o próprio Arad nega 

veementemente87. O resultado mais importante dessa saída foi que o cargo de presidente 

e diretor criativo do Marvel Studios foi herdado por Kevin Feige, segundo em comando 

e pupilo de Arad. 

Neste ínterim, o mercado de filmes de super-heróis mudou drasticamente: o que antes era 

um mercado de nicho, rapidamente se tornou uma bolha. Enquanto que entre 1998 e 2002 

houve apenas quatro lançamentos (Blade, X-Men, Spider-Man e Blade II), entre 2003 e 

2007 aconteceu uma explosão de lançamentos, com 14 novos títulos: X-2 (2003), Hulk 

(2003), Daredevil (2003), Blade: Trinity (2004), Spider-Man 2 (2004), Catwoman (2004), 

The Punisher (2004), Hellboy (2004), Elektra (2005), Batman Begins (2005), Fantastic 

Four (2005), X-Men: The Last Stand (2006), Superman Returns (2006), Ghost Rider 

(2007), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) e Spider-Man 3 (2007) - gerando 

discussão sobre uma certa estafa do gênero88 e deixando claro que a Marvel Studios estava 

entrando em um campo altamente saturado e competitivo. 

 
85 https://icv2.com/articles/comics/view/8770/avi-arad-leaving-marvel 

86 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-03/kevin-feige-marvels-superhero-at-running-

movie-franchises#p4 

87 https://geektyrant.com/news/former-marvel-producer-avi-arad-airs-dirty-laundry 

88 https://www.nytimes.com/2008/07/24/movies/24supe.html 
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Primeira fase 

Nesse cenário, a Marvel Studios desenvolveu um plano, usando o empréstimo de 500 

milhões de dólares, para produzir uma série de filmes com seus personagens que 

culminaria em um filme com todos os personagens apresentados até então. Esse plano foi 

baseado em como Kevin Feige entendia as possibilidades específicas da Marvel Studios, 

com os direitos dos personagens espalhados e seus nomes mais fortes nas mãos de outros 

estúdios (X-Men e Spider-Man): o que a Marvel tinha de mais importante é que os outros 

personagens faziam parte de uma equipe, os Avengers. Mesmo que essa equipe seja 

formada por “Yeah, the “B-list characters” and all that”89, a possibilidade de apresentar 

os personagens em filmes diferentes, e fazer com que a audiência voltasse para os filmes 

específicos, era uma que, naquele momento, só a Marvel estaria apta90. 

Essa visão da vantagem comparativa da Marvel também advinha do quanto Feige esteve 

envolvido na produção dos filmes de super-heróis dos outros estúdios, dos quais a Marvel 

tinha alguma participação, já que a maioria dos filmes produzida nos anos 2000 era de 

personagens licenciados da editora. Nas palavras do próprio Feige: 

“I don’t want to get too specific about things that we learned that didn’t work, but I 

think you can look at movies that were made in my seven years from 2000 to 2007, 

before we started Marvel Studios, and you can see movies that worked and the 

movies that didn’t work. And the ones that didn’t work, sometimes it was casting, I 

think, that was misdone. Sometimes, it was projects that were rushed before they 

were ready. Some of the films in that seven-year period that didn’t work, and I would 

go, “I know!” We suggested this, but they didn’t listen. We don’t have the control. I 

hated that.”89 

Essas experiências anteriores ajudaram a moldar um método: longos períodos de pré-

produção, grande importância do casting (escolha dos atores) e controle criativo para que 

o filme seja bem-sucedido. 

Depois de reformulações sobre quais projetos seriam os primeiros, dois filmes foram 

anunciados para 2008: Iron Man, a ser dirigido por Jon Favreau, e Hulk, a ser dirigido 

por Louis Leterrier. Alguns dos filmes já anunciados, como Captain America, Thor e Ant-

Man (que seria dirigido por Edgar Wright) foram postergados para se focasse nessas duas 

produções que iniciariam a primeira fase do projeto chamado Marvel Cinematic Universe 

 
89 https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/12/marvel-kevin-feige-interview 

90 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-03/kevin-feige-marvels-superhero-at-running-

movie-franchises#p4 
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(MCU). Favreau era um comediante com alguma experiência como diretor, 

especialmente comédias, e que tinha obtido algum sucesso com Elf (2003) e Zathura 

(2005), terminando por produzir e ajustar o roteiro de Iron Man. Já Leterrier era um 

diretor francês que se tornou famoso por dirigir filmes de ação, uma escolha que indica 

uma tentativa de ajuste ao filme do Hulk, de Ang Lee (2003), marcado pela pouca ação91. 

A escolha dos atores também foi um ponto importante na construção desses dois filmes, 

com Feige desejando estrelas que pudessem agregar atenção aos filmes e ajudar a garantir 

o sucesso da empreitada. Ao mesmo tempo, o custo de tais estrelas não poderia ser grande 

a ponto de ser um montante considerável dos orçamentos dos filmes, retirando recursos 

para efeitos especiais, por exemplo. Para alcançar esses dois objetivos conflitantes, a 

Marvel Studios precisou arriscar. No primeiro caso, contratou Robert Downey Jr., um 

ganhador do Oscar, mas que havia se envolvido com drogas e estava semi-exilado em 

Holywood92. Favreau escolheu Downey Jr.93 e bancou o ator, especialmente porque não 

custaria muito94, mas também porque Downey Jr. se encaixava no tipo de filme, 

descontraído e com piadas, que Favreau havia planejado. 

Já a escolha do ator para o Hulk foi ainda mais ariscada. Leterrier preferia Mark Ruffalo, 

mas a Marvel preferiu Edward Norton, pois ele era mais famoso95. Enquanto que a 

negociação com Downey Jr. se deu nos termos de resgatar sua carreira, Norton queria 

controle criativo, o que lhe foi prometido, já que pode retrabalhar parte do roteiro, mesmo 

que depois tenha perdido a disputa para ser considerado um dos roteiristas95. As disputas 

criativas acerca da duração do filme, e de cenas controversas, foram todas vencidas pelo 

estúdio, deixando Norton muito irritado a ponto de se recusar a fazer publicidade para o 

filme, aparecendo apenas em poucos eventos e entrevistas. 

Nessas duas apostas, a Marvel fez algo bastante engenhoso e que foi se tornando uma 

característica sua de negociação: a construção de contratos com atores com opções de 

múltiplos filmes. Isso é essencial para o seu planejamento de diversas sequências de 

filmes, garantindo que os atores retornem para os papéis, ao mesmo tempo em que 

diminui os valores a serem pagos nas próximas produções, um dos problemas de inflação 

 
91 https://www.rogerebert.com/reviews/hulk-2003 

92 https://www.wmagazine.com/story/robert-downey-jr 

93 http://collider.com/how-iron-man-1-was-made/ 

94 https://www.wsj.com/articles/the-black-panther-movie-deal-that-didnt-get-made-1518703200 

95 http://collider.com/incredible-hulk-production-problems-explained/ 
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que surgem caso os filmes tenham sucesso. Esse era o caso com Downey Jr., com Norton 

e com Samuel L. Jackson, que atuaria como Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. 

Isso leva a outra inovação apresentada nesses dois filmes, como apontar ao público que 

esses filmes fazem parte de um mundo de uma maneira que não pareça forçada e nem que 

precise de muita exposição. A solução encontrada foi de colocar cenas ao final dos filmes, 

seja no meio ou após os créditos, apontando para filmes futuros ou mesmo para apresentar 

personagens novos. Na cena pós-créditos de Iron Man, Nick Fury declara a Tony Stark 

que ele não é o único super-herói do mundo e o convida a falar da “Avengers Initiative”96. 

Enquanto que, em Incredible Hulk, é Tony Stark quem comenta com um dos antagonistas 

do filme, General Ross, sobre a mesma “The Avengers Initiative”97. Essas duas cenas, 

primeiro introduzindo a ideia dos Avengers e depois fazendo Tony Stark aparecer em 

outro filme, ajudaram o público a ter a experiência de algo maior e mais conectado. 

O objetivo era o de aproximar a apreciação dos filmes com a dos quadrinhos, segundo 

Kevin Feige: 

“Bring that experience that hardcore comic readers have had for decades of Spider-Man 

swinging into the Fantastic Four headquarters, or for Hulk to suddenly come rampaging 

through the pages of an Iron Man comic. We thought it would be fun for filmgoers to get 

that same—on a much bigger canvas—rush, because there is something just inherently 

great about that: seeing characters’ worlds collide with one another.”89 

Os dois filmes tiveram recepções bastante diferentes; Iron Man foi um sucesso de crítica 

e de bilheteria, com arrecadação de mais de 500 milhões de dólares98, enquanto que The 

Incredible Hulk teve pouco mais de 260 milhões de dólares de bilheteria99 e uma recepção 

muito mais fria. Mais importante do que o retorno financeiro, o sucesso de Iron Man 

marcou a Marvel e se tornou a fundação sobre a qual todos os outros filmes se ergueriam. 

Herdaram dele o tom mais leve e de comédia, o roteiro que mistura momentos mais sérios 

com tiradas cômicas e a necessidade de atores versáteis, capazes de darem conta tanto do 

drama quanto do humor. 

Uma sequência, Iron Man 2, foi anunciada apenas alguns dias após a estreia do primeiro, 

com lançamento marcado para abril de 2010100 - além da confirmação do lançamento de 

 
96 https://www.youtube.com/watch?v=u5ateXQIqIo  

97 https://youtu.be/g_aDSqy9Jcc?t=97  

98 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=ironman.htm 

99 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=incrediblehulk.htm 

100 http://collider.com/iron-man-2-filming-problems-explained  
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Thor para abril de 2011, dirigido por Kenneth Branagh, enquanto que Capitain America 

foi agendado para junho do mesmo ano, capitaneado por Joe Johnston. Isso gerou um 

período curto para a feitura da sequência e uma produção com diversos problemas na 

negociação de contratos dos atores, inclusive culminando com a substituição de Terrence 

Howard por Don Cheadle no papel de James Rhodes, o War Machine. Ao mesmo tempo, 

conseguiu estender o contrato com Samuel L. Jackson para 9 filmes100, além de firmar 

contrato de 6 filmes para Robert Downey Jr e a contratação de Scarlett Johansson para o 

papel de Black Widow. Os atores que encarnariam os demais Avengers foram escolhidos: 

Chris Hemsworth, no papel de Thor; Chris Evans, no papel de Captain America; e Jeremy 

Renner, no papel de Hawkeye.  

Novamente, a mão pesada da Marvel Studios causou problemas na produção. Primeiro 

com Favreau, que pediu uma recompensa financeira maior, mas acabou cortado da 

possibilidade de dirigir Avengers por causa disso101. Mickey Rourke também reclamou 

bastante que o estúdio não o ouvia com relação a suas indicações para o personagem e 

que as cenas em que ele atuou de modo menos maniqueísta acabaram sendo cortadas, 

para o desgosto do ator100. O modo como os atores e diretore, se referem ao controle da 

Marvel, nesse momento, demonstra o quanto ela centralizava as decisões e como as fazia 

de maneira unilateral, muitas vezes sem nenhuma interação com os outros criadores, 

como foi no caso de Hulk e de Iron Man 2. 

A produção de Thor ocorreu sem muitos percalços; Kenneth Branagh é um respeitado e 

famoso diretor de adaptações shakespearianas, também sendo um ator respeitado. Com 

esse repertório, foi dado a ele a maior liberdade de até então, com o encargo de contar 

uma história épica digna do personagem. Claro que a Marvel se utilizou da fama do 

diretor para que atores famosos aceitassem papéis secundários importantes, como Idris 

Elba e Natalie Portman102, sendo que ambos acabaram por reclamar dos seus contratos 

longos e das múltiplas participações no MCU. A produção de Captain America: The First 

Avenger também foi relativamente tranquila, com Joe Johnston sendo um veterano de 

filmes de aventura, como Rocketeer (1991) e Jumanji (1995), tendo o espaço para 

construir um filme de época com bastante ação e menos piadas que a média dos filmes 

dessa fase. 

 
101 https://www.cinemablend.com/new/How-Iron-Man-2-Ruined-Jon-Favreau-s-Relationship-With-

Marvel-20003.html 

102 http://collider.com/how-thor-1-was-made-chris-hemsworth-casting/ 
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Durante o lançamento desses quatro filmes, a Marvel Studios também reorganiza seus 

projetos transmidiáticos, lançando comics e curtas que expandiram o mundo de modo 

secundário. Os comics tendiam a ser ligados aos filmes, contando eventos anteriores ou 

entre eles, dando mais alguns detalhes sobre os personagens e fazendo alguns acenos aos 

personagens e mundo da Marvel Comics. Os curtas, por outro lado, tenderam a se focar 

na figura do Agente Coulson e suas desventuras entre suas aparições nos filmes, seja 

conversando sobre o papel de Tony Stark nos Avengers (The Consultant, 2011), seja 

mostrando uma pequena passagem no seu caminho para uma missão (A Funny Thing 

Happened on the Way to Thor's Hammer, 2011) ou mesmo lidando com a sua morte (Item 

47, 2012). Essas mídias atuam como mais um ponto de contato do mundo com o público, 

mas são uma experiência para que se aprofunde mais em elementos desse mundo – 

drillability, segundo Jenkins (2009) – do que uma entrada que adicione novos elementos 

a ele. 

Nesse momento, a Marvel Studios aposta como diretor para Avengers em um fã dos 

personagens, mas muito mais conhecido e gabaritado como produtor e roteirista 

televisivo (portanto mais barato100): Joss Whedon. Ele era uma escolha arrojada por ser 

um roteirista famoso por seus diálogos rápidos e capacidade de contar histórias 

emocionais com grandes elencos, um dos grandes desafios desse filme, ao lidar com seis 

personagens centrais, dando espaço para que todos brilhem e tenham seu momento sob 

as luzes. Narrativamente também era uma tarefa arriscada: o entrelaçamento entre cinco 

filmes, especialmente com os três anteriores (Iron Man 2, Thor e Captain America: The 

First Avenger): não havia se tentado apresentar o vilão de um filme (Thor); a presença de 

personagens secundários emoutros dois (Thor e Iron Man 2); e o mcguffin de um terceiro 

(Captain America) - seria uma operação muito mais próxima de um final de temporada 

do que um filme separado ou mesmo uma sequência normal. O Hulk também faria seu 

retorno no filme, mas sendo substituído por Mark Ruffalo, escolha original para o papel. 

Whedon, portanto, possuiu uma enorme liberdade para escrever o roteiro, dando conta 

das múltiplas necessidades dos personagens. Não havia um guia sobre como realizar um 

filme nesse formato - não era um filme de origem, não era uma sequência e tampouco era 

um filme separado. A inspiração nos comics da Marvel apareceu ainda mais forte com 

cenas clássicas, como o embate entre os heróis antes deles se aliarem, mas sem alienar o 

público que não conhecia essas referências. Da mesma maneira, o filme conseguia ser 
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uma sequência para todos os três filmes anteriores sem que impedisse quem não havia 

visto os outros de se sentirem incluídos. 

Os sucessos anteriores - os moderados de Thor (449 milhões de dólares103) e de Captain 

America: The First Avenger (370 milhões de dólares104), além do grande de Iron Man 2 

(623 milhões de dólares105) - pareceram pequenos diante da enormidade da bilheteria de 

Avengers. Com uma arrecadação de mais de 1,5 bilhões de dólares106, Avengers foi um 

sucesso tão grande que sua continuação foi anunciada na mesma semana da estreia do 

filme e a sua data confirmada em agosto daquele ano. O sucesso também garantiu o 

retorno de Whedon como roteirista e diretor, além de ser um consultor nos outros filmes 

da segunda fase, que agora já estava a pleno vapor na sua produção. 

Essa primeira fase é marcada pela tentativa da Marvel Studios de descobrir como realizar 

essa empreitada de um universo compartilhado. Em alguns momentos, suas tentativas 

levam o estúdio a confiar bastante nos criadores; em outros, ela atua muito fortemente 

como um poder moderador, modificando as obras e agindo de forma coercitiva sobre 

atores e diretores. Um ponto que se mantém constante é o instinto de economia da 

empresa, sempre tentando cortar custos, seja pechinchando salários, seja pedindo cortes 

no roteiro. Parece que a empresa, apesar do sucesso financeiro dos filmes, nunca saiu da 

situação de perigo constante da ruína financeira que a fez apostar tudo nesses filmes. Essa 

postura, normalmente encarnada no presidente do conselho da Marvel Entertainment, 

Isaac – Ike – Perlmutter, gerou bastante conflito nesse primeiro momento e ainda gerará 

mais depois. 

É importante notar que essa postura defensiva e conservadora se manteve mesmo após a 

compra da Marvel Entertainment pela Walt Disney Company, na segunda metade de 

2009107. Essa compra modificou os acordos de distribuição da Marvel Studios com a 

Paramount, sendo que ela distribuiu os filmes do estúdio até Captain America: The first 

Avenger, mas a Disney ganhou os direitos de distribuição de Avengers e Iron Man 3, que 

na época ainda estavam em pré-produção. Mas, é nesse momento que Marvel deixa de 

ser um estúdio independente, apesar de um muito bem-sucedido, e se torna parte de um 
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enorme conglomerado de entretenimento. A pequena empresa à beira da falência se torna 

uma das maiores propriedades do cinema em pouco mais de dez anos. 

Segunda fase 

A segunda fase foi um período de reorganização do MCU, tanto por causa de uma 

diversificação de mídias quanto por questões de disputas internas e o aumento do controle 

do estúdio sobre as obras. A primeira questão é entender que, embora a segunda fase 

possua o mesmo número de filmes que a primeira fase (6), ela se parece mais curta por 

dois motivos: primeiro,ela é efetivamente mais curta - de janeiro de 2013 a julho de 2015, 

pouco mais de dois anos e meio, comparado com quatro anos da primeira fase. Segundo, 

dois dos seis filmes não tem relação direta com a meta-intriga dessa fase - Iron Man 3 e 

Ant-Man funcionam mais enquanto espaços intersticiais entre as fases, seus epílogos, do 

que como partes bastante interligadas. Vista dessa maneira, a segunda fase é bastante 

curta, contendo apenas 4 filmes. 

Nesse período também há uma reorganização dos elementos transmidiáticos, primeiro 

com a Marvel Television, fundada em 2010, finalmente produzindo uma série para 

lançamento em 2013 - Agents of S.H.I.E.L.D., que foi produzido pelo irmão e cunhada 

de Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen. Os curtas continuaram, mas apenas 

para os dois primeiros filmes dessa segunda fase, sendo descontinuados logo após - 

embora o curta de Agent Carter, lançado junto com o DVD de Iron Man 3, tenha sido 

expandido com uma série completa durante o intervalo entre o meio da primeira 

temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Também é nessa fase que é assinado um acordo 

entre a Marvel Television e a Netflix108, com a produção de séries exclusivas para o 

sistema de streaming que se passam no MCU. Em um primeiro momento, foram 

confirmadas quatro séries e uma minissérie que juntaria estes personagens, , de modo 

muito similar ao que foi realizado nos filmes do MCU. 

Outro ponto de reorganização desses elementos transmidiáticos se deu com um novo 

ajuste de como os comics se comportam canonicamente, ao construirem uma divisão 

dentro da linha e possibilitarem uma nova missão para eles. Haveria, então, um conjunto 

de comics que seria inspirado pelo MCU e outros que seriam firmemente canônicos, algo 

 
108 https://www.theverge.com/2013/11/7/5076712/marvel-creating-four-superhero-tv-series-netflix-

exclusives 

https://www.theverge.com/2013/11/7/5076712/marvel-creating-four-superhero-tv-series-netflix-exclusives
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que foi aludido por roteiristas que trabalham nesses comics109110111, mas nunca 

confirmado diretamente por editores ou por outros executivos da Marvel Studios. Mesmo 

assim, um dos roteiristas confirmou que haveria limitações do que eles poderiam tratar 

nos comics: “Well, the folks at Marvel Studios generally don’t want us to introduce new 

elements in order to keep those available for film. It gives you less stuff to play with, but 

these are still great characters that are known to millions of people”111. Podemos ver, 

nesse caso, que os comics são claramente uma mídia secundária na construção do cânone 

do MCU, já que eles não podem introduzir novos elementos, apenas referenciar o que já 

foi apresentado nos filmes. 

Iron Man 3 teve uma produção bastante conturbada nessa virada de fases, considerando 

como o relacionamento com Favreau se tornou mais distante em Iron Man 2, impedindo 

sua volta à direção - embora ele tenha continuado como ator, interpretando Happy Hogan, 

o motorista de Tony Stark. Em seu lugar foi escolhido Shane Black, roteirista notório de 

comédias de ação, incluindo Lethal Weapon (1987), Lethal Weapon 2 (1989) e The Last 

Action Hero (1993), e que havia trabalhado com Robert Downey Jr. em Kiss Kiss Bang 

Bang (2005) na sua estreia como diretor. É dado o cargo a Black com o encargo explícito 

de continuar com o modelo de comédia implementado por Favreau, mas ele consegue 

obter um pouco mais de controle ao ser também o roteirista do filme. 

Os problemas começaram a surgir por conta das múltiplas demandas feitas ao filme, 

primeiro pela ingerência da Marvel Entertainment sobre a produção do roteiro, 

demandando que o vilão fosse homem pela venda de brinquedos112, algo que o próprio 

Black coloca como uma decisão de Ike Perlmutter e não de Kevin Feige. Outra questão 

veio da parceira com uma empresa chinesa, a DMG Entertainment Group, e a produção 

de uma versão apenas para o mercado chinês com quatro minutos adicionais de filme, 

que se passam na China113. Esse acordo levou o governo chinês a poder vetar o roteiro, 

tendo como consequência mudanças no personagem Mandarim, que deixou de ter origens 

chinesas; a adição de diversos personagens para famosos atores chineses; e contratos de 

product placement específicos para aquele mercado. 

 
109 https://twitter.com/willgrem/status/166608903981907968 

110 https://twitter.com/willgrem/status/166639722301628416 

111 https://www.newsarama.com/19921-marvels-movie-captain-america-goes-home-in-new-comic-book-

one-shot.html 

112 https://uproxx.com/movies/shane-black-the-nice-guys-iron-man-3/ 

113https://www.dailymail.co.uk/news/article-2324077/Iron-Man-3-execs-changed-film-Chinese-audience-

adding-4-minutes-Chinese-actors.html 

https://twitter.com/willgrem/status/166608903981907968
https://twitter.com/willgrem/status/166639722301628416
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Mesmo com essas mudanças, e com o considerável sucesso de público do filme na China 

e no mundo (1,2 bilhões de dólares no mundo, sendo mais de 121 milhões somente na 

China)114, o filme sofreu bastante com as críticas, especialmente na própria China115. 

Black estava bastante ciente de que sua obra é muito criticada por certo número de fãs 

que não aceitam as diferenças do personagem Mandarim dos quadrinhos para sua versão 

do MCU112. Kevin Feige também aponta a produção de Iron Man 3 como a mais 

complicada que eles tiveram durante toda a segunda fase116, mesmo comparada com a 

produção de Thor: The Dark World, outro filme dessa fase com uma produção bastante 

difícil. 

Já mencionamos no capítulo anterior que Thor: The Dark World teve diversos problemas 

na sua produção, especialmente no modo como Alan Taylor, seu diretor, teve suas 

escolhas criativas ignoradas durante a pós-produção21. Taylor era um diretor veterano de 

televisão, com grandes séries dramáticas, como The Sopranos (1999) e Game of Thrones 

(2011) no seu currículo, além de alguns filmes independentes. A sua escolha segue a 

estratégia da Marvel de procurar por diretores mais baratos e acostumados à experiência 

com televisão, portanto, que saibam lidar com roteiros mais prontos e com maior 

ingerência dos produtores. 

Em comparação com esses dois filmes, a produção de Captain America: The Winter 

Soldier foi bem tranquila. A escolha dos irmãos Anthony e Joe Russo como diretores foi 

similar à escolha de Joss Whedon e Alan Taylor, que privilegiou diretores com maior 

experiência em televisão, inclusive como diretores e roteiristas, do que com cinema, mas 

que eram fãs de comics117. A trajetória dos irmãos Russo certamente possui mais 

comédias do que dramas ou trabalhos de ação, mas a capacidade que eles possuem de 

trabalhar com um cast grande, como em Community, dá uma perspectiva similar a de 

Whedon - provavelmente um dos motivos que os manteve trabalhando com a Marvel para 

além desse filme. Neste último aspecto, o sucesso da empreitada também deve ter sido 

um fator preponderante, com uma arrecadação de mais de 714 milhões de dólares118 e 

sucesso de crítica. 

 
114 https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=ironman3.htm 

115 https://kotaku.com/why-many-in-china-hate-iron-man-3s-chinese-version-486840429 

116 https://www.huffpostbrasil.com/2013/10/30/keven-feige-thor_n_4177411.html 

117 https://www.slashfilm.com/russo-brothers-interview-cap-2/ 

118 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marvel14b.htm 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=ironman3.htm
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A maior função de Captain America: The Winter Soldier foi a de modificar o MCU, com 

a revelação de que a S.H.I.E.L.D. havia sido infiltrada pela Hydra desde sua origem; um 

ponto cardinal no cânone deste mundo e também um trabalho de coordenação enorme 

entre a Marvel Studios e a Marvel Television. Durante a exibição da primeira temporada 

de Agents of S.H.I.E.L.D., os eventos de Captain America: The Winter Soldier afetam 

diretamente a série, exatamente na semana seguinte a sua estreia. No episódio 17, que foi 

ao ar quatro dias depois do filme, em 8 de abril de 2014, um dos personagens centrais da 

série é revelado como um traidor que pertence à Hydra. Esse feito de coordenação entre 

as duas divisões é algo que foi muito bem recebido pela crítica e que, notadamente, fez 

com que a série se tornasse mais interessante119. 

A produção da primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. também apresenta uma 

situação bem interessante, além dessa profunda integração com Captain America: The 

Winter Soldier: ela também contou com participações especiais de outros atores e atrizes 

dos filmes. Clarg Gregg é um dos atores principais ao interpretar Phil Coulson, 

ressuscitado após sua morte em Avengers – um dos carros-chefe da ao utilizar um 

personagem secundário dos filmes como um elo de ligação, junto com a organização da 

qual faz parte. Samuel L. Jackson também faz aparições como Nick Fury, diretor da 

S.H.I.E.L.D. e superior de Coulson, assim como Cobie Smulders, que interpreta sua 

segunda em comando, Maria Hill, que também aparece em Avengers. Por fim, a 

personagem Syf, de Thor, aparece em um dos episódios da primeira temporada. Tudo 

isso demonstra uma clara tentativa de manter essa série bem conectada com os filmes, 

algo que vai diminuindo ao longo das temporadas seguintes. 

Já a primeira temporada de Agent Carter foi veiculada no midseason (inverno no 

hemisfério norte), logo antes da segunda metade de Agents of S.H.I.E.L.D., sendo uma 

continuação do curta do mesmo nome, contando as aventuras de Peggy Carter após 

Captain America: The First Avenger, mas antes dela ajudar na fundação da S.H.I.E.L.D. 

Apesar de trazer dois dos atores do primeiro Captain America - Hayley Atwell, como 

Peggy, e Dominic Cooper, como Howard Stark - no papel dos protagonistas, a série é 

pouco conectada ao resto do MCU por se passar no passado, embora algumas referências 

a ela apareçam em outras obras. O interessante é que os criadores da série são os roteiristas 

Christopher Markus e Stephen McFeely120, que escreveram os roteiros de diversos filmes 

 
119 https://tv.avclub.com/marvel-s-agents-of-s-h-i-e-l-d-turn-turn-turn-1798180086 

120 https://ew.com/article/2015/01/02/agent-carter-abc-set-spoilers/ 
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do MCU, incluindo todos os Captain America, demonstrando sua influência para 

conseguirem emplacar uma série, mesmo uma curta. 

Enquanto a Marvel Studios parecia estar tendo problemas para balancear o modo como 

lidavam com os diretores dos seus outros filmes, ela percebia a necessidade de tentar 

outras abordagens. A primeira tentativa foi com Guardians of the Galaxy, um filme que 

se passava numa ambientação muito distante dos outros filmes lançados até então, lidando 

com o ambiente mais cósmico desse mundo, mas contanto com a presença de Thanos, o 

vilão que foi mencionado ao fim de Avengers, e as infinity stones, que haviam sido 

nomeadas em Thor: The Dark World. Para comandar esse projeto, a Marvel Studios 

selecionou James Gunn como roteirista e diretor, que havia escrito e dirigido filmes indie 

e comédias, incluindo uma paródia de super-heróis chamada Super (2010). 

Guardians foi um filme bem diferente dos outros lançados pela Marvel. Mesmo sendo 

bem-humorado, seu estilo de humor é mais escrachado e muito de sua atmosfera vem da 

seleção musical, especialmente a trilha sonora baseada em bandas dos anos 1980. Todos 

esses elementos são bastante emblemáticos de James Gunn, que havia prometido uma 

visão mais insólita nesse filme121 e para quem foi dado o poder para colocar sua marca, 

diferente dos outros filmes dessa fase, que tiveram muito controle. A Marvel Studios 

decidiu apostar em um filme mais arrojado e escolheu um conjunto de personagens pouco 

famosos e afastados do núcleo dos Avengers para testar ceder o controle. 

Isso fica bastante claro na produção de Avengers: Age of Ultron, como mencionamos no 

capítulo anterior. No caso desse filme, a disputa com Whedon veio pela inclusão de uma 

cena em que Thor tem uma visão sobre as infinity stones, algo que o estúdio insistiu, para 

que houvesse uma preparação para a terceira fase, quando esses itens teriam uma 

importância ainda maior. Whedon discordava de sua inclusão, porque ela interromperia 

o ritmo do filme e pareceria desconectada do resto, como se fosse um enxerto, e a cena 

teve um teste ruim com as audiências que pareciam não se  conectar ou entendê-la122. O 

estúdio então forçou Whedon a colocar a cena, ao obrigar uma troca por uma parte do 

filme muito cara a Whedon: “With the cave, it really turned into: they pointed a gun at 

the farm’s head and said, ‘Give us the cave, or we’ll take out the farm,’ — in a civilized 

way”22. 

 
121 http://collider.com/james-gunn-guardians-of-the-galaxy/ 

122 https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/joss-whedon-avengers-age-ultron-793502 
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Esse filme fez com que a relação de Whedon com a Marvel se esgotasse completamente, 

fazendo-o anunciar que não iria dirigir novos filmes dos Avengers123. O filme foi outro 

sucesso de bilheteria (1,4 bilhões de dólares)124, mas um pouco menor do que o primeiro 

filme, frustrando expectativas dos executivos da Marvel e também do público, que 

reclamou muito do filme, mas direcionou suas críticas ao diretor. Isso, junto com 

acusações de machismo que apareceram naquele momento, levou Whedon a abandonar 

o Twitter125 e a pregar um período de isolamento. No entanto, esse período durou pouco, 

já que Whedon foi trabalhar nos filmes da rival, DC Comics, pouco tempo depois126, 

escrevendo o roteiro e finalizando a direção do filme da Justice League, após Zach Snyder 

deixar o trabalho no final da produção127 - mostrando que boa parte de seus problemas 

eram com a Marvel Studios e não com esse tipo de filme, como ele havia indicado 

anteriormente. 

Esses problemas com o estúdio ficam ainda mais claros ao olharmos para o 

desenvolvimento e produção de Ant-Man. Edgar Wright não só havia sido anunciado 

como roteirista e diretor, mas também foi creditado com a proposta de fazer um filme do 

personagem. No entanto, devido a múltiplos problemas de datas entre a Marvel Studios e 

o próprio, não foi possível produzir o filme na primeira fase do MCU128 e sucessivas 

versões do roteiro foram feitas para encaixá-lo na nova fase da Marvel, o que levou às já 

citadas diferenças criativas. Ao fim, Wright disse:  

“The most diplomatic answer is I wanted to make a Marvel movie, but I don’t think 

they really wanted to make an Edgar Wright movie. I was the writer-director on it 

and then they wanted to do a draft without me, and having written all my other 

movies, that’s a tough thing to move forward. Suddenly becoming a director for hire 

on it, you’re sort of less emotionally invested and you start to wonder why you’re 

there, really.”20 

A Marvel Studios acabou por escolher o diretor Peyton Reed, um diretor de comédias que 

foi trazido para manter algo do tom colocado por Wright no roteiro, mas com as mudanças 

realizadas posteriormente. Também é importante notar que, apesar das disputas e 

discussões, Wright ainda recebeu crédito como roteirista principal do filme e sua escolha 

para o papel principal, Paul Rudd, como Scott Lang, foi mantida; Rudd também 

 
123 https://screenrant.com/why-joss-whedon-not-directing-avengers-3-4/ 

124 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=avengers2.htm 

125 https://www.buzzfeed.com/richardhjames/joss-whedon-has-quit-twitter-amid-criticism-over-black-

widow#.loqzKrGZJ 

126 https://screenrant.com/batgirl-movie-director-joss-whedon/ 

127 https://screenrant.com/justice-league-movie-joss-whedon-zack-snyder/ 

128 https://www.digitalspy.com/movies/a573444/edgar-wrights-ant-man-timeline-of-the-long-in-

development-marvel-movie/ 
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contribuiu com o roteiro. O filme também faz menção ao status dos Avengers após Age 

of Ultron e uma de suas cenas pós-créditos, na verdade, é uma cena já filmada de Captain 

America: Civil War, um dos motivos de entender esse filme como algo entre fases, mais 

do que parte da fase dois. 

Recapitulando essa fase, podemos afirmar que ela parece muito mais uma preparação 

para algo do que uma progressão a um final; todos os filmes parecem preparar para o 

futuro, seja fazendo com que as infinity stones estejam no centro de suas tramas (Thor: 

The Dark World, Guardians of the Galaxy e Avengers: Age of Ultron) ou preparando 

mudanças enormes no mundo já apresentado (Captain America: The Winter Soldier, 

destruindo a S.H.I.E.L.D.). Os dois filmes que pouco tocam nesses elementos são 

exatamente os que abrem e fecham essa fase (Iron Man 3 e Ant-Man), servindo como 

embreagem entre as diferentes fases para que a transição não pareça tão brusca. 

Exatamente por essa fase ser intermediária que a demanda por controle da Marvel Studios 

faz sentido: ela precisa que as peças estejam em ordem para a próxima fase e esse plano 

maior nem sempre está em consonância com os planos individuais dos diretores. Também 

faz sentido que os diretores que conseguiram lidar bem com as demandas dessa fase (os 

irmãos Russo, James Gunn e Peyton Reed) acabaram sendo aqueles que retornarão na 

próxima fase, incluindo uma participação ainda maior dos irmãos Russo. 

Fase Tipos de mídia 

 
Filmes Comics Curtas Séries Webséries 

Fase 1 6 6 3 0 0 

Fase 2 6 14 2 4 1 

Fase 3 10 9 0 18 2 

Total 22 29 5 22 3 

Tabela 1: Obras por mídia e fase 

Quando olhamos para as outras mídias, vemos que a segunda fase do MCU possui um 

número muito grande de comics: são 14 para os seis filmes, sendo praticamente metade 

de todos os lançamentos de comics pela Marvel durante as três fases (Tabela 1). Os curtas 

foram descontinuados após All Hail the King (2014) e uma websérie foi criada para a 

campanha de Ant-Man, com um programa de jornalismo que já havia aparecido 

anteriormente em Iron Man e Iron Man 2. Ao mesmo tempo, a integração da série Agents 

of S.H.I.E.L.D. foi ficando cada vez menor, com a segunda temporada não tendo a grande 

integração com Age of Ultron que a primeira teve com Captain America: The Winter 
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Soldier. Já as séries da Netflix começam, tecnicamente, nessa fase, com a primeira 

temporada de Daredevil. Mas, mas como ela não se conecta com os filmes, podemos 

tratar de todas separadamente na próxima fase. Em geral, a segunda fase é aquela com o 

maior número de obras em outras mídias relativos com a sua curta duração, mesmo com 

a terceira tendo um número maior de obras totais. 

Terceira fase 

A terceira fase tem uma mudança essencial no modo como a Marvel Studios se organiza, 

devido aos atritos anteriores entre a Marvel Studios e a Marvel Entertainment. Kevin 

Feige fez um pedido a Bob Iger, CEO da Disney, para que o estúdio fizesse parte da 

divisão de cinema da Disney e não mais fosse uma subsidiária da Marvel129. Só que isso 

se aplicou apenas à divisão de cinema; a Marvel Television continuou como subsidiária 

da Marvel Entertainment e, portanto, sob os auspícios de Ike Perlmutter e comandada por 

Jeph Loeb. O principal motivo da separação foi a constante batalha de Perlmutter para 

manter os custos dos filmes baixos e ser o mais conservador possível com as escolhas 

criativas, sendo um dos motivos para as múltiplas brigas com diretores. 

Essa separação tem dois efeitos imediatos e centrais. Primeiro, ela dá ainda mais poderes 

à Kevin Feige, já que retira Ike Permulter que servia como contrapeso (especialmente 

financeiro) e dá a Feige orçamentos maiores e acesso mais direto à estrutura dos estúdios 

Disney. O segundo efeito central é que afasta a divisão de televisão ainda mais da de 

filmes, já que agora elas estão separadas por mais camadas de burocracia, uma vez que 

para maior cooperação seria preciso ultrapassar barreiras organizacionais e corporativas, 

algo que é dificultado pelo grande segredo – pelo qual as produções da Marvel Studios 

são conhecidas. 

A primeira grande diferença pode ser vista nos ajustes posteriores ao anúncio que a 

Marvel fez da sua terceira fase, durante um evento feito para fãs e imprensa em outubro 

de 2014, quando foram anuncionados nove novos filmes130. Esse anúncio incluía um 

filme dos Inhumans para novembro de 2018, sendo que os inhumans já haviam sido uma 

parte importante da segunda e terceira temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D., mostrando 

uma tentativa, inédita, de fazer os filmes continuarem algo que uma das séries 

estabeleceu. Só que, após a mudança na organização da Marvel Studios, tal coordenação 

 
129 https://www.hollywoodreporter.com/news/marvel-shake-up-film-chief-819205 

130 https://io9.gizmodo.com/marvel-debuts-their-new-phase-3-movies-including-capta-1651832265 
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se tornou muito mais difícil131, levando ao cancelamento do filme e sua transformação 

em uma série para a ABC132, emissora que também veicula Agents of S.H.I.E.L.D. e 

Agent Carter. 

Houveram outras mudanças nos filmes anunciados, além dos ajustes normais nas datas, 

que não só o cancelamento de Inhumans. Entre elas, uma continuação para Ant-Man e 

um acordo entre a Marvel Studios e a Sony Pictures, que permitiu à Marvel utilizar 

Spider-Man (cujos direitos para cinema pertencem a Sony) em Captain America: Civil 

War133 e depois em dois filmes solo do personagem, elevando o total de filmes dessa fase 

de nove para onze, até junho de 2019. A nova contagem de tantos filmes também significa 

que haverá uma mudança no ritmo de lançamento, já que, desde 2010, a Marvel lança 

dois filmes por ano (com a exceção de 2012, em que apenas Avengers foi lançado) - mas 

isso se acelera após 2016, com três filmes por ano em 2017, 2018 e 2019. 

Esse aumento de ritmo também muda a forma de gerenciamento os filmes, já que, pelo 

modo como eles são produzidos, muitas vezes os filmes solo dos personagens estão em 

pré-produção, ou mesmo produção, ao mesmo tempo em que eles aparecem em filmes 

coletivos ou vice-versa. Esse foi o caso com Black Panther e Spider-Man, que foram 

apresentados em Captain America: Civil War, enquanto seus filmes estavam em pré-

produção ou com Captain Marvel, que teve suas cenas gravadas em Avengers: Endgame 

antes de começar a gravar seu próprio filme, apesar de que o filme Captain Marvel vá ser 

lançado meses antes. Essa exigência de coordenação significa que roteiristas e diretores 

estejam em maior sintonia e que os departamentos de figurino, arte conceitual e direção 

de arte sejam bem integrados. 

O ritmo de lançamento de séries também foi acelerado. Agents of S.H.I.E.L.D. continua 

se afastando lentamente dos filmes, fazendo uma referência maior somente a um filme – 

os Acordos de Sokovia, de Captain America: Civil War, são mencionados, novamente, 

uma semana após à estreia do filme, mas com muito menos impacto do que a relação com 

Captain America: Winter Soldier. Agent Carter é cancelada após a sua segunda 

temporada, que manteve poucas relações com as outras obras devido a se passar em outra 

época. Finalmente, Inhumans foi cancelada com uma única temporada, após um fracasso 

de público e de crítica. A maior novidade, no entanto, foi a diversificação dos canais de 

 
131 https://io9.gizmodo.com/no-one-at-marvel-can-give-a-consistent-answer-about-the-1793454908 

132 https://io9.gizmodo.com/the-inhumans-movie-is-now-an-inhumans-tv-show-coming-s-1788974721 

133 https://www.wsj.com/articles/marvel-and-sony-reach-deal-on-spider-man-movie-production-

1423546677 
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veiculação das séries produzidas pela Marvel Television para além da ABC. Primeiro, 

tivemos as séries da Netflix, que contabilizam 12 temporadas lançadas até maio de 2019; 

depois, temos Runaways, que foi produzida para o serviço de streaming Hulu, do qual a 

Disney é acionista majoritária; e Cloak and Dagger para o canal Freeform, especializado 

em jovens adultos. Tanto Runaways quanto Cloak and Dagger possuem relações muito 

tênues com o resto do MCU, tendo sido produzidas já numa fase em que a Marvel 

Television havia se afastado completamente da Marvel Studios. 

O caso das séries da Netflix é interessante o suficiente para que o tratemos em separado. 

Desde o começo, as séries da Netflix faziam muito poucas menções aos filmes e ao resto 

das obras pertencentes ao MCU - a única referência mais constante é a Avengers, mas 

somente sendo citada como “A batalha de Nova York”, mas mencionada de forma 

corriqueira. Sob essa ótica, a sua construção lembra bastante a primeira fase dos filmes 

da Marvel Studios, um sucesso na primeira temporada de Daredevil; Jessica Jones 

introduzindo Luke Cage; a segunda temporada de Daredevil apresentando o Punisher; a 

série do Luke Cage fazendo um gancho para Iron Fist e, finalmente, a série Defenders 

juntando todos os personagens centrais. Depois disso, uma nova série do Punisher, a 

terceira temporada de Daredevil continuando Defenders e a segunda temporada de todas 

as séries. 

Não só esse ritmo de progressão das temporadas das séries lembra o início do MCU, como 

as séries da Netflix vão construindo estratégias similares, como personagens secundários 

que migram de uma série para outra, a exemplo de Turk, Claire e Jerry Hogarth, ajudando 

a dar tecido conjuntivo ao mundo compartilhado. Também é interessante notar que a série 

que uniu todos os personagens fracassou e não teve continuação, com isso, ao contrário 

dos filmes, as temporadas posteriores das séries se tornaram menos conectadas ao invés 

de mais conectadas, com poucas menções a elementos de outras séries na terceira 

temporada de Daredevil e nas segundas temporadas das outras séries. Parte do motivo 

desse resfriamento pode ser a expectativa e posterior anúncio do serviço de streaming da 

Disney, que contará com séries da Marvel muito mais conectadas aos filmes134, além da 

possibilidade de retomar essas séries num futuro próximo. 

Em relação às outras mídias, houve uma séria desaceleração do lançamento de comics 

com histórias originais (Tabela 1), focando mais em recontagens e recapitulações, 

 
134 https://www.theverge.com/2019/4/10/18275858/disney-plus-streaming-service-shows-original-films-

star-wars-marvel 
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inclusive transformando a maior parte dos Comics “Prelude” em adaptações. Há uma 

tentativa de emplacar webséries como parte das campanhas publicitárias dos filmes e 

séries, primeiro com Ant-Man e com Captain America: Civil War e depois com uma 

websérie spinoff de Agents of S.H.I.E.L.D., que se passa entre a terceira e quarta 

temporadas, mas esse formato é logo abandonado. 

Em relação aos filmes, novamente um dos Captain America causa uma grande mudança 

no mundo logo no começo da terceira fase. Captain America: Civil War, novamente 

dirigido pelos irmãos Russo e escrito pelos roteiristas Christopher Markus e Stephen 

McFeely, é mais um filme dos Avengers que do personagem-título, reunindo todos os 

personagens apresentados até então – à exceção de Thor, Hulk e os Guardians of the 

Galaxy – e ainda apresentando dois novos, com Black Panther e Spider-Man. O filme 

termina com a dissolução dos Avengers e com o Capitain America e Iron Man sem se 

comunicar, devido a discordâncias sobre se eles deveriam ter supervisão direta dos 

governos. O filme conseguiu dar conta de muitas tramas e personagens, contando a 

narrativa sobre os Avengers, a busca por Bucky iniciada em Capitain America: The 

Winter Soldier e a apresentação de dois novos personagens, ainda sendo um sucesso de 

público (1,153 bilhões de dólares135) e de crítica. A capacidade de utilizar tantos 

personagens foi o que levou Kevin Feige a confiar os próximos dois Avengers a essa 

equipe criativa (diretores e roteiristas), antes mesmo da estreia desse filme136. 

Enquanto Civil War é um filme muito imbricado com o resto do cânone do mundo, Doctor 

Strange (interpretado por Benedict Cumberbatch) é um filme bastante separado do resto 

do mundo, introduzindo magia como uma área completamente nova do MCU, similar 

com o que Guardians of the Galaxy fez com o cosmos, mesmo que ainda referencie os 

Avengers e as infinity stones. A direção ficou a cargo de Scott Derrickson, um diretor 

famoso por realizar filmes de terror, sendo que ele também trabalhou no roteiro, mas sem 

ser o único roteirista. Embora o filme não tenha muitas marcas dos filmes anteriores de 

Derrickson, ele não se parece com nenhum outro filme do MCU, tendo uma gama de 

efeitos psicodélicos (Figura 16) para tentar passar a sensação fantástica da magia137. 

Sendo essa a contribuição do diretor, menos na parte de terror e mais na questão de 

estranheza e irrealidade que ele já havia conseguido em seus filmes anteriores. 

 
135 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marvel2016.htm 

136 https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/russo-brothers-direct-avengers-infinity-war-parts-1-2-

783685 

137 https://io9.gizmodo.com/how-doctor-strange-will-push-the-boundaries-of-what-a-s-1787057091 
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Figura 16: Doctor Strange (2016) 

Guardians of the Galaxy vol.2 é o mais próximo que temos no MCU de uma continuação 

direta entre filmes de uma mesma franquia desde Iron Man 1 e 2, muito por causa da sua 

posição afastada do resto dos filmes do MCU. Quase todas os ganchos do primeiro filme 

são retomados, exceto Thanos e as Infinity Stones, mencionados apenas na relação que 

possuem no conflito entre as irmãs Gamora e Nebula. James Gunn retorna como diretor 

e roteirista, mantendo o mesmo estilo do filme anterior, incluindo as referências musicais 

aos anos 1970 e 1980 e o estilo de piadas do primeiro filme. Tudo isso sedimenta essa 

franquia como algo à parte do resto do MCU, mesmo com a participação desses 

personagens nos próximos Avengers já anunciada. 

Dois dos filmes seguintes são filmes solo de personagens apresentados em Civil War, 

mas que seguiram caminhos completamente diferentes. Spider-Man: Homecoming foi 

realizado como uma continuação de Civil War, incluindo uma recapitulação da 

participação de Peter Parker (interpretado por Tom Holland) naquele filme e o 

desenvolvimento da relação entre Peter e Tony Stark, que começou no Civil War. 

Novamente a Marvel prefere apostar em um diretor em começo de carreira com Jon 

Watts, que havia realizado dois filmes independentes de baixo orçamento e conseguiu o 

papel de diretor e co-roteirista em Spider-Man: Homecoming ao entrar em contato com a 

Marvel repetidamente e enviar um trailer falso para demonstrar sua visão do filme138. 

Numa grande diferença com o modo de lidar com os diretores anteriormente, Watts disse 

que: “I always was waiting for a moment where someone was like ‘don’t do that’, or like 

‘that’s too far’. Like, you assume you’ll have to fight for every little weird thing you 

 
138 https://www.denofgeek.com/uk/movies/jon-watts/50376/spider-man-homecoming-director-jon-watts-

interview 
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wanna do, but I didn’t really ever run into that. I got to do kind of everything I wanted 

to”138. 

Em termos de estratégia, também é importante notar que Spider-Man: Homecoming não 

é um filme de origem; não é apresentado como Peter conseguiu seus poderes e a morte 

do Tio Ben é apenas citada em Civil War. Isso é relevante, pois, a Sony havia lançado 

duas verões do personagem nos últimos 15 anos, primeiro com a trilogia do diretor Sam 

Reimi (2002, 2004, 2007) e um primeiro reboot, com Marc Webb (2012, 2014). Quando 

a Sony concorda em permitir que a Marvel Studios utilize o personagem nos seus filmes, 

em retorno da bilheteria dos filmes solo dele139, uma das preocupações é a fadiga de 

recontar pela terceira vez a origem, o que leva à introdução de um personagem já 

consolidado, embora ainda iniciante como super-herói. 

Black Panther foi o outro personagem apresentando em Civil War, mas, diferente de 

Spider-Man, seu filme foi tratado como um dos pontos de entrada para novos fãs, mesmo 

que alguns elementos de Civil War sejam referenciados (a morte de T’Chaka e a presença 

de Everett Ross). Sendo um filme mais distante do resto do MCU, deu ao diretor e 

roteirista Ryan Coogler bastante liberdade criativa, algo relevante após Ava Duvernay ter 

recusado a proposta exatamente por medo de pouca liberdade23. A contratação de Coogler 

é outro caso em que a Marvel Studios aposta em um diretor com pouca experiência em 

filmes de grande orçamento - Coogler havia acabado de filmar Creed (2015) quando a 

Marvel o contratou. O diretor, por causa da fama de controle do estúdio, também fez uma 

proposta bem direta sobre os temas e a direção que ele queria levar ao filme140, recebendo 

carta branca para implementar sua visão, inclusive para continuar sua parceria com 

Michael B. Jordan – contratado para interpretar o antagonista do filme, em oposição a 

Chadwick Boseman. 

 
139 http://collider.com/spider-man-marvel-sony-deal-explained/ 

140 https://www.rollingstone.com/movies/movie-features/ryan-coogler-why-i-needed-to-make-black-

panther-203737/ 
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Figura 17: Thor Ragnarok (2017) 

Entre esses dois filmes foi lançado o terceiro filme do Thor, o Thor: Ragnarok, dirigido 

por Taika Waititi, um outro diretor de filmes independentes de baixo orçamento, 

especialmente comédias, da Nova Zelândia. Waititi propôs uma mudança completa na 

temática do personagem, deixando o clima épico e pomposo dos filmes anteriores e 

investindo numa verve cômica desajeitada do personagem, que esteve presente em suas 

aparições anteriores, mas nunca havia sido o foco. O filme é bastante conectado com o 

resto do MCU, continuando tramas de Age of Ultron e de Thor: The Dark World, além 

de terminar em um gancho para Avengers: Infinity War. Apesar de ser bem conectado, o 

filme é visualmente único dentro do MCU, com uso de cores vibrantes, lens flare e neon 

(Figura 17), algo visto desde seu logo. Esse filme é o segundo dessa fase, após Doctor 

Strange, que também aposta numa proposta visual diferente, algo que antes só era 

permitido a Guardians of the Galaxy. 

Quando a Marvel anunciou os filmes da terceira fase130, ela havia apresentado dois filmes 

dos Avengers, chamando-os de Infinity War part 1 e part 2, mas acabou desistindo e 

renomeando o segundo para Avengers: Endgame141. Essa mudança foi realizada para que 

os filmes não fossem vistos como duas partes de uma mesma história, mas, sim, como 

duas experiências diferentes142. Mesmo assim, os dois filmes possuem a mesma equipe 

criativa, os roteiristas Christopher Markus e Stephen McFeely e os diretores Joe e 

Anthony Russo. Devido à complexidade da produção, tanto pelo grande uso de 

 
141 https://www.theverge.com/2018/12/7/18130395/avengers-endgame-4-trailer-release-date-april-2019-

infinity-war 

142 https://uproxx.com/movies/russo-brothers-confirm-avengers-infinity-war-title-change/ 
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computação gráfica, quanto pela quantidade de atores que participariam dos dois filmes, 

a produção de ambos foi simultânea em 2016143. Isso fez com que alguns filmes que 

seriam lançados antes de Avengers: Endgame, como Ant Man and the Wasp e Captain 

Marvel fossem produzidos depois, criando outras dificuldades logísticas e algumas 

diferenças entre os filmes, como a aparência de Captain Marvel (Bree Larson)144 que é 

bastante diferente de seu filme, incluindo ela utilizando maquiagem. 

A escolha dessa equipe criativa demonstra a confiança que a Marvel Studios deposita 

nela, não só por causa de deixar em suas mãos os dois filmes mais importantes da terceira 

fase, mas porque a mantém intacta por quatro filmes: Captain America: The winter 

Soldier na segunda fase e outros três, na terceira fase (Captain America: Civil War, 

Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame). De certa maneira, o estúdio percebeu que 

essa equipe tinha a capacidade de lidar com o enorme volume de elementos necessários 

para que esses filmes funcionassem. Pensando dessa maneira, Civil War foi um teste 

dessa capacidade, uma audição para que eles demonstrassem que conseguiam dar sentido 

a um grande número de tramas por parte dos roteiristas e diretores. 

Ant Man and the Wasp, ao contrário de Infinity War, é um filme centrado numa parte 

muito específica do mundo, mesmo que lide com consequências de Civil War (a prisão 

de Scott Lang) e de Ant-Man (a busca por Janet Van Dyne). Payton Reed retorna como 

diretor e único roteirista juntamente com, Paul Rudd, que também é o ator principal. Ao 

contrário de Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp manteve muito do estilo do primeiro 

filme, especialmente os truques com transformação de tamanho de objetos inusitados 

(Figura 18), na tentativa de construir um estilo particular para essa franquia, a 

diferenciando um pouco dos outros filmes. 

 
143https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/russo-brothers-direct-avengers-infinity-war-parts-1-2-

783685 

144 https://ew.com/movies/2019/04/28/captain-marvel-haircut-avengers-endgame/ 
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Figura 18: Ant-Man and the Wasp (2018) 

Já Captain Marvel é um filme que veio após uma grande quantidade de críticas que a 

Marvel Studios recebeu pela ausência de um filme protagonizado por uma personagem 

feminina145 durante, basicamente, todas as frases anteriores. Do mesmo modo que houve 

uma pressão para que Black Panther tivesse um diretor negro, havia uma expectativa que 

uma diretora fosse apontada para Captain Marvel, sendo a primeira mulher a dirigir um 

filme da Marvel Studios, já que Patty Jenkins recusou Thor 2146 e Ava Duvernay recusou 

Black Panther23. A escolha pela dupla Anna Boden e Ryan Fleck novamente se deu 

porque os diretores e roteiristas tinham um conjunto de obras independentes de baixo 

orçamento com certo sucesso, além de experiência com televisão147. 

A dupla de diretores recebeu uma encomenda bastante específica: "When we came 

aboard, basically Marvel said, 'Here's what we want. We want a movie set in the '90s, we 

want a young Nick Fury with two eyes, and we want some Skrulls in this movie.'"148. 

Mesmo com esse encargo, eles tiveram bastante liberdade para trabalhar com o roteiro e 

os temas do filme: "I was surprised that instead of being told to 'hold on, harness it, make 

it less weird', we were encouraged to make it more weird, and that was really fun"148. Os 

diretores tiveram um desafio de lidar com uma personagem muito poderosa149 e coordenar 

 
145 https://www.nytimes.com/2019/02/28/movies/captain-marvel.html 

146 http://collider.com/patty-jenkins-thor-2-idea/ 

147 https://variety.com/2017/film/news/captain-marvel-directors-anna-boden-ryan-fleck-1201994270/ 

148 https://www.digitalspy.com/movies/a26702517/captain-marvel-avengers-endgame-setup-directors/ 

149 https://www.vulture.com/2016/10/captain-marvel-movie-director-kevin-feige.html 
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com os irmãos Russo a aparição da personagem em Avengers: Endgame, que foi 

produzido antes. 

Avengers: Endgame foi pensado não só como o final da terceira fase, mas o final de toda 

uma era, encerrando a meta-trama das infinity stones que apareceram pela primeira vez 

em Captain America: The First Avenger, derrotando o vilão que foi anunciado ainda em 

Avengers e encerrando as carreiras dos principais heróis deste mundo, Tony Stark, Steve 

Rogers e Natasha Romanoff. O filme ainda contém a participação de todos os 

personagens centrais dos filmes anteriores e inclui uma grande parte que se passa no 

passado desse mundo, dando aos fãs uma chance de ver os filmes anteriores sob uma nova 

perspectiva. Os irmãos Russo chegaram a cogitar incluir personagens das séries no filme, 

mas os roteiristas desistiram por achar que seria destoante para os apreciadores que só 

viram os filmes150 e porque a cronologia das séries da Netflix é diferente da dos filmes, 

já que as suas histórias se passam em algum ponto entre Avengers e Civil War. O filme 

também foi um enorme sucesso de bilheteria, se tornando o segundo filme na história a 

arrecadar mais de 2,5 bilhões de dólares151 

O último filme dessa fase é um epílogo, Spider-Man: Far From Home, que lida com as 

consequências de Civil War: Endgame e serve como um filme mais leve para limpar o 

paladar para a inevitável fase quatro, que deve ser anunciada ainda em 2019. A equipe 

criativa permaneceu com seu núcleo intacto, com o diretor Jon Watts e os roteiristas Chris 

McKenna e Erik Sommers retornando, indicando uma nova tendência da Marvel Studios, 

a tentativa de manter roteiristas ligados a franquias específicas, como Markus e McFeely 

com Captain America; McKenna e Sommer, com Spider-Man; e Christopher L. Yost, 

com Thor. Além, é claro, dos diretores que também são roteiristas, como James Gunn, 

em Guardians of the Galaxy, Ryan Coogler, em Black Panther; e Joss Whedon, nos dois 

primeiros Avengers (Tabela 2). 

 

 

 

 

Filme Diretores Roteiristas Produtores 

 
150 https://www.nytimes.com/2019/04/29/movies/avengers-endgame-questions-and-answers.html 

151 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marvel2019.htm 
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Iron Man Jon Favreau Mark Fergus Avi Arad 

    Hawk Ostby Kevin Feige 

    Art Marcum   

    Matt Holloway   

The Incredible Hulk Louis Leterrier Zak Penn Avi Arad 

    Gale Anne Hurd 

      Kevin Feige 

Iron Man 2 Jon Favreau Justin Theroux Kevin Feige 

Thor 

Kenneth 

Branagh Ashley Miller Kevin Feige 

    Zack Stentz   

    Don Payne   

Captain America: The First 

Avenger Joe Johnston Christopher Markus Kevin Feige 

    Stephen McFeely   

The Avengers Joss Whedon Joss Whedon Kevin Feige 

Iron Man 3 Shane Black Drew Pearce Kevin Feige 

    Shane Black   

Thor: The Dark World Alan Taylor Christopher L. Yost Kevin Feige 

    Christopher Markus Kenneth Branagh 

    Stephen McFeely   

Captain America: The Winter 

Soldier Anthony Russo Christopher Markus Kevin Feige 

  Joe Russo Stephen McFeely   

Guardians of the Galaxy James Gunn James Gunn Kevin Feige 

    Nicole Perlman   

Avengers: Age of Ultron Joss Whedon Joss Whedon Kevin Feige 

Ant-Man Peyton Reed Edgar Wright Kevin Feige 

    Joe Cornish   

    Adam McKay   

    Paul Rudd   

Captain America: Civil War Anthony Russo Christopher Markus Kevin Feige 

  Joe Russo Stephen McFeely   

Doctor Strange 

Scott 

Derrickson Jon Spaihts Kevin Feige 

    Scott Derrickson   

    C. Robert Cargill   

Guardians of the Galaxy Vol 2 James Gunn James Gunn Kevin Feige 
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    Chris McKenna   

   Erik Sommers   

Thor: Ragnarok Taika Waititi Eric Pearson Kevin Feige 

    Craig Kyle   

    Christopher L. Yost   

Black Panther Ryan Coogler Ryan Coogler Kevin Feige 

    Joe Robert Cole   

Avengers: Infinity War Anthony Russo Christopher Markus Kevin Feige 

  Joe Russo Stephen McFeely   

Ant-Man and The Wasp Peyton Reed Chris McKenna Kevin Feige 

    Erik Sommers 

Stephen 

Broussard 

    Paul Rudd   

    Andrew Barrer   

    Gabriel Ferrari   

Captain Marvel Anna Boden Anna Boden Kevin Feige 

  Ryan Fleck Ryan Fleck   

    

Geneva Robertson-

Dworet   

Avengers: Endgame Anthony Russo Christopher Markus Kevin Feige 

  Joe Russo Stephen McFeely   

Spider-Man: Far from Home Jon Watts Chris McKenna Kevin Feige 

    Erik Sommers Amy Pascal 
Tabela 2: Equipes criativas dos filmes do MCU 

Ao longo de toda a terceira fase, é possível perceber que a Marvel Studios fez grandes 

esforços para se renovar e inovar, ao mesmo tempo em que consegue manter o controle 

de longo prazo da narrativa do MCU. Duas estratégias centrais foram sendo construídas 

ao longo dessa fase para mitigar a fama de controladora, o que fez muitos diretores 

deixarem ou recusarem projetos com o estúdio: a primeira foi uma mudança nas 

características de contratação de diretores, buscando profissionais independentes, que 

estão na beirada de despontar na carreira e com experiência de trabalhos com televisão. 

O sucesso que o estúdio obteve ao contratar diretores menos experientes e capacitá-los 

para trabalhar com grandes orçamentos e muitos recursos de computação gráfica152, a 

partir da segunda fase, também se tornou um chamariz para novos diretores. 

A segunda estratégia para contornar essa fama propôs às equipes criativas começaram a 

trabalhar mais em conjunto, em um modelo mais parecido com uma sala de roteiristas de 

televisão. Um roteiro-base do filme é feito por alguns roteiristas e, só depois disso, o 

 
152 https://screenrant.com/marvel-studios-directors-cgi-crash-course/ 

https://screenrant.com/marvel-studios-directors-cgi-crash-course/
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diretor é contratado153, já tendo um roteiro para aceitar participar do projeto e no qual 

pode fazer críticas e modificações. Durante o processo de produção, outros roteiristas 

podem ser chamados para trabalhar em partes específicas do filme, seja pra “punch-up” 

ou as piadas, seja para revisar os diálogos de um personagem - normalmente esses 

roteiristas não são creditados, mas são importantes durante a produção do filme. Como 

um roteiro inicial está pronto bem cedo durante a produção, isso facilita a coordenação 

das tramas entre diferentes filmes, permitindo que os roteiristas e diretores ajustem o 

trabalho de modo mais orgânico e com menos demandas imediatas, como ocorreu em 

Age of Ultron. 

 

Figura 19: Comparação Doctor Strange e Thor: Ragnarok 

Esse modo de produção mais coletivo também se aplica à colaboração entre os diretores 

e equipes de produção de diferentes filmes que estejam sendo produzidos ao mesmo 

tempo: 

“So what [Infinity War directors the Russo Brothers] would do is, they would send their 

production design team and their VFX team to come spend time with me and our 

production design and VFX team,” Black Panther co-writer and director Ryan Coogler 

told io9 this week. “And they would ask questions. Even with their writers [Christopher 

Markus and Stephen McFeely], as they were writing, they were thinking about, ‘What 

scene does this?’ ‘What kind of things in the Wakanda that you are building have these 

things?’ ‘Where would this kind of thing happen?’ So as we were really fleshing out 

Wakanda, we would tell them all about it so that their ideas could track.”154 

Em alguns casos, além dos diretores e equipes de produção se coordenarem para que os 

filmes se mantenham coerentes entre si (mesmo com diferenças mínimas, como entre a 

 
153 https://screenrant.com/marvel-studios-explained-disney/3/ 

154 https://io9.gizmodo.com/how-the-teams-behind-black-panther-and-infinity-war-wor-1822666366 

https://screenrant.com/marvel-studios-explained-disney/3/
https://io9.gizmodo.com/how-the-teams-behind-black-panther-and-infinity-war-wor-1822666366
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cena pós-créditos de Doctor Strange e a aparição do personagem em Thor: Ragnarok, 

Figura 19), os roteiristas podem auxiliar com os diálogos dos personagens sob sua tutela, 

quando eles aparecem em outro filme155. 

A consolidação desse modelo de produção também aponta para novas oportunidades 

futuras, sendo que já foram anunciadas oito datas para filmes da quarta fase156 até 2022, 

sendo dois filmes em 2020 e outros três, para os dois anos subsequentes. É esperado, 

ainda para o segundo semestre desse ano, um anúncio do planejamento da quarta fase, 

assim como foi feito em 2014 para a terceiraquando já há diversos filmes em diferentes 

estágios de produção157, só que sem anúncio oficial. Ao se colocar dentro da estrutura da 

Disney Films ao invés da Marvel Entertainment, outras oportunidades também surgiram, 

como séries para o serviço de streaming Disney Plus, utilizando atores dos filmes158, o 

que também explica o maior afastamento das outras séries com os filmes. Feige ainda diz 

que tem ainda mais coisas planejadas: “22 movies in, and we’ve got another 20 movies 

on the docket that are completely different from anything that’s come before—

intentionally”159. 

3.2 - Competição e posicionamento  

Os filmes da Marvel Studios competem diretamente com todos os lançamentos, 

especialmente os de grande orçamento. É importante notar, no entanto, que o modo de 

produção do MCU teve uma grande influência sobre os seus concorrentes diretos, levando 

muitos deles a tentarem produzir universos compartilhados devido ao sucesso da 

experiência da Marvel Studios, especialmente após sua aquisição pela Disney. Ao mapear 

brevemente a competição nesse tipo de produção, podemos aprender mais facilmente o 

que a Marvel Studios faz de diferente para explicar a diferença de sucesso entre esses 

universos compartilhados. 

É importante iniciar dizendo que mundos compartilhados não lineares no cinema não é 

algo que a Marvel Studios inventou, mas que já existia antes, como os Monstros da 

Universal, especialmente com os três filmes em que os monstros se encontravam: 

 
155 https://superbromovies.com/2018/04/01/james-gunn-wrote-some-dialogue-for-the-guardians-of-the-

galaxy-in-avengers-infinity-war/ 

156 https://www.polygon.com/2019/5/7/18535615/mcu-phase-4-movie-dates-marvel-disney 

157https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/marvel-phase-4-x-men-fantastic-four-

black-widow-panther-eternals-doctor-strange-guards-of-the-galaxy-a8833406.html 

158 https://www.theverge.com/2019/4/11/18307030/marvel-studios-winter-soldier-falcon-scarlet-witch-

vision-disney-plus-streaming-service 

159 https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/11/marvel-cover-story 

https://superbromovies.com/2018/04/01/james-gunn-wrote-some-dialogue-for-the-guardians-of-the-galaxy-in-avengers-infinity-war/
https://superbromovies.com/2018/04/01/james-gunn-wrote-some-dialogue-for-the-guardians-of-the-galaxy-in-avengers-infinity-war/
https://www.polygon.com/2019/5/7/18535615/mcu-phase-4-movie-dates-marvel-disney
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/marvel-phase-4-x-men-fantastic-four-black-widow-panther-eternals-doctor-strange-guards-of-the-galaxy-a8833406.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/marvel-phase-4-x-men-fantastic-four-black-widow-panther-eternals-doctor-strange-guards-of-the-galaxy-a8833406.html
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Frankenstein Meets the Wolf Man (1943), House of Frankenstein (1944) e House of 

Dracula (1945). A experiência mais comum dos filmes de franquia continuava sendo as 

sequências, sejam aquelas quase infinitas e com quantidade variável de continuidade 

entre elas, como James Bond; sejam as duas trilogias de Star Wars e de Lord of the Rings; 

ou as tetralogias, como Superman (entre 1978 e 1987) e Batman (entre 1989 e 1997). 

Durante o período da primeira onda de filmes de super-heróis, no começo dos anos 2000, 

esse modelo de trilogia continuou a ser o padrão de construção dos filmes, com a trilogia 

de Spider-Man (2002, 2004 e 2007) de Sam Reimi; a primeira trilogia de X-Men (2000, 

2003, 2006); ou a trilogia do Batman, dirigida por Christopher Nolan (2005, 2008, 2012). 

Os filmes que não atingiam o sucesso necessário não ganhavam continuações ou não 

completavam uma trilogia, como os diversos fracassos que apontamos no começo deste 

capítulo. Somente quando a Marvel Studios anunciou o seu planejamento, para uma gama 

de filmes interconectados, é que os outros estúdios começaram a atentar para essa 

possibilidade. 

A primeira tentativa foi um filme spin-off dos X-Men, com seu personagem mais famoso, 

Wolverine (interpretado por Hugh Jackman), contando sua origem e introduzindo novos 

personagens que poderiam dar continuidade à franquia. O filme X-Men Origins: 

Wolverine (2009) recebeu duras críticas, apesar de ter sido um sucesso moderado de 

bilheteria, arrecadando 373 milhões de dólares160 e levando a Fox a cogitar um reinício 

da franquia ao invés de spin-offs de outros personagens - embora uma sequência 

estrelando Hugh Jackman como Wolverine tenha sido autorizada, com o lançamento de 

The Wolverine (2013), além da sequência de X-Men 3: The Last Stand (2006). 

O reinício da franquia X-Men veio com uma prequel161, X-Men: First Class (2011), 

dirigida e escrita por Matthew Vaughn e que conta como Magneto e Charles Xavier se 

conheceram e começaram a trilhar caminhos distintos. Mas o sucesso desse filme (353 

milhões de dólares162) gerou o problema de como essa nova linha temporal se relaciona 

com a primeira trilogia. Para resolver isso, Bryan Singer, diretor dos dois primeiros filmes 

dos X-Men, retorna para dirigir e escrever X-Men: Days of Future Past (2014), que lida 

 
160 https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=wolverine.htm 

161 Prequel é a combinação de Previous e Sequel e quer dizer uma sequência que se passa antes do primeiro 

filme. 

162 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=xmenfirstclass.htm 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=wolverine.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=xmenfirstclass.htm
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com viagens no tempo e efetivamente acaba com a linha temporal da trilogia original, 

cimentando os novos filmes como o futuro da franquia. 

Em 2016, houve uma pequena mudança de estratégia, o lançamento simultâneo de dois 

filmes da franquia que possuem modos completamente diferentes de lidar com os filmes 

anteriores. Deadpool (2016) é um filme que existe à parte do resto do mundo dos X-Men, 

tanto porque se comporta como uma paródia dos filmes de heróis, especialmente aqueles 

da própria franquia, quanto por ser um filme com classificação indicativa para maiores 

de 17 anos, incluindo bastante piadas sobre sexo e violência gráfica. Já X-Men: 

Apocalypse (2016) é uma continuação direta de X-Men: Days of Future Past. Apesar da 

diferença de orçamento (58 milhões para Deadpool contra 178 milhões para X-Men: 

Apocalypse), Deadpool arrecadou quase uma vez e meia a mais que X-Men: Apocalypse 

(783 milhões163 contra 543 milhões164).  

Essa diferença de arrecadação fez com que a Fox passasse a diversificar mais os seus 

investimentos audiovisuais nos X-Men, com um terceiro filme solo do Wolverine, de 

mesma classificação indicativa de Deadpool. Logan (2017) não tem nenhuma ligação 

direta com o cânone de nenhuma das séries de filmes, contando uma história num futuro 

possível. Neste mesmo ano, a Fox lançou duas séries sem nenhuma relação com os filmes 

ou entre as próprias: The Gifted (2017-2019), que conta sobre um mundo sem os X-Men 

em que mutantes tentam sobreviver, enquanto Legion (2017-2019) conta a história de 

David Haller e como ele vai influenciar o futuro dos mutantes. A existência de duas séries 

lidando com o mesmo universo, mas com dois cânones diferentes, ao invés de enfraquecer 

a franquia, a fortalece, sendo uma outra estratégia possível. 

Essa estratégia de pluralidade de mundos deu mais um sucesso à Fox com Deadpool 2 

(2018) e levou o estúdio a preparar um filme dos New Mutants, que deveria ser lançado 

em 2019, completamente diferente dos outros, sendo um filme de horror165. Também foi 

produzida uma continuação da saga fílmica com X-Men: The Dark Phoenix (2019), 

permitindo que se refizesse uma das tramas mais criticadas de X-Men: The Last Stand 

(2006). No entanto, planos futuros para esses personagens foram colocados em pausa 

devido à venda da Fox para a Disney, o que retornou os direitos dos X-Men e do Fantastic 

 
163 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=deadpool2016.htm 

164 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=x-men2016.htm 

165https://www.ign.com/articles/2017/10/13/new-mutants-director-on-why-hes-making-an-x-men-horror-

film-and-more 
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Four para a Marvel166. Isso também levou ao cancelamento das séries, tanto The Gifted167 

quanto Legion168, para que a Marvel possa decidir como os personagens serão utilizados, 

além de ter atrasado o lançamento de New Mutants para 2020169. 

Em termos de gestão canônica, parece claro que as obras dos X-Men da Fox não possuem 

um planejamento de longo prazo; cada filme é realizado isoladamente, com o diretor, 

normalmente, também sendo o roteirista. Bryan Singer é a principal força criativa, sendo 

diretor de quatro dos sete filmes da linha principal (X-Men, X2, Days of Future Past e 

Apocalypse), além de ser creditado como roteirista ou produtor em cinco destes sete 

filmes170. O outro criador com mais controle é James Mangold, diretor de dois dos filmes 

solo de Wolverine (The Wolverine e Logan), também sendo roteirista e produtor do 

último. Também há a produtora Lauren Shuler Donner171, como responsável por toda a 

linha e tendo crédito em todos os filmes e séries dos X-Men, entretanto, ela não possui 

muita gerencia criativa, sendo a gestora administrativa da linha, responsável por 

contratações e aprovando as escolhas. 

A comparação com o MCU começa já no cargo de produtor, com Kevin Feige cumprindo 

esse papel em todos os filmes lançados (Tabela 2). Mas, diferente de Lauren Shuler 

Donner (uma de suas mentoras), Feige é o principal organizador criativo do MCU, não 

só gerindo os filmes e aprovando as escolhas, mas também fazendo demandas narrativas 

e fazendo com que as equipes criativas estejam sempre coordenadas e sabendo dos 

próximos passos. Outra diferença se dá no modo como criadores específicos tem muito 

mais controle criativo na franquia da Fox do que no MCU: nenhum dos diretores tem 

tantos créditos ou influência quanto Singer possui com X-Men. 

Um outro projeto de um mundo compartilhado não linear foi feito pela Warner Bros. 

Pictures, utilizando dos personagens da DC Comics e capitaneado pelo diretor Zach 

Snyder. Quando a trilogia do Batman dirigida por Christopher Nolan estava se encerrando 

(2005, 2008, 2012), a Warner começou a procurar um novo projeto para substituir essa 

série de filmes, quando o roteirista David Goyer se aproximou de Nolan, seu colaborador 

costumaz, com uma proposta de um novo filme de origem do Superman, ignorando o 

 
166 https://www.vox.com/culture/2019/3/20/18273477/disney-fox-merger-deal-details-marvel-x-men 

167 https://tvline.com/2019/04/17/the-gifted-cancelled-no-season-3-fox-marvel/ 

168 https://tvline.com/2019/02/04/legion-cancelled-fx-marvel-ending-season-3/ 

169 http://collider.com/the-new-mutants-release-date-2020/ 

170 https://www.imdb.com/name/nm0001741/?ref_=fn_al_nm_1 

171 https://www.imdb.com/name/nm0795682/ 
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fracasso de bilheteria de Superman: Returns (2006). Nolan bancou a proposta de Goyer 

e as levou aos executivos da Warner com ele como produtor, mas não como diretor. O 

projeto foi aprovado, muito porque haveria uma necessidade judicial de que o filme 

iniciasse produção até 2011172, o que levou à busca de um diretor para o projeto. 

O diretor escolhido foi Zach Snyder, que já havia trabalhado com a Warner em duas 

adaptações de comics anteriormente, 300 (2006) e Watchmen (2009). No entanto, havia 

visões conflitantes acerca de como esse filme funcionaria: Nolan claramente o via como 

um filme que funcionaria em separado, ou iniciando uma nova franquia, não muito 

diferente de como ele havia feito nos seus filmes do Batman: 

“A lot of people have approached Superman in a lot of different ways. I only know the 

way that has worked for us that’s what I know how to do,” Nolan said, emphasizing the 

idea that Batman exists in a world where he is the only superhero and a similar approach 

to the Man of Steel would assure the integrity needed for the film. “Each serves to the 

internal logic of the story. They have nothing to do with each other.”173 

 

Já Jeff Robinov, presidente da divisão de filmes da Warner Bros., acreditava que esse 

novo filme, já batizado de Man of Steel (2013) “It’s setting the tone for what the movies 

are going to be like going forward. In that, it’s definitely a first step”174. Uma opinião 

compartilhada por Goyer174 e Snyder175. 

Man of Steel não continha tantos ganchos para futuros filmes, embora houvesse algumas 

citações, como aparições sutis dos logos da Wayne Enterprises e da Lexcorp, mas seu 

sucesso (668 milhões de dólares de bilheteria176) garantiu que ele servisse como o modelo 

para os próximos filmes. No entanto, ao invés de realizar uma sequência normal 

continuando a história do Superman, foi escolhido realizar um filme que juntasse Batman 

e Superman, além de apresentar outros personagens, já preparando terreno para um filme 

da Justice League. O filme foi novamente dirigido por Snyder e escrito por Goyer, sendo 

chamado de Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), um título que já aponta a 

trama central de conflito entre os dois personagens e um subtítulo que promete o começo 

da Justice League. 

 
172 https://variety.com/2009/film/markets-festivals/warner-bros-wins-superman-case-1118005806/ 

173https://web.archive.org/web/20100313120522/http://latimesblogs.latimes.com/herocomplex/2010/03/c

hristopher-nolan-takes-flight-with-superman-we-have-a-fantastic-story-1.html 

174 https://ew.com/article/2013/04/11/man-of-steel-dc-comics-superhero-movies/ 

175 https://batman-news.com/2013/04/23/man-of-steel-director-zack-snyder-promises-references-to-dc-

universe/ 

176 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=superman2012.htm 
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O filme funciona como uma continuação direta de Man of Steel, mas, pelo ponto de vista 

de Bruce Wayne, assistindo uma Metropolis sendo destruída pela batalha entre Superman 

e Zod, preparando um conflito entre os dois personagens. Enquanto isso, são apresentados 

Diana Prince (Wonder Woman), Lex Luthor como vilão e, numa cena bastante forçada, 

são apresentados Aquaman, Flash e Cyborg. Também é apresentadas alguns ganchos para 

um filme futuro, com uma visão do Batman de invasão alienígena e com o Lex Luthor 

estando preso e com alucinações com os mesmos símbolos desta visão. Mas, o gancho 

principal foi a morte do Superman na batalha final contra um Zod, transformado por Lex 

num monstro gigante, sendo que o final do filme é o funeral para o Superman. 

A recepção do filme foi bastante dividida, sendo um grande sucesso de bilheteria (873 

milhões de dólares177), mas um pouco abaixo da expectativa de 1 bilhão178. Entretanto, a 

crítica foi muito dura sobre o filme, o que ajudou a causar uma queda sem precedentes de 

público e arrecadação entre o primeiro final de semana de estreia para o segundo, 69,1%. 

Apesar dessas ressalvas, o filme da Justice League continuou confirmado para um 

lançamento em 2017, com um segundo filme sendo planejado para 2019. 

Ainda em 2016 foi lançado o terceiro filme desse universo compartilhado, Suicide Squad, 

escrito e dirigido por David Ayer, contando com diversos problemas de produção, a 

começar que Ayer teve apenas seis semanas para escrever o roteiro179. A principal 

dificuldade foi que os produtores ficaram muito preocupados com a recepção ruim de 

Batman vs Superman e se empolgaram com a boa recepção do trailer179 de Suicide Squad 

e começaram a criar um corte alternativo do filme, mais próximo do trailer. Foram 

testadas duas versões do filme, em paralelo, sendo que a versão que o estúdio preferia, 

mais bem humorada e com gráficos mais expressivos, foi a preferida pelo público. Isso 

exigiu uma refilmagem muito extensa e gerou um clima muito ruim, até que um terceiro 

corte testou bem, sendo que este foi o que finalmente foi lançado. 

Apesar de todo esse esforço, ou mesmo por causa dessa produção altamente conturbada, 

o filme sofreu do mesmo problema que Batman vs Superman, tendo um primeiro final de 

semana muito bem-sucedido, mas com uma enorme queda de 67,2% no segundo final de 

semana, depois de muitas críticas negativas. Apesar de todos esses problemas, o filme 

arrecadou 746 milhões de dólares180 e foi indicado a diversos prêmios técnicos e uma 

 
177 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=superman2015.html  

178 http://www.thewrap.com/batman-v-superman-wont-be-joining-1-billion-box-office-club/  

179 https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/suicide-squads-secret-drama-rushed-916693 

180 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=dc2016.html  
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sequência foi garantida para 2021, além de um spin-off com a personagem que ganhou 

mais destaque no filme, Harley Quinn, com lançamento para 2020181.  

Após esses dois filmes com produções bastante atribulados, a produção do filme solo da 

Wonder Woman (2016) correu de forma mais tranquila, tendo a diretora Patty Jenkins - 

que já havia dirigido o premiado Monster (2003) e diversos episódios de séries televisivas 

- no comando, além de Zach Snyder como um dos produtores. O filme conta a origem da 

personagem e mostra como ela foi parar no mundo dos homens, além de explicar a 

procedência de uma foto que havia aparecido em Batman vs Superman. O filme foi um 

sucesso de bilheteria (821 milhões de dólares182) e de crítica, com a opinião generalizada 

de que foi o melhor filme produzido pela Warner no universo cinemático da DC, já 

garantindo uma sequência para 2019183. 

Esse momento de calmaria foi breve. A produção de Justice League (2017) foi bastante 

conturbada, especialmente após a recepção ruim de Batman vs Superman. Os executivos 

da Warner começaram a pressionar o diretor Zach Snyder, levando o roteiro a ser mexido 

diversas vezes durante a produção184. Além disso, o primeiro corte que foi apresentado 

por Snyder não agradou a esses executivos, que contrataram Joss Whedon para modificar 

o roteiro para extensas refilmagens. Após essas refilmagens, Snyder deixou o projeto por 

causa do falecimento de sua filha, o que levou Whedon a ser promovido a diretor para 

que pudesse realizar o corte final do filme185. Mesmo assim, as adições não deram a 

Whedon um crédito como diretor, apenas como roteirista, já que ele dirigiu cerca de 15% 

do filme nas refilmagens. Posteriormente, rumores indicaram que Snyder, na verdade, 

havia sido demitido do filme, pois sua versão era “unwatcheable”186. 

O filme foi um fracasso de bilheterias, mesmo tendo arrecadado 657 milhões de 

dólares187, primeiro por conta de um enorme custo de produção (estimado em 300 milhões 

de dólares), segundo porque arrecadou menos que todos os filmes anteriores do universo 

ficcional, destruindo as projeções do estúdio. Além disso, o filme foi amplamente 

criticado pelo roteiro ruim, efeitos especiais muito abaixo do esperado (com um destaque 

 
181 http://thesource.com/2018/09/25/birds-of-prey-release-date/ 

182 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=wonderwoman.htm 

183 http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/wonder-woman-2-release-date-set-1022782  

184 https://batman-news.com/2018/06/11/justice-league-drama-chris-terrio-hired-joss-whedon-rumor/ 

185https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/zack-snyder-steps-down-justice-league-deal-family-

tragedy-1006455 

186 http://collider.com/zack-snyder-fired-from-justice-league/ 

187 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=dcfilm1117.htm 

http://thesource.com/2018/09/25/birds-of-prey-release-date/
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=wonderwoman.htm
http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/wonder-woman-2-release-date-set-1022782
https://batman-news.com/2018/06/11/justice-league-drama-chris-terrio-hired-joss-whedon-rumor/
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/zack-snyder-steps-down-justice-league-deal-family-tragedy-1006455
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/zack-snyder-steps-down-justice-league-deal-family-tragedy-1006455
http://collider.com/zack-snyder-fired-from-justice-league/
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=dcfilm1117.htm
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para o bigode de Henry Cavil apagado digitalmente) e um vilão esquecível188. Muitos fãs 

culparam a montagem de Whedon pelos problemas do filme, demandando que o corte 

original (e não existente) de Snyder seja liberado189. A Warner foi lentamente se 

distanciando da sequência que já havia sido anunciada190, preferindo focar nos filmes dos 

personagens, que já estavam em produção. 

O primeiro desses filmes a estrear foi Aquaman (2018), que conta as origens do 

personagem e sua luta pelo direito ao trono de Atlantis, mas quase não menciona sua 

aparição em Justice League. Dirigido por James Wan, o filme se tornou o maior sucesso 

do Universo cinemático da DC, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares191 e tendo uma 

recepção positiva da crítica, garantindo uma sequência192. O segundo filme foi Shazam 

(2019), que teve uma arrecadação bem menor, com 362 milhões de dólares193, mas, por 

causa do orçamento mais enxuto e boa recepção, renderam planos para um segundo filme 

do personagem194, com a mesma equipe criativa. 

O modo como o universo cinemático da DC se desenvolve mostra um dos problemas 

possíveis de tal empreitada, especialmente caso ela seja realizada de modo muito 

rápido:os filmes em que os personagens aparecem em conjunto são menos atraentes do 

que os filmes dos personagens sozinhos. No caso da DC, o principal problema foi a 

velocidade com que esse mundo foi construído, com o segundo filme já apresentando 

dois novos personagens centrais e citando os outros três. Além disso, dos filmes 

preparatórios para Justice League, apenas Wonder Woman tinha alguma ligação com o 

filme, sendo que lidava com uma personagem que já havia aparecido anteriormente. 

Quando Justice League começa, há a necessidade de se apresentar três novos personagens 

(Flash, Cyborg e Aquaman), dando pouco tempo para o público se familiarizar com eles, 

o que dificulta que se importe com eles. 

Esse método se contrasta bastante com o modo de operação do início do MCU, 

relativamente lento e metódico, apresentando cada personagem em um filme antes de uni-

los em Avengers. Outra diferença é o depósito de muito controle criativo nas mãos de um 

diretor, especialmente porque Snyder também deixa sua marca visual nos outros filmes, 

 
188 https://www.cbr.com/justice-league-movie-review-roundup/ 

189 https://screenrant.com/justice-league-release-zack-snyder-cut-movement-explained/ 

190 https://www.digitalspy.com/movies/a26984763/justice-league-2-release-date-cast-cancelled-darkseid/ 

191 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=dcfilm0617.htm 

192https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/aquaman-2-release-date-set-december-2022-1191133 

193 https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=untitledmovieiv.htm 

194 https://www.thewrap.com/henry-gayden-shazam-sequel/ 

https://www.cbr.com/justice-league-movie-review-roundup/
https://screenrant.com/justice-league-release-zack-snyder-cut-movement-explained/
https://www.digitalspy.com/movies/a26984763/justice-league-2-release-date-cast-cancelled-darkseid/
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=dcfilm0617.htm
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/aquaman-2-release-date-set-december-2022-1191133
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=untitledmovieiv.htm
https://www.thewrap.com/henry-gayden-shazam-sequel/
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com seu uso característico de câmera lenta em cenas de ação e paleta de cores sem 

saturação. Prova que a Warner está tentando se afastar de um mundo compartilhado é que 

os filmes posteriores, Aquaman e Shazam, tem paletas de cores bem mais vibrantes e 

menos usos da câmera lenta. Dessa maneira, o futuro dos filmes da DC nesse modelo 

parece pouco promissor, com filmes confirmados, como Wonder Woman 1984, 

diminuindo o lugar do mundo compartilhado195 - a diretora o compara muito mais filmes 

de James Bond que com uma sequência direta - ou Joker - que nunca foi planejado como 

parte do mundo compartilhado196. 

Também é de se espantar que os filmes da Warner não seguiram o modelo de suas séries 

televisivas, que foram construídas sob um modelo bem cauteloso e constante de expansão 

iniciado em Arrow (2012-), seguindo para em The Flash (2014-), Supergirl (2015-) e 

Legends of Tomorrow (2016-). Além dessas séries centrais, ainda temos Constantine 

(2014-2015), que foi cancelada após uma temporada e depois retornou em Legends of 

Tomorrow, e webséries, como Vixen (2015-2016) e Freedom Fighters: The Ray (2017-

2018), além de uma nova série da Batwoman planejada para 2019. A maior parte das 

séries se passam no canal CW, com exceção da primeira temporada de Supergirl, que foi 

exibida pela CBS, e da única temporada de Constantine, que foi exibida pela NBC. 

O chamado Arrowverse foi se expandindo de modo bem gradual, com Barry Allen, o 

futuro Flash, aparecendo na segunda temporada de Arrow antes de ter sua série 

iniciada197, enquanto que a primeira temporada de Supergirl tem uma participação 

especial do Flash e a premissa de Legends of Tomorrow é apresentada num dos 

crossovers entre as séries. A existência desses crossovers, eventos que contam uma 

mesma história em diferentes séries (TEIXEIRA, 2014a, p. 43), mostra como essas séries 

conseguem integrar o mundo, ao mesmo tempo em que alimentam os fãs de uma série 

para a outra. Esse fenômeno de transição é facilitado pela grade do canal, já que as séries 

passam em dias e horários consecutivos, permitindo uma maior facilidade de transição, 

basta acompanhar o próximo episódio no dia ou timeslot seguinte. 

 
195 https://www.vanityfair.com/hollywood/2019/03/wonder-woman-1984-not-a-sequel 

196https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/joker-batman-suicide-squad-movie-plans-making-

sense-dcs-moves-1119489 

197 Essa prática muitas vezes é chamada de backdoor pilot, ou um piloto de série disfarçado, numa tentativa 

de medir o interesse no público em determinado personagem ou proposta de série, sendo que a mesma coisa 

foi realizada para Legends of Tomorrow. 

https://www.vanityfair.com/hollywood/2019/03/wonder-woman-1984-not-a-sequel
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/joker-batman-suicide-squad-movie-plans-making-sense-dcs-moves-1119489
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/joker-batman-suicide-squad-movie-plans-making-sense-dcs-moves-1119489
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Esse mundo foi organizado por três produtores, roteiristas e showrunners - Greg Berlanti, 

Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg, em conjunto com outros produtores em projetos 

específicos. Mesmo com o sucesso de organizar esse mundo ficcional, é de se espantar 

que a Warner não os procurou para dar consultoria no seu mundo compartilhado fílmico, 

especialmente tendo visto como a experiência de criadores com televisão (especialmente 

Whedon e os irmãos Russo) auxiliou a Marvel na consolidação do seu mundo 

compartilhado. Acreditamos que isso se dá porque a Warner é uma empresa maior e mais 

fragmentada que a Marvel Entertainment, apesar do distanciamento da Marvel Studios de 

outras subsidiárias, após sua absorção pela Disney Films. 

3.3 - Modelo de Gestão do Marvel Studios 

Partindo do histórico do MCU, e da comparação com seus competidores, podemos 

começar a traçar um retrato do modelo de gestão do Marvel Studios, no modo como ele 

comandou a expansão desse mundo. O primeiro ponto relevante é notar a posição de 

fraqueza em que o estúdio foi fundado, tendo licenciado a maior parte dos seus 

personagens mais famosos para sair de uma situação financeira difícil. Essa posição de 

fraqueza explica bastante sobre os posicionamentos do estúdio no começo do MCU, 

sempre tentando cortar custos e fazendo escolhas bem conservadoras. O segundo ponto é 

que Kevin Feige esteve presente na produção dos maiores filmes do primeiro boom de 

filmes de herói, tendo visto seus acertos e seus problemas, sendo capaz de aprender com 

eles89. 

O terceiro ponto foi a compreensão, por Feige, que se os personagens mais famosos não 

estavam disponíveis para a Marvel Studios, mas o seu conjunto construía uma 

possibilidade melhor que cada um dos heróis “B” isolados. Isso também é um retorno à 

essência de como esses mundos compartilhados se fortaleceram nos comics, no modo 

como a Marvel Comics se constituiu enquanto potência (COOGAN, 2006; TEIXEIRA, 

2014a). Para Feige, no início do projeto, essa era uma proposta arriscada, então foram 

construídas duas estratégias de como relacionar os filmes sem que isso fosse necessário 

para sua compreensão, institucionalização das citações e apêndices narrativos. 

A primeira estratégia é tratar as piscadelas para os fãs de coisas que requerem 

conhecimento externo à obra, os chamados easter eggs, como algo integral ao modo como 

aquele mundo é construído. A aparição do escudo do Captain America em Iron Man, Iron 

Man 2 e Hulk não é apenas um detalhe para fãs atentos perceberem e se regozijarem, mas 
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um claro apontamento de algo importante naquele mundo. Por outro lado, um fã que 

assistir primeiro a Captain America: The First Avenger (ou qualquer outra aparição do 

Captain America) e a Iron Man na sequência verá como aquele personagem já está 

imbricado na tessitura do mundo. A questão não é a existência reiterada dessas citações, 

mas o seu uso sistemático como promessas que esses detalhes importam e que apontam 

para coisas já passadas ou que estão por vir. A segunda estratégia para solidificar as 

relações entre os filmes foi a de adicionar pequenas cenas após, ou no meio, dos créditos 

de fim de filme. Essas cenas, incialmente, não diziam respeito a personagens e situações 

daquela obra, mas a ganchos para obras futuras ou relações entre obras já existentes. Nick 

Fury falar para Tony Stark sobre “The Avengers Initiative” é prometer que os Avengers 

se reunirão no futuro, enquanto Tony Stark aparecer ao final de Hulk mencionando o 

mesmo termo, também solidifica a coabitação desses personagens no mesmo mundo. 

Nesse processo, a Marvel Studios passou a adaptar algo para além dos personagens, da 

narrativa ou mesmo do mundo, mas, sim, a estrutura de apreciação desses personagens. 

Nesse contexto, Ferreira (2019) prefere o termo transcriação, vindo de Campos (2006, 

2011), pois existiria algo não traduzível em termos de signos, mas de estrutura, afirmando 

sobre o MCU:  

parece razoavelmente adequado nos referirmos ao UCM como transcriação do Universo 

Marvel dos quadrinhos. Trata-se de algo novo, iniciado à sua maneira, porém, consciente 

dos textos em que se baseia para produzir no cinema algo diferente da reprodução do 

conteúdo das HQs: a recriação da estrutura do universo compartilhado. (FERREIRA, 

2019, p. 159). 

Não é necessário dizer que haja apenas transcriação no MCU, como Ferreira mesmo diz, 

mas que esse seja o seu diferencial: formas diferentes de adaptação ainda são vistas, mas 

a questão estrutural desse mundo nos é mais saliente. 

Esses três pontos, reunidos, formam o encargo básico do MCU: construir filmes de super-

heróis interconectados e narrativas de longo prazo. Os três pontos são necessários para 

sua construção: a fraqueza da Marvel que a obrigava a arriscar algo novo, ao mesmo 

tempo em que a tornava muito sensível ao sucesso financeiro de cada obra; a experiência 

de Feige com filmes bem-sucedidos e fracassos de diferentes estúdios, que o tornava apto 

a entender como filmes poderiam dar certo ou não; o fato que a Marvel Studios só tinha 

acesso a personagens menores pedia que fossem criativos sobre como utilizá-los, já que 

cada um, sozinho, não possuía o apelo necessário para ser um sucesso (a princípio). 
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Na primeira fase, o conservadorismo foi uma diretriz muito forte. Os diretores escolhidos 

eram muito experientes (Branagh e Johnston), vinham de sucessos recentes (Favreau e 

Leterrier) ou eram famosos por trabalhos em televisão e tinham crédito com os fãs 

(Whedon). Esse conservadorismo também se revela pelo modo como o filme que fez mais 

sucesso (Iron Man) foi emulado, enquanto que o filme que obteve menos sucesso (Hulk) 

foi quase ignorado. Outra questão foi o controle do orçamento. Os filmes eram custosos, 

mas, na situação que a Marvel Studios se encontrava, não havia a opção de falha; era 

absolutamente necessário que os filmes fossem rentáveis, então, os controles dos custos 

eram muito rígidos. Por último, os filmes são muito tradicionais em termos formais, 

focando na facilidade de compreensão, tendo pouco espaço para experimentações, sendo 

que todos são muito similares. 

Ao olharmos para os filmes específicos da primeira fase, vemos que em todos temos um 

encargo de apresentar um personagem (ou mais de um) que irão retornar em Avengers. 

As cenas pós-créditos também são colocadas como algo necessário, sempre conectadas 

com filmes futuros - Iron Man 2 aponta para Thor; já Thor e Captain America: The First 

Avenger apontam para Avengers. As demandas criativas do estúdio nessa primeira fase 

são pequenas, já que todos os filmes, excetuando Iron Man 2, são histórias de origem, 

sendo que as maiores são as necessidade de se ter elementos que apontam para fora de 

cada um dos filmes e a adequação ao modelo construído por Iron Man de comédia e ação, 

incluindo a forma de apresentação dos personagens que todos os filmes seguem, exceto 

Avengers. 

Este último filme não segue o modelo por causa da quantidade de personagens, o que 

requer uma nova maneira de organizar o roteiro para dar espaço para todos os personagens 

nas tramas, ao invés de organizar um arco bem delineado para um personagem central, já 

que não há muito desenvolvimento dos personagens nesse filme. Exatamente por isso, 

Whedon teve um grau maior de liberdade criativa do que os outros criadores dessa 

primeira fase, sendo roteirista e diretor de Avengers, poisprecisou desenvolver e ampliar 

este modelo e preparar o futuro do MCU. Um bom exemplo dessa capacidade é que a 

aparição de Thanos na cena pós-crédito foi uma escolha de Whedon e não parte de um 

plano já construído pelo estúdio198, que apenas requisitou que os adversários fossem 

alienígenas. 

 
198 http://collider.com/how-the-avengers-1-was-made/ 

http://collider.com/how-the-avengers-1-was-made/
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Assim, na primeira fase, a Marvel Studios não exerce tanto controle criativo sobre cada 

um dos filmes, mas precisa manter algum para coordenar as cenas pós-créditos, já que 

elas faziam referências a filmes futuros. Outro local em que ela manteve grande controle 

criativo foi na produção das múltiplas extensões transmídia, algo necessário, já que os 

comics e, especialmente os curtas, demandavam bastante integração com os filmes. 

Enquanto que nos comics isso vinha mais de versões inacabadas do roteiro, onde só o 

argumento estava fechado, no caso dos curtas era necessária uma maior atenção a 

detalhes, especialmente nos dois curtas que contam com a participação do Agente 

Coulson, interpretado por Clark Gregg, ou mesmo no terceiro curta, que o menciona. 

Ainda mais do que os comics, que são histórias feitas apenas para ampliar o mundo nas 

margens, os curtas eram espaços mais importantes, especialmente porque quase sempre 

utilizavam de atores dos filmes para atuar neles. O primeiro dos curtas, The Consultant 

(2011) foi lançado junto com o DVD de Thor e é uma reconfiguração da cena pós-créditos 

de Hulk, para que ela faça sentido nos novos planos do estúdio. Já A Funny Thing 

Happened in the Way to Thor’s Hammer (2011) está centrado  somente em uma pequena 

desventura de Coulson que se passa entre Iron Man 2 e Thor, sendo lançado como extra 

do DVD de Captain America: The First Avenger. O terceiro curta, Item 47 (2012), lida 

com a morte de Coulson e seus efeitos na S.H.I.E.L.D. após os eventos de Avengers, 

sendo lançado junto com o DVD deste filme. 

Os curtas, portanto, davam aos fãs mais ardorosos não só uma expansão do mundo, mas 

também um tecido conjuntivo a mais entre os filmes, cimentando o local da S.H.I.E.L.D. 

e de Coulson como um personagem secundário que ajuda os filmes a pertencerem ao 

mesmo mundo. Isso parece ser, como apontamos no capítulo 1, uma meta-intriga que 

guia o conjunto do mundo, não uma obra em específico, o que parece se encaixar 

perfeitamente nesse caso. O aparecimento da S.H.I.E.L.D., junto com Coulson, em todos 

os filmes dessa primeira fase199, além dos curtas e de boa parte dos comics, dá ao 

apreciador mais atento uma progressão no estado do mundo, nesse caso, à crescente 

percepção da importância e poderio da S.H.I.E.L.D., culminando com o aeroporta-aviões, 

em Avengers. 

Muito disso se modificou na segunda fase. Todos os filmes têm diretrizes externas muito 

claras sobre como apresentar elementos futuros, excetuando Iron Man 3, necessitando de 

 
199 A S.H.I.E.L.D. aparece na cena pós-crédito de Captain America: The First Avenger e é mencionada em 

The Incredible Hulk. O agente Coulson, no entanto, não aparece nesses dois filmes. 
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maior coordenação entre os criadores ao mesmo tempo que também aumenta a quantidade 

de diretrizes externas impostas. O melhor exemplo disso são as múltiplas reclamações 

dos diretores dessa fase sobre a Marvel passar por cima de suas escolhas, os obrigando a 

adicionar cenas ou não aceitando mudanças nos planejamentos posteriores dos filmes. 

Problemas como esses ocorreram em quatro dos seis filmes dessa fase, embora em grau 

muito menor com Iron Man 3; apenas Captain America: The Winter Soldier e Guardians 

of the Galaxy tiveram produções tranquilas e por motivos muito distintos. 

Em Captain America: The Winter Soldier, havia diretrizes externas e bastante controle 

criativo por parte do estúdio, mas os diretores Anthony e Joe Russo conseguiram lidar 

muito bem com um grande número dessas demandas. Mais importante do que apenas 

lidar com essas demandas externas, eles conseguiram apresentar uma visão própria no 

filme, apostando no gênero de suspense e espionagem, diferenciando-o das outras 

franquias. Isso foi possível mesmo com as demandas sobre o fim da S.H.I.E.L.D. e o 

crossover com a série Agents of S.H.I.E.L.D., além da necessidade de plantar os ganchos 

para uma sequência e apresentar um novo personagem,o Falcon. 

Seria simples de apontar esse sucesso devido ao trabalho anterior dos irmãos Russo na 

televisão, aprimorando a capacidade de absorver demandas externas, mas os problemas 

de Alan Taylor, que também tinha grande experiência dirigindo séries televisas, na 

produção de Thor: The Dark World, sugerem algo diferente. Uma pista disso pode vir 

quando notamos que tanto os irmãos Russo quanto Taylor trabalharam com (quase) a 

mesma equipe de roteiristas, Christopher Markus e Stephen McFeely, e que a parceria 

dos irmãos Russo com Markus e McFeely continuou por mais três filmes depois disso. O 

outro roteirista de Thor: The Dark World, Christopher L. Yost, retornou em Thor: 

Ragnarok, o que indica que o estúdio não acreditou que havia problemas com seu 

trabalho. Assim, podemos supor que os irmãos Russo tinham um relacionamento melhor 

com os produtores, além de uma sintonia melhor com os roteiristas, já que a parceria foi 

mantida posteriormente. 

O caso de Guardians of the Galaxy foi completamente diferente. O filme era bastante 

separado do resto do mundo apresentado e James Gunn recebeu muita liberdade, pois 

suas diretrizes externas eram apenas para mostrar uma infinity stone e ter os krees como 

inimigos. Prova dessa liberdade é que ele pôde ser diretor e roteirista do filme, algo que 

antes só havia sido permitido a Joss Whedon, para realizar a dificuldade que foi Avengers. 

Em termos estratégicos, a Marvel Studios estava tentando realizar duas coisas: primeiro, 
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testar o lançamento de uma nova franquia, o que permite uma maior latitude aos criadores, 

e, segundo, uma forma diferente de lidar com os projetos, tentando expandir as 

possibilidades dentro do MCU. 

Visto dessa forma, Guardians of the Galaxy era uma aposta bastante controlada, já que o 

estúdio estava em sólida situação financeira e um fracasso (seja de público ou de crítica) 

nesse momento não afetaria os planos futuros. A escolha de realizar essa aposta vinha de 

uma sensação que Feige tinha de que era necessário inovar, mesmo que nas margens, ou 

o projeto do MCU correria o risco de ficar ultrapassado200. Guardians of the Galaxy 

também facilitou uma mudança de tom, mesmo com o humor dos filmes do MCU, uma 

vez que ele existe para balancear o drama. No caso de Guardians, foi adicionada uma 

irreverência e uma capacidade de rir de si mesmo que o separava dos outros filmes e que 

permitiu outros filmes a seguir nessa direção, como Thor: Ragnarok. 

Esse maior controle por parte do estúdio nos filmes, no entanto, possui um problema 

grave: ele não levou a lugar algum nessa segunda fase. Como já afirmamos, a segunda 

fase possui dois filmes que funcionam como prólogo e epílogo (Iron Man 3 e Ant-Man), 

sendo pouco conectados com os outros e outro filme que é bastante distante, mas participa 

ortogonalmente da meta-intriga (Guardians of the Galaxy). Isso deixaria dois filmes para 

preparar o público para o segundo Avengers - Thor: The Dark World e Captain America: 

The Winter Soldier - mas nenhum dos dois faz isso efetivamente, tendo apenas a cena 

após os créditos do segundo filme para apresentar um gancho a Age of Ultron. O filme 

que deveria ser a culminação dos filmes dessa fase, com o reencontro dos personagens, 

se torna mais um degrau em uma escada para coisas futuras, pervertendo parte de sua 

função original e frustrando os fãs, como podemos perceber pela diminuição da 

bilheteria124. 

Ao olharmos pela noção de uma meta-intriga,  a segunda fase apenas preparapara a busca 

pelas infinity stones. Quando os heróis descobrem sua existência em Avengers: Age of 

Ultron, na controversa cena de Thor numa fonte, a qual Whedon foi obrigado a 

acrescentar, os apreciadores já tiveram contato com outras três (o Tesseract, em Captain 

America: The First Avenger e Avengers; o Aether em Thor: The Dark World; a Power 

Stone em Guardians) - além da Mind Stone, que é revelada em Age of Ultron por ser 

parte do cetro que Loki utilizou em Avengers. Essa sensação de preparação é reforçada 

 
200 https://variety.com/2019/film/features/kevin-feige-avengers-endgame-marvel-studios-1203188721/ 

https://variety.com/2019/film/features/kevin-feige-avengers-endgame-marvel-studios-1203188721/
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pela cena pós-créditos de Age of Ultron, em que Thanos reaparece após Guardians of the 

Galaxy, afirmando que agora ele vai agir pessoalmente. 

Em relação a outras mídias, é notório perceber que a posição proeminente que os curtas 

possuíram na primeira fase deixa de ser ocupada por eles. Agent Carter é lançado junto 

com o DVD de Iron Man 3 e funciona como um piloto para a série, de mesmo nome, que 

vai ao ar em janeiro de 2015, no intervalo da segunda temporada de Agents of 

S.H.I.E.L.D. O outro curta é All Hail the King e lida com as consequências das ações do 

falso Mandarin de Iron Man 3 e conta com a participação de um dos vilões de Iron Man 

2, Justin Hammer. Ambos curtas possuem um alto valor de produção, com os atores dos 

filmes retornando para interpretar seus papéis, mas não possuem mais a mesma integração 

que os curtas da primeira fase. Não há mais a sensação de que os curtas dão um maior 

entendimento daquela fase, sendo somente mais um instrumento para expandir aquele 

mundo. 

As séries, por outro lado, começaram a ganhar um destaque maior quando se iniciam 

nessa segunda fase. Agents of S.H.I.E.L.D. possui uma relação de recuperação com 

Captain America: The Winter Soldier, indicando um alto grau de continuidade entre as 

duas obras e mostrando como essa proximidade pode impactar a apreciação da série. Se 

essa primeira integração faz parecer que as séries irão ocupar o espaço de auxílio à meta-

intriga, não é o que ocorre. A segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. é muito 

menos relacionada com Age of Ultron e não há uma relação de continuidade tão forte 

quanto a primeira. A mesma coisa ocorre com a série Agent Carter, que é bastante distante 

do resto do mundo, especialmente por se passar no passado da década de 1940. Mesmo 

que Agents of S.H.I.E.L.D. faça referências a Guardians of the Galaxy na sua segunda 

temporada, mencionando os Kree, é claro que a série vai se distanciando do núcleo central 

da narrativa, que são os filmes. 

Se, por um lado, o aumento expressivo do número de comics (Tabela 1) parece indicar 

que há ainda um grande foco na expansão, como mencionamos anteriormente111, há uma 

tentativa de isolar os filmes de todo o resto, impedindo maiores relações de continuidade 

entre os comics e os filmes. Outras tentativas de criar maiores relações com os filmes 

aconteceram com a criação de uma websérie sobre o programa de televisão ficcional 

WHiH Newsfront, detalhando o passado de Scott Lang em Ant-Man, incluindo 

participações de atores que estariam no filme. 
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Essa websérie serve como prelúdio narrativo, publicidade para o filme e auxílio para 

entender como este se encaixa no resto do mundo compartilhado. A mesma websérie teve 

uma segunda temporada, explicando os eventos que levaram a Captain America: Civil 

War e preparando terreno para o filme, se utilizando da mesma estratégia, com 

personagens dos filmes participando da produção. Mas as webséries não tiveram vida 

longa, já que não houve nenhuma outra temporada de WHiH Newsfront após 2016 e 

somente uma outra websérie, dessa vez ligada a série Agents of S.H.I.E.L.D., também em 

2016. 

Assim, podemos notar uma tentativa de autonomizar ainda mais os filmes do resto do 

mundo ficcional, algo que vai se ampliar ainda mais na terceira fase, com a separação da 

Marvel Studios do resto da Marvel Entertainment. Parece que essa estratégia veio de 

como a Marvel Studios percebeu que o planejamento necessário para manter um grau 

maior de continuidade dos filmes com as outras mídias não foi rentável. Outra 

possibilidade é que, à medida que o estúdio se autonomizava do resto das empresas 

subsidiárias da Marvel Entertainment, mais complexo se tornava e essa complexidade 

que diminuía o retorno dessas ações. Qualquer que seja a hipótese, é fácil observar que 

as relações entre as diferentes mídias foram diminuindo ao longo da segunda fase. 

Os efeitos dessa autonomização podem ser vistos ainda mais ao longo da terceira fase. 

Podemos ver isso claramente na relação com os comics: o número de publicações 

despencou em comparação com a segunda fase, apesar do maior número de filmes e da 

duração mais longa dessa fase, com o total de nove produções (Tabela 1). Mesmo comics 

chamados de “prelude”, que anteriormente possuíam relações de preenchimento, 

mostrando o background dos personagens e a conexão com o resto do mundo, agora só 

trazem isso quando a franquia é nova e nos casos das continuações; essas são as obras de 

adaptação e recontagem, diminuindo ainda mais sua participação na expansão do mundo. 

As séries apresentam um caso ainda mais interessante de como a autonomia da Marvel 

Studios levou a uma maior autonomização dos filmes em relação aos outros meios. Se 

Agents of S.H.I.E.L.D. possuiu uma grande integração na sua primeira temporada e um 

pouco na segunda, a partir da terceira isso vai ficando cada vez mais distante. A partir da 

quarta temporada, a S.H.I.E.L.D. volta a ser uma organização pública, ao invés de 

clandestina, mas isso não é mencionado nos filmes, incluindo afirmações em filmes 

posteriores que a agência não existe mais, sendo uma contradição no mundo. Isso é 

ampliado na quinta temporada, que trata de viagens no tempo de um modo completamente 
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diferente com que Avengers: Endgame lida. Além disso, a sexta temporada, que ainda 

está sendo exibida, não lida com os eventos de Avengers: Infinity War, nem de 

Endgame201. 

Esse afastamento foi mencionado diversas vezes tanto pelos atores dos filmes131 quanto 

pelos atores das séries. Quando perguntaram a Chloe Bennet (Daisy Johnson) porque os 

filmes não tratavam dos eventos da série ainda em 2016, ela respondeu: “I don’t know. 

People who make movies for Marvel, why don’t you acknowledge what happens on our 

show? Why don’t you guys go ask them that? Cause they don’t seem to care!”202. Mesmo 

os diretores sabem dessas divisões e problemas, com Joss Whedon dizendo que as séries 

não podem utilizar elementos mais centrais dos filmes, ficando com as sobras203. Quando 

perguntados sobre a possibilidade de utilizar os personagens das séries nos filmes, 

Anthony Russo respondeu: 

É complicado. Quando a gente começa a serializar a maneira de contar histórias é difícil. 

Você tem que ter muito controle e foco sobre os rumos da história. Os filmes são 

controlados por um grupo comandado por Kevin Feige, então eles funcionam como uma 

unidade. Os outros produtos, mesmo que sejam da Marvel, são controlados por outras 

pessoas. Então há a possibilidade de um crossover, mas é mais complicado.204 

Mas esse isolamento, ao ser abraçado pelas séries após a terceira fase, foi o que permitiu 

a elas crescerem e se diversificarem ao longo do tempo. A proeminência dos filmes 

significa que as séries ficam presas a eles narrativamente, algo que se pode perceber ao 

observar o comportamento de Agents of S.H.I.E.L.D., que passou a tratar as referências 

aos filmes mais como uma obrigação do que como uma oportunidade de contar histórias 

de uma maneira diferente. Mesmo por isso que a série se afastou tanto dos filmes em suas 

últimas temporadas, porque foi nessa situação mais distante que os criadores acharam 

oportunidades de contar histórias que os interessavam mais. 

Inclusive, cabe aqui mencionar que as séries desenvolvidas para os outros canais e 

plataformas, como Runaways (Hulu) e Cloak & Dagger (Freeform), durante essa terceira 

fase, tem propostas de serem muito mais distantes do centro de referência dos filmes, 

tanto narrativamente quanto fisicamente, se passando em Los Angeles e New Orleans, 

respectivamente. Nos dois casos, isso permitiu contar histórias com um estilo mais 

afastado das outras obras do MCU e fazendo muita pouca menção ao resto do mundo, 

 
201 https://screenrant.com/agents-shield-season-6-thanos-snap-avengers-endgame/ 

202 https://io9.gizmodo.com/agents-of-shield-star-says-marvel-doesnt-care-enough-ab-1777057136 

203 https://io9.gizmodo.com/joss-whedon-explains-how-the-marvel-cinematic-universe-1750903535 

204 https://super.abril.com.br/cultura/conversamos-com-anthony-russo-codiretor-dos-proximos-capitao-

america-e-vingadores/ 

https://screenrant.com/agents-shield-season-6-thanos-snap-avengers-endgame/
https://io9.gizmodo.com/agents-of-shield-star-says-marvel-doesnt-care-enough-ab-1777057136
https://io9.gizmodo.com/joss-whedon-explains-how-the-marvel-cinematic-universe-1750903535
https://super.abril.com.br/cultura/conversamos-com-anthony-russo-codiretor-dos-proximos-capitao-america-e-vingadores/
https://super.abril.com.br/cultura/conversamos-com-anthony-russo-codiretor-dos-proximos-capitao-america-e-vingadores/
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devido a esse distanciamento. Esse afastamento só foi possível lentamente em Agents of 

S.H.I.E.L.D. porque desde o começo ela estava tão intimamente ligada aos filmes, tanto 

por causa do personagem central quanto pelas relações de continuidade. 

O caso das séries da Netflix é ainda mais emblemático, pois elas foram organizadas desde 

sempre para que formassem o seu próprio canto do MCU, muito mais do que fazer parte 

do conjunto do mundo. As menções ao resto das obras do MCU são mantidas no mínimo 

possível, é apenas possível saber que todas as séries se passam pouco tempo depois de 

Avengers e que os personagens sabem quem eles são. Por outro lado, as séries da Netflix 

são intimamente conectadas, com múltiplos personagens secundários que aparecem em 

diversas séries e a construção de vilões e tramas que vão se conectando aos poucos até se 

unirem na série The Defenders. 

A empreitada teve diversos altos e baixos, mas, a separação narrativa dessas obras do 

resto do MCU pode ser explicada por dois fatores. O primeiro é que seria 

contraproducente criar um conjunto de obras intimamente interligadas narrativamente se 

elas dependessem sempre de um fator externo, já que isso aumentaria a demanda no 

apreciador e criaria lacunas externas às obras. Esse mesmo motivo foi o utilizado pela 

Marvel Studios ao isolar os filmes das outras mídias, os constituindos como linha mestra 

do progresso do mundo, então, faz sentido que, ao emular a estratégia dos filmes, a 

Marvel Television e a Netflix tenham feito a mesma escolha. O segundo motivo é 

organizacional: mesmo que as séries sejam produzidas pela Marvel Television, a parceria 

com a Netflix implica em escolhas de suporte mais explícitas, já que a Netflix tende a 

priorizar a manutenção do apreciador dentro da sua plataforma o máximo possível 

(BIANCHINI, 2018). Fazer com que ele precise ir a uma obra que ela não controla é algo 

mais arriscado. 

Quando os planos das duas empresas não se alinharam mais, a Netflix cancelou todas as 

séries em parceria com a Marvel205, ao mesmo tempo em que a Disney anuncia um serviço 

concorrente, com diversas séries passadas no MCU206. Como a Netflix não detêm os 

direitos das séries, apenas um acordo para que esses personagens não possam ser 

utilizados por um período após o final dos contratos207, a Marvel Television parece estar 

 
205 https://io9.gizmodo.com/netflixs-the-punisher-and-jessica-jones-are-officially-1831686821 

206 https://www.theverge.com/2019/4/10/18275858/disney-plus-streaming-service-shows-original-films-

star-wars-marvel 

207 https://www.indiewire.com/2019/04/disney-new-daredevil-jessica-jones-series-delay-1202127577/ 
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disposta a esperar esse período para retornar a esses personagens208. Ainda assim, parece 

notável que as séries anunciadas até então para o Disney Plus são todas encabeçadas por 

atores que participaram dos filmes e gerida pela Marvel Studios, o que permite que essas 

séries tenham um grau de integração maior com os filmes sendo, nas palavras de Kevin 

Feige, “...a totally new form of storytelling that we get to play with and explore”200. 

Feige, ao afirmar que as séries do Disney Plus serão uma forma completamente diferente, 

está colocando que é algo que o estúdio nunca fez, demonstrando ainda mais a 

autonomização da Marvel Studios, já que ele não considera que as colaborações com as 

outras subsidiárias (Marvel Television e Marvel Comics) como algo com integração tão 

profunda ou realizado por ele. O que ele pode estar afirmando é que os filmes possam 

referenciar as séries, algo que basicamente não aconteceu durante a construção do MCU, 

mas que seria possibilitado por um maior controle do estúdio dessas outras obras. 

A autonomia ganha pela Marvel Studios também afetou significativamente os filmes, 

especialmente as possibilidades de experimentação. Após o sucesso de Guardians of the 

Galaxy e Ant-Man, a Marvel começou a acelerar a introdução de filmes solo como portas 

de entrada para o MCU: Doctor Strange, Black Panther e Captain Marvel funcionam 

muito bem como filmes apartados do resto, como locais de acesso para novos 

apreciadores. Ao mesmo tempo, houve um aumento da liberdade criativa para os 

diretores, especialmente em Thor: Ragnarok, Doctor Strange e Black Panther, que não se 

parecem com o modelo de filme que a Marvel havia consolidado. Ao mesmo tempo, nessa 

terceira fase, houve um número maior de pontos de convergência entre os filmes, com 

três nós centrais (Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: 

Endgame), aumentando as relações entre os filmes. 

Uma das formas como a Marvel Studios conseguiu arriscar mais e oferecer mais liberdade 

aos criadores, ao mesmo tempo em que aumenta a integração entre os filmes, foi a de 

buscar mais diretores de filmes menores e independentes, que estariam dispostos a 

oferecer uma visão diferente ao MCU enquanto também mais dispostos a se adequar aos 

planos de longo prazo do estúdio. Nessa terceira fase, temos os diretores Scott 

Derinckson, Jon Watts, Taika Waititi, Ryan Coogler e a dupla Anna Boden e Ryan Fleck, 

todos diretores de poucos filmes, em sua maioria, independentes. Essa estratégia serviu 

como um antídoto às dificuldades de negociação com diretores mais renomados, como 

 
208https://www.marvel.com/articles/tv-shows/a-letter-to-marvel-television-fans-from-jeph-

loeb?linkId=63749654 
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foi o caso com Whedon, Wright, Taylor e Duvernay, ao mesmo tempo em que permite 

dar novos ares ao MCU, uma forma de oferecer diversidade cedendo menos controle 

criativo. 

Outra tentativa de permitir uma maior flexibilidade, sem perder o controle, é o modo 

como as equipes criativas foram ficando mais estáveis, o que auxilia na confiança do 

estúdio, mas também aproxima os roteiristas dos diretores, tornando o trabalho mais 

fluido e colaborativo. Além do pareamento dos irmãos Russo com Markus e McFeely, 

nos filmes do Captain America e Avengers, temos Christopher L. Yost nos filmes do Thor 

e McKeena e Sommer junto com Jon Watt, nos filmes do Homem Aranha. Essa 

manutenção das equipes criativas é o que permite à Marvel Studios ter algo próximo a 

uma sala de roteiro, com diversos roteiristas encarregados de certas partes do mundo, 

sempre em contato e atualizando seus planos. A manutenção dos diretores de cada 

franquia também permite que haja uma maior colaboração entre os múltiplos diretores, 

mesmo quando seus filmes estão distantes em termos de produção154. 

Analisando o conjunto das três fases, percebemos um aprofundamento da estratégia 

realizada ao longo das fases, mais pontos de entrada, mais sequências e mais pontos de 

convergência. E aqui, finalmente, podemos dividir esses três níveis enquanto essenciais 

para a estratégia da Marvel:  

1. O filme de acesso, normalmente a história de origem de um herói que pode ser 

apreciado em separado dos outros e que serve de porta de entrada para o MCU. 

2. A sequência, continuação de um filme de acesso em que é esperado do apreciador 

que tenha visto os outros filmes do mesmo personagem e, ocasionalmente, os 

filmes de convergência. 

3. O filme de convergência, em que diversos personagens de múltiplas franquias se 

reúnem e são pontos cardinais, que geram repercussões em todo o mundo 

ficcional. 

Enquanto que na primeira fase há apenas uma sequência (Iron Man 2) e um filme de 

convergência (Avengers) e quatro filmes de acesso, a segunda vira o processo e tem dois 

filmes de acesso, três sequências e um filme de convergência. Já a terceira fase parece 

uma consolidação, com três filmes de acesso (Doctor Strange, Black Panther e Captain 

Marvel ou quatro com Spider-Man: Homecoming, mas que funciona tanto como um filme 

de acesso quanto como uma sequência de Civil War), três filmes de convergência 

(contando Captain America: Civil War, além dos dois Avengers) e quatro sequências 
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(Guardians of the Galaxy vol 2, Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp e Spider-Man: 

Far From Home). 

Os planos parecem continuar com essa estratégia após a terceira fase, como Feige afirma 

ser o objetivo da quarta fase: 

“How can we continue to tell stories with some of the characters that 

audiences already know and love in a unique way, in a different way, in 

surprising way, of which we have a lot of plans and ideas and work already 

going into it?’ [Then] ‘How can we introduce new characters that even 

hardcore fans, comic fans, have barely known or barely heard of.’ That’s 

really exciting too.” 

Não estão mencionados aí os filmes de convergência, mas, com Endgame arrecadando 

mais de 2,7 bilhões de dólares209, é difícil compreender como eles abandonariam esse tipo 

de projeto. Da mesma forma, se as séries atuais são pouco integradas aos filmes, a 

possibilidade de novas séries produzidas diretamente pela Marvel Studios amplia a 

possibilidade de expansão transmídia do mundo ficcional, expandindo as possibilidades 

de convergência, se dessa vez as séries forem reconhecidas pelos filmes. 

Ao olharmos para a organização do MCU dessa forma, podemos ver que há um caminho 

para uma estratégia sustentada em que o mundo possa se expandir continuamente, ao 

associar um espaço para capturar um novo público; ao introduzir novos personagens; com 

um espaço para a manutenção do público nas sequências e um espaço de convergência 

para todos esses públicos. Todos esses múltiplos públicos também são apontados para 

outros filmes e franquias através do sistema de apontamento e recompensa que 

delineamos no capítulo 1 que, no caso do MCU, ficou institucionalizando especialmente 

pelas cenas pós-créditos, como explicamos no começo dessa parte. 

Se podemos afirmar essas questões em termos da estratégia da Marvel, e de como a feitura 

das obras se desenvolveu, como essas mesmas questões de expansão e conexão do mundo 

se dão ao olharmos para sua estrutura narrativa? Para isso, precisamos retomar a discussão 

acerca de continuidade não linear, especialmente às categorias de continuidade que 

construímos no capítulo 1, e aplicar ao contexto do MCU. Testaremos assim, o modo 

como os filmes estão conectados, o modo como as diferentes mídias se relacionam entre 

si e como as diferentes fases tem estratégias diferentes em relação uma com a outra. 

  

 
209 https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=marvel2019.htm 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=marvel2019.htm
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Capítulo 4 – A expansão canônica do MCU 

Se no capítulo anterior nós tentamos compreender a gestão canônica do MCU, ou seja, 

os modos como a Marvel Studios organizou o modo como os criadores poderiam acessar 

e modificar o cânone das obras do MCU, nesse capítulo vamos nos debruçar sobre os 

aspectos narrativos de como esse cânone se expandiu a partir da construção de um 

conjunto de relações de continuidade constituídas de forma não linear. Para isso vamos 

recuperar as categorias de análise construídas no capítulo 1 para compreender como as 

obras se integram de maneira a construir uma teia de relações de continuidade. Antes de 

ingressarmos nessa empreitada, precisamos esclarecer algumas questões metodológicas 

sobre como procedemos nessa análise, especialmente a escolha das obras, o modo de 

observação dessas relações de continuidade e nossas hipóteses de trabalho para que 

possamos testar durante a análise. 

4.1 - Metodologia de análise 

Nossa análise se fundamenta numa observação crítica das obras levando em conta sua 

construção enquanto objeto textuais que são alvo de leitura e compreensão por parte de 

um apreciador ativo. Essa perspectiva compreende que os textos não são objetos 

completos, mas sim um conjunto de instruções que os leitores se utilizam para fazer 

sentido do texto e atualizar o seu significado (ECO, 2008). O autor precisa pressupor 

quais são as operações necessárias para compreender o texto e projetar um leitor-modelo 

(ECO, 2008) capaz de realizar essas operações, enquanto as colocam no próprio texto. A 

operação contrária também é importante, o apreciador empírico ao trabalhar para 

compreender o texto precisa identificar as operações necessárias para tal e pressupõe um 

autor-modelo (ECO, 2008) que criou aquelas operações de modo a ter algum sentido e 

propósito. 

Nosso objetivo é identificar exatamente essas instruções textuais que permitem a 

compreensão do texto, apenas que nesse trabalho estamos atentos a um conjunto bem 

específicos de instruções: aquelas que indicam a relação de uma obra com um mundo 

ficcional para além dela. Assim, estamos atentos para como um determinado texto 

pressupõe o quanto o leitor deve saber sobre outros textos pertencentes ao mesmo mundo 

para poder compreender este texto, ou nos casos de menor grau de continuidade, o quanto 

esse conhecimento prévio adiciona à compreensão desse texto atual. Exatamente por isso 

não estamos interessados em como cada uma das obras funciona e é compreendida 
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separadamente, apenas nos modos como elas se relacionam com outras obras 

pertencentes àquele mesmo mundo. 

O estudo sistemático de como essas obras se relacionam narrativamente demanda a 

apreciação das obras com um olhar bastante específico, já que obras posteriores podem 

se utilizar de pequenas coisas para construir as relações de continuidade, portanto 

exigindo releituras constantes das obras. Um exemplo disso, é que Stephen Strange é 

mencionado num monologo do vilão em Captain America: The Winter Soldier, algo que 

naquele momento não significava nada dentro daquele mundo, exceto como um easter 

egg210 para os fãs dos comics. No entanto, essa menção é reconfigurada como uma relação 

canônica de continuidade após o filme Doctor Strange, se tornando uma citação canônica 

que relaciona os dois filmes. Essas mudanças em como compreender determinados 

elementos das obras vem, mais fortemente, do caráter não linear do mundo que estamos 

analisando e mostra como o trabalho com esse tipo de objeto demanda formas diferentes 

de análise. 

Esse processo demanda bastante atenção, mas é bem diferente da atenção demandada por 

uma análise do mundo ficcional muito detalhada de uma obra linear e finita. Nesses casos 

o mais importante é desmontar o storyworld daquela obra, como seus elementos 

constituintes constroem aquele mundo e como ele é utilizado para alcançar o fim, ou a 

continuidade, da narrativa. Nesse caso o que procuramos são exatamente os casos em que 

o storyworld daquela obra faz menção a algo externo a ele, seja uma menção a um nome, 

seja a continuação de uma trama, ou seja procuramos o modo como o storyworld intriga 

elementos do mundo ficcional. Este ato de intrigar pode ter repercussões pequenas ou 

grandes para o storyworld daquela obra, mas sempre parte de uma dobra que ele faz para 

fora de si mesmo. 

Mas repercussões pequenas ou grandes fazem bastante diferença no modo como um 

storyworld é constituído, dizem sobre como aquela obra pode ser apreciada em separado, 

ou de outra forma, o quão ela é dependente de conhecimento prévio sobre o mundo 

disponível em outras obras. Uma integração mais profunda demanda maior conhecimento 

prévio, mas também proporciona uma recompensa maior – como mencionamos no 

capítulo 1 – e também aumentando a linearidade entre aquelas obras, já que é preciso ver 

 
210 Alguma menção a um elemento não canônico e externo àquele mundo, normalmente para que apenas 

um público muito pequeno o reconheça. No MCU a presença recorrente de Stan Lee como diversos 

personagens diferentes é um deles. 



 155 

uma antes da outra para se compreender a segunda. Mas uma obra pode ter muitas 

relações com outras, mas todas bastante rasas, o que gera um outro modo de integração 

daquele storyworld com o mundo. 

Partindo desses princípios, vamos nos utilizar das categorias construídas no capítulo 1 

para que possamos avaliar o nível e a forma da integração entre as obras. Resumindo as 

categorias de relações de continuidade:  

1. Citação: menção a outro elemento do mundo ficcional que não é necessária para 

a compreensão e que adiciona pouco a apreciação dessa obra em específico 

2. Referência: menção a outro elemento canônico do mundo ficcional que adiciona 

algo à compreensão dessa obra em específico 

3. Recuperação: Menção a outro elemento canônico do mundo ficcional que é 

necessário para a compreensão dessa obra em específico 

4. Gancho: Apresentação de um elemento do mundo em uma obra de forma breve 

com a clara intenção de ser recuperado numa obra futura 

5. Preenchimento: elemento do mundo ficcional expande algo já estabelecido, ou 

que será, do mundo ficcional de modo a dar mais detalhes sobre ele, mas não algo 

essencial 

É importante notar que elementos podem se conectar com outros através de mais de uma 

dessas relações, afinal obras diferentes podem mencionar um elemento pressupondo 

diferentes níveis de conhecimento sobre ele. Desse modo um personagem pode ser citado 

em uma obra, referenciado em outra e recuperado em uma terceira sem que isso afete o 

status do elemento em sua obra originaria e nem com as suas outras menções. 

Com isso, pretendemos compreender como se dá a expansão canônica do Marvel 

Cinematic Universe, através da construção em teia de suas relações de continuidade. 

Essa é a pergunta de pesquisa que norteia essa análise e o princípio do nosso trabalho 

aqui é exatamente construir a tal rede de relações que nos permitirão responder as 

hipóteses que nos perguntaremos a seguir. Mas só a construção dessa rede permite 

identificar quais as obras mais conectadas, quais as relações de continuidade mais comuns 

e quais as relações entre as diferentes mídias, além de permitir diversas segmentações 

desses dados, seja por tipo de relação continuidade, por recortes temporais e por tipo de 

mídia. Além de isolar esses recortes, também será possível cruzá-los, compreender os 

filmes da primeira fase, por exemplo, auxiliando a ter uma compreensão mais granular 

dessa expansão. 
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Só que ao mencionarmos que estaremos dando conta da expansão canônica do MCU, 

precisamos especificar diretamente o que estamos delimitando como este espaço 

canônico. Nesse caso nós estamos estabelecemos três condições para as obras serem 

consideradas como fazendo parte do MCU: A primeira é que as obras precisam ser 

publicadas pelas (então) subsidiárias da Marvel Entertainment (Marvel Comics, Marvel 

Television e Marvel Studios). Após a transferência da Marvel Studios para a Disney, ela 

se manteve como o eixo central do MCU, mas houve um afastamento como mencionamos 

no capítulo anterior. Essa condição exclui todos os jogos lançados como adaptações dos 

filmes pois eles foram desenvolvidos e lançados por empresas terceiras (Sega e 

Gameloft). 

A segunda condição é que as obras sejam explicitamente canônicas, ou seja que seja claro 

que elas tenham isso criadas para fazer parte do MCU. Essa condição exclui os curtas 

criados por Taika Waititi com a participação dos atores interpretando personagens do 

MCU, mas que não foram feitos para serem explicitamente canônicos211, já que ainda 

trazem algumas contradições. A segunda condição também exclui um conjunto de comics 

que a Marvel Comics lançou em parceria com outras empresas como publicidade para 

seus produtos, não sendo expressamente canônicas. 

O terceiro critério é que as obras expandissem o canône desse mundo, o que nos obriga a 

deixar de lado todas as adaptações, sejam os comics, sejam os livros. Essa escolha vem 

por dois fatores, o primeiro é que se não há novos elementos a serem apresentados nessas 

obras, sua inclusão aqui seria apenas uma repetição das mesmas relações de continuidade 

que os filmes teriam, não trazendo nenhuma informação nova sobre esse mundo. O 

segundo é que, caso haja algum tipo de informação nova sobre o mundo para além do que 

é apresentado nos filmes, não há como garantir que essa seja a intenção canônica, já que 

os livros são criados baseados nos roteiros dos filmes e quaisquer disparidades podem ser 

atribuídas a isso e o conteúdo dos filmes se sobrepõem. 

Temos, no entanto, uma questão acerca da dificuldade de se analisar num mesmo corpus 

diferentes tipos de obras, especialmente obras com serialidade regular (séries que se 

organizam em temporadas), serialidade limitada (minisséries de comics) e com 

serialidade intermitente (filmes), além de obras únicas (filmes, curtas e comics). Partimos 

do pressuposto que em obras seriadas regulares ou limitadas as partes possuem mais 

 
211 https://www.denofgeek.com/uk/movies/taika-waititi/52768/thor-ragnarok-director-taika-waititi-

interview 

https://www.denofgeek.com/uk/movies/taika-waititi/52768/thor-ragnarok-director-taika-waititi-interview
https://www.denofgeek.com/uk/movies/taika-waititi/52768/thor-ragnarok-director-taika-waititi-interview
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relações de continuidade entre si do que com o resto do mundo, portanto decidimos 

agrupar o conjunto como uma “obra”. Assim, trataremos cada temporada de uma série 

regular, como um nódulo que podemos analisar as conexões com as outras obras, e 

trataremos do mesmo jeito a totalidade das séries limitadas. 

Também existe um motivo prático para esse agrupamento das temporadas de séries 

regulares e limitadas, ao agrupar cada uma delas temos menos partes a serem analisadas 

e nos focamos nas relações mais importantes. Isso significa, também, que as séries, muito 

provavelmente, tiveram suas relações de continuidade subnotificadas, já que o olhar sobre 

cada um dos episódios foi menos detalhado. Preferimos essa abordagem porque 

acreditamos que é menos nocivo deixar certas relações de continuidade de fora da análise, 

do que notificar casos de falsos positivos e enviesar a análise sobre como cada uma dessas 

séries se relaciona com o mundo. Assim, nos focamos nas relações de continuidade mais 

fortes e apontamos as mais fracas quando mais aparentes, de modo a não deixar escapar 

as relações mais essenciais. 

Outro fator que precisamos considerar é a delimitação temporal. O MCU é um mundo 

que ainda está em constante expansão, logo precisamos definir um ponto de corte para 

que a análise seja realizada. Por causa disso, decidimos realizar a análise até as obras 

finalizadas até o final de abril de 2019. Essa é uma data relevante tanto por questões 

práticas, quanto por questões teóricas. Sobre questões práticas, era o mais avançado de 

tempo que poderíamos incluir obras de análise para fechar essa tese em tempo hábil. O 

motivo teórico é que Avengers: Endgame serve como o final dessa terceira fase e um 

momento propício para encerrar essa análise já que ele amarra a grande meta-intriga que 

está em andamento desde Avengers com as infinity stones e a promessa de Thanos 

enquanto vilão. 

Os cortes mais importantes são Spider-Man: Far From Home, que estreia em julho de 

2019, a segunda temporada de Cloak & Dagger, que só se finalizou em maio, e a sexta 

temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que se iniciou em maio. Acreditamos que isso não 

é um grande problema porque Spider-Man: Far From Home é muito mais um epílogo 

dessa fase e um filme de transição para a próxima do que uma parte constituinte da 

terceira fase, algo parecido com o que Ant-Man foi entre a segunda e a terceira fases. No 

caso das séries, como não é possível acompanha-las até o fim, e estamos tratando cada 

temporada como uma parte, não faz sentido adicionar uma obra pela metade. 
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Com todas essas condições postas nos encontramos com um corpus comporto por 82 

obras, sendo 22 filmes, 23 temporadas de séries, 29 comics, 5 curtas e 3 temporadas de 

webséries (tabela1). Decidimos por manter a divisão narrativa e organizacional por fases 

que a própria Marvel Studios se utiliza, porque faz parte de seu planejamento estratégico 

e narrativo, como vimos no capítulo 3, o que permite analisar os resultados desse 

planejamento de modo mais direto do que com outras divisões. Outro motivo para isso é 

que já fizemos a análise da trajetória do MCU seguindo essas divisões no capítulo 3, o 

que dá outro elemento de sinergia à manutenção dessas divisões. 

A relação completa de todas as obras pode ser vista na tabela 3. É importante notar que 

as datas referentes às séries indicam o mês de início de cada uma delas. 

Ano Mês Nome Tipo 

Fase 1 

2008 Abril Iron Man  Filme 

Junho The Incredible Hulk Filme 

2010 Abril Iron Man 2 Public Identity  Comic 

Iron man 2 Agents of S.H.I.E.L.D.  Comic 

Iron Man 2  Filme 

2011 Fevereiro Captain America: First Vengence  Comic 

Abril Thor  Filme 

Julho Captain America The First Avenger  Filme 

Setembro The Consultant  Curta 

Outubro A Funny Thing Happened in the Way to Thor’s Hammer  Curta 

Fevereiro The Avengers Prelude Fury’s Big Week  Comic 

2012 Abril The Avengers  Filme 

Maio The Avengers The Avengers Initiative  Comic 

The Avengers Prelude Black Widow Strikes  Comic 

Setembro Item 47  Curta 

Fase 2 

2013 Janeiro Iron Man 3 Prelude  Comic 

Abril Iron Man 3  Filme 
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Junho Thor The Dark World Prelude  Comic 

Junho Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1  Série 

Setembro Agent Carter  Curta 

Outubro Thor The dark World  Filme 

Thor The Crown of Fools  Comic 

2014 Janeiro Captain America The Winter Soldier Infinite Comic  Comic 

Fevereiro All Hall the King  Curta 

Março Captain America Homecoming  Comic 

Captain America The Winter Soldier  Filme 

Abril Guardians of the Galaxy Prequel Infinite Comic  Comic 

Guardians of the Galaxy Prelude  Comic 

Julho Guardians of the Galaxy Galaxy’s Most Wanted  Comic 

Agents of S.H.I.E.L.D.: The Chase  Comic 

Guardians of the Galaxy  Filme 

Setembro Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2  Série 

2015 Janeiro Agent Carter temporada 1  Série 

Fevereiro Avengers Age of Ultron Prelude - This Scpter’d Isle  Comic 

Ant-Man Prelude  Comic 

Março Ant Man - Scott Lang Small Time  Comic 

Abril Avengers Operation HYDRA  Comic 

Daredevil temporada 1  Série 

Maio Avengers Age of Ultron  Filme 

Junho Ant-Man Larger than Life  Comic 

Julho WHiH Newsfront temporada 1  Websérie 

Ant Man  Filme 

Fase 3 

2015 Setembro Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 Série 

Outubro Jessica Jones Comic 

Novembro Jessica Jones Temporada 1  Série 
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2016 Janeiro Agent Carter temporada 2  Série 

Fevereiro Captain America Civil War Prelude Infinite Comic  Comic 

Abril WHiH Newsfront temporada 2  Websérie 

Captain America Road to War  Comic 

Captain America Civil War  Filme 

Março Daredevil temporada 2  Série 

Julho Doctor Strange Prelude  Comic 

Setembro Doctor Strange Prelude the Zealot  Comic 

Luke Cage Temporada 1  Série 

Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4  Série 

Outubro Doctor Strange  Filme 

Doctor Strange Mystic Aprentice  Comic 

Dezembro Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot  Websérie 

2017 Abril Guardians of the Galaxy vol. 2  Filme 

Março Iron Fist temporada 1  Série 

Julho Spider-Man Homecoming  Filme 

Agosto The Defenders  Série 

Setembro Inhumans Temporada 1  Série 

Outubro Thor Ragnarok  Filme 

Outubro Black Panther Prelude  Comic 

Novembro Punisher Temporada 1  Série 

Runaways temporada 1 Série 

Dezembro Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 5  Série 

2018 Janeiro Avengers Infinity War Prelude  Comic 

Fevereiro Black Panther  Filme 

Março Jessica Jones temporada 2  Série 

Abril Avengers Infinity War  Filme 

Junho Luke Cage Temporada 2  Série 

Cloak & Dagger temporada 1 Série 
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Julho Ant-Man and the Wasp Filme 

Setembro Iron Fist temporada 2  Série 

Outubro Daredevil temporada 3  Série 

Novembro Captain Marvel Prelude  Comic 

Dezembro Runaways temporada 2 Série 

2019 Janeiro Punisher Temporada 2 Série 

Março Captain Marvel  Filme 

Abril Avengers Endgame Filme 

Tabela 3:Relação do corpus do MCU 

Tendo definido o corpus e explicitado a pergunta de pesquisa e a metodologia de análise, 

podemos nos voltar agora para construir as hipóteses que iremos testar durante a análise 

desse capítulo. Começando pelos filmes, ao final do terceiro capítulo delineamos a 

estratégia de expansão do MCU sendo dividida em três categorias, o filme de acesso, a 

sequência e o filme de convergência. Nesse caso, precisamos avaliar que o filme de 

acesso seja aquele que possua o menor número de relações de continuidade e 

também as relações mais fracas (F1). As sequências seriam os filmes que continuam 

uma franquia e devem ter pelo menos uma recuperação do filme anterior da mesma 

franquia (F2). Por último, o filme de convergência deve ser ter relações de 

continuidade com a maior parte dos filmes daquela fase (F3). 

O segundo conjunto de hipóteses que queremos testar diz relação ao modo como as 

diferentes mídias se integram no projeto do MCU, especialmente o modo como os filmes 

se integram com as outras mídias (Comics, Curtas, Séries e Webséries). Primeiro, 

precisamos analisar se os filmes são independentes das outras mídias (T1), fazendo 

poucas menções às outras mídias e sem relações de continuidade fortes com elas. Depois 

disso, vamos analisar como as outras mídias se relacionam com os filmes, especialmente 

se os comics, curtas e webséries tendem a ser dependentes dos filmes (T2), isto é, que 

tenham relações de continuidade como recuperação ou preenchimento que dependam dos 

filmes para serem compreendidas. 

Ao construir a hipótese T2, deixamos as séries de fora porque nós entendemos que elas 

tendem a funcionar numa lógica oposta, de se conectarem muito esparsamente aos filmes, 

tendo poucas relações de continuidade fortes com os filmes (S1). No entanto, também 

foi feito um argumento temporal acerca dessas conexões, se as relações de continuidade 
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foram ficando menos fortes e recorrentes ao longo do tempo (S2). Também existe 

uma questão acerca dos sistemas de transmissão, se as séries não veiculadas na ABC 

tem menos conexões com o restante do MCU (S3). Também temos uma relação com 

as séries produzidas em conjunto com a Netflix, especificamente que elas são bastante 

isoladas do resto do MCU, com poucas relações de continuidade com obras que não 

as produzidas pela Netflix (S4). Além disso, propusemos que as séries da Netflix 

funcionam como um pequeno mundo não linear dentro do MCU, o que indicaria uma 

grande quantidade de relações de continuidade entre as séries da Netflix (S5). 

Por fim, também temos um conjunto de hipóteses a serem testadas acerca de como a 

expansão do mundo se deu ao longo das fases, já que estamos nos utilizando dessa divisão 

temporal. A nossa suspeita é que o mundo vai se adensando ao longo do tempo, 

construindo um maior número de relações de continuidade por obra nas fases 

posteriores (M1), além de que essas relações sejam mais fortes (M2). Estamos cientes 

que essas duas hipóteses tem relações com algumas hipóteses anteriores, especialmente 

as F e a S2, mas vamos trabalhar com esse conjunto e apresentar essas interações no 

decorrer da análise. 

4.2 - Relações de continuidade no Marvel Cinematic universe 

Relação de Continuidade Totais 

Citação 72 

Referência 96 

Recuperação 128 

Gancho 57 

Preenchimento 32 

Total 385 
Tabela 4: Relações de continuidade totais no MCU 

Antes de iniciarmos as análises específicas para responder a cada uma das doze hipóteses 

apresentadas, precisamos apresentar os dados que utilizaremos como base para realizar 

essas análises menores212. Durante a análise das relações de continuidade das 81 obras 

que consideramos pertences ao cânone do MCU (Tabela 3), encontramos 381 relações de 

continuidade diferentes (Tabela 4). 

Nessas relações de continuidade, percebemos que a mais comum, com alguma folga, é a 

recuperação, indicando que o MCU tem bastante continuidade e, provavelmente, é mais 

 
212 Apresentaremos aqui tabelas resumidas e dados gerados a partir da tabela principal da coleta que se 

encontra no Apêndice 1. 
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linear do que nós imaginávamos nas partes teóricas deste trabalho. Também é interessante 

notar que o número de citações e de referências é bastante similar e se somarmos essas 

duas categorias com as relações preenchimento e pensarmos nesse conjunto como as 

relações de continuidade fracas, teremos 196, pouco mais da metade de todas as relações 

encontradas. Por contrapartida, as relações mais fortes – os ganchos e recuperações, 

somam 185, um pouco menos da metade, reforçando essa possibilidade que, no conjunto, 

o mundo da Marvel é bastante linear. 

Quando nos debruçamos sobre quais obras são efetivamente mencionadas nessas relações 

de continuidade, temos menos surpresas (Tabela 5). Nossa primeira quando notamos que 

apenas 4 obras que não sejam filmes ou séries são mencionadas - dois curtas e dois comics 

– o que dá a noção que os comics, curtas e webséries tem somente uma função 

complementar aos filmes e séries, mencionando estes, mas não sendo mencionados de 

volta, o que parece confirmar a primeira parte de T2 e dá muitos indícios para T1, mas 

voltaremos a essas hipóteses com mais detalhes posteriormente. 

Obra Mencionada Tipo Fase 1 Fase 2 Fase 3 Menções 

A Funny Thing happened on the 

way to Thor's hammer 

Curta 
1   

1 

Agent Carter  Curta  1  1 

Agent Carter temporada 1 Série  3 2 2 

Agent Carter temporada 2 Série  1 1 1 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 1 

Série   2 5 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 2 

Série   5 6 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 3 

Série   7 7 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 4 

Série   5 5 

Ant-Man Filme  4 3 7 

Ant-Man and the Wasp Filme   1 1 

Avengers Filme 3 21 8 32 

Avengers: Age of Ultron Filme  3 16 19 

Avengers: Endgame Filme   1 1 

Avengers: Infinity War Filme   6 6 

Black Panther Filme  1 4 5 

Captain America: Civil War Filme  1 17 18 
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Captain America: The First 

Avenger 

Filme 
9 13 7 

29 

Captain America: The Winter 

Soldier 

Filme 
 10 9 

19 

Captain America: The Winter 

Soldier Infinite Comic 

Comic 
 1  

1 

Captain Marvel Filme   2 2 

Daredevil temporada 1 Série   16 16 

Daredevil temporada 2 Série   13 13 

Daredevil temporada 3 Série   1 1 

Doctor Strange Filme  1 8 8 

Guardians of the Galaxy Filme  4 11 15 

Guardians of the Galaxy 2 Filme   2 2 

Hulk Filme 9 4 5 18 

Iron Fist temporada 1 Série   5 5 

Iron Man Filme 11 9 7 27 

Iron Man 2 Filme 9 6 6 20 

Iron Man 3 Filme  4 4 8 

Jessica Jones temporada 1 Série   11 11 

Jessica Jones temporada 2 Série   1 1 

Luke Cage temporada 1 Série   5 5 

Luke Cage temporada 2 Série   2 2 

Marvel's The Avengers Prelude: 

Fury's Big Week 

Comic 
1   

1 

Punisher Temporada 1 Série   1 1 

Spider-Man: Homecoming Filme   1 1 

The Defenders Série   6 6 

Thor Filme 5 10 2 17 

Thor: Ragnarok Filme   2 2 

Thor: The Dark World Filme  5 4 9 

Total     359 

Tabela 5: Obras mencionadas MCU 

Antes de destrincharmos da tabela 5, gostaríamos de explicar que o número de relações 

de continuidade apresentados na tabela 4 e a quantidade de menções a obras apresentado 
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na tabela 5 divergem. Isso ocorre por dois motivos, o primeiro é que os ganchos são 

relações de continuidade que não mencionam outra obra, já que elas apenas apresentam 

um elemento que promete continuar em seguida, não necessariamente em qual obra ele 

será retomado. O segundo motivo é que relações de preenchimento podem ser entre 

múltiplas obras, não somente uma ou duas. Isso significa que em certos casos - Marvel's 

The Avengers Prelude: Fury's Big Week é um desses – uma mesma obra está relacionada 

com 5 outras, enquanto em outros casos com apenas uma obra, os casos de comics só 

servindo de expansão do background é bem emblemático. 

Como podemos observar na tabela 5, as obras mais mencionadas são foram, em ordem: 

Avengers, Captain America: The First Avenger, Iron Man e Iron Man 2. Em comum, 

todos são filmes, todos fazem parte da primeira fase do MCU e todos tem, pelo menos, 

20 menções. Perceber a importância de Avengers é fácil, não só é o primeiro filme de 

convergência do MCU, ele também foi o que mais marcou temporalmente este mundo, já 

que a batalha de nova York (como a invasão alienígena é chamada dentro do mundo) é 

mencionada até nas obras mais afastadas, como as séries da Netflix. Já o fato que Iron 

Man ter menos menções que Captain America é um pouco surpreendente, tanto porque 

Iron Man foi o filme que iniciou toda essa expansão, apresentando personagens e 

organizações centrais para todo esse mundo. O que imaginamos como sendo o motivo 

mais plausível é que por ter dois filmes nessa primeira fase, a franquia Iron Man acaba 

por dividir as menções acerca do personagem e de certos elementos, como Howard Stark, 

tem mais destaque no segundo. 

Após essas quatro obras, temos mais nove obras com ao menos dez menções. Dessas, 

temos algumas observações interessantes, primeiro que faz todo sentido que Avengers: 

Age of Ultron seja a quinta obra mais referenciada com 19 menções, por motivos 

similares a Avengers. Segundo, que a sexta e a sétima obras mais referenciadas sejam 

dois filmes da franquia Captain America, o que reforça sua importância, ainda mais 

quando a obra mais mencionada da terceira fase seja Captain America: Civil War com 18 

menções. Mesmo que esse seja o primeiro filme da terceira fase, é impressionante como 

Civil War conseguiu um número tão grande de menções em pouco mais de três anos, 

dando mais força às nossas suspeitas que ele funciona como um filme de convergência. 

Terceiro, das treze obras com mais de dez menções, apenas três não são filmes, sendo a 

primeira e segunda temporadas de Daredevil e a primeira temporada de Jessica Jones, 
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sendo as três primeiras temporadas das séries da Netflix, tendo um papel de iniciar aquela 

parte desse mundo. 

Também é interessante notar que mesmo que possuam a mesma quantidade de obras, os 

filmes são mencionados cerca de três vezes mais do que as séries. Temos 262 menções a 

filmes e 88 menções a séries, tal diferença pode indicar um grande conjunto de situações, 

desde que os filmes possuem mais relações de continuidade ou que eles façam mais 

menções a si mesmos além das outras mídias que fazem se colocam em continuidade com 

eles, o que poderemos conferir quando fizermos as divisões por mídia. O que fica evidente 

mesmo sem esses cuidados é a centralidade dos filmes dentro do MCU, eles formam a 

espinha da teia de relações que constitui esse mundo. 

Outro elemento interessante de perceber nessa tabela é como as diferentes obras são 

mencionadas, ou deixam de ser, nas diferentes fases. A primeira coisa que percebemos é 

que os filmes solo da primeira fase tem uma influência relativamente longa, sendo 

continuamente referenciados até a terceira fase (Thor é o menos citado dos cinco na 

terceira fase). Algo que não ocorre com as sequências feitas nas próximas fases, Iron Man 

3 não tem a mesma importância dos dois primeiros filmes da franquia, sendo pouco 

mencionado em relação aos filmes anteriores. Algo similar ocorre com Thor: The Dark 

World, que recebe cerca da metade das menções de Thor, mas ainda assim mais do que 

Iron Man 3. A única exceção a essa regra é a franquia Captain America, mas mesmo 

assim o primeiro filme tem um volume de citações próxima do segundo filme durante a 

segunda fase. 

Podemos vislumbrar dois motivos para tal situação. Primeiro, que como essas são as obras 

que apresentam os personagens (ou no caso de Iron Man 2, adiciona significativamente 

ao mundo), sempre que outra obra resolva mencionar o personagem sem falar de eventos 

atuais, acaba por mencionar a sua origem. Esse é uma situação muito similar ao modo 

como os comics de super-heróis funcionam (TEIXEIRA, 2014a, p. 65), em que a história 

de origem do personagem é algo que quase sempre está em continuidade com as histórias 

posteriores, inclusive servindo como um guia para que o leitor saiba quais histórias são 

canônicas naquele momento. O segundo motivo é que com a constante expansão do 

mundo as novas obras têm menos importância relativa, enquanto que aquelas obras da 

primeira fase sempre serão as narrativas fundadoras, isso significa que Iron Man 3 e as 

sequências de Thor são, naturalmente, menos importantes. 
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O caso dos filmes da franquia Captain America é um pouco diferente e é necessário olhar 

um pouco mais a fundo nela. Enquanto o primeiro Captain America tem um número de 

menções comparável com os outros filmes na primeira fase, ele tem muito mais menções 

na segunda e continua a frente dos outros filmes solo na terceira. A diferença é que as 

sequências (The Winter Soldier e Civil War) também tiveram muitas menções, ao 

contrário de Thor: The Dark World e Iron Man 3. A franquia também é interessante 

porque a partir da segunda fase ela assumiu a posição do filme de abertura da fase 

(levando em conta que Iron Man 3 funciona mais como epílogo da primeira fase), 

apresentando grandes mudanças no mundo que repercutem por toda ela (queda da 

S.H.I.E.L.D. em Winter Soldier e os acordos de Sokovia em Civil War). O que podemos 

concluir é que com o ganho de importância das sequências, o primeiro filme da franquia 

passou a ser ainda mais relevante, especialmente com Civil War funcionando como filme 

de convergência. 

Outra observação relevante é que os filmes dos Avengers tendem a ter um grande efeito 

nas obras das fases seguintes, sendo mencionadas com muito mais frequência nas fases 

seguintes. Um dos motivos para tal efeito é que os filmes do Avengers tendem a ser os 

últimos (ou penúltimos) filmes de cada uma das fases, o que não dá muita margem para 

que eles sejam mencionados naquela mesma fase. No entanto, como são obras que 

reorganizam boa parte desse mundo ficcional, seus efeitos na fase seguinte são muito 

grandes, sendo sempre uma das obras mais mencionadas (21 menções para Avengers na 

segunda fase, 16 para Age of Ultron na terceira). Seria interessante observar como Infinity 

War e Endgame serão mencionados na quarta fase da Marvel, já que temos pela primeira 

vez dois filmes do Avengers na mesma fase (e três filmes de convergência contando com 

Civil War), notando a diferença entre eles. 

Após olhar esse quadro geral, vamos subdividi-lo em cada uma das fases para podermos 

testar as hipóteses M1 e M2. Nessa divisão (Tabela 6) podemos ver um aumento 

crescente em cada uma das fases, quase triplicando de 43 para 111 entre a primeira e a 

segunda fases e depois mais que duplicando de 111 para 228. Não devemos nos basear 

nesses números para validar a hipótese M1, já que esse aumento poderia ser explicado 

pelo crescimento do número de obras em cada uma das fases. Para contornar isso vamos 

fazer uma simples operação de média de cada uma das fases, apenas para confirmar essa 

hipótese, já que há grandes discrepâncias em relação às mídias de cada obra, como 

mostraremos mais tarde. 
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Relação de Continuidade Fase 1 fase 2 Fase 3 Total 

Citação 11 18 43 72 

Referência 5 38 53 95 

Recuperação 12 26 90 129 

Gancho 7 19 31 58 

Preenchimento 8 12 12 32 

Total da fase 43 113 229 385 
Tabela 6: Relações de Continuidade por fase 

A média geral do MCU seria de 4,7 relações por obra (385 relações divididas por 82 

obras), ou seja, cada obra possui 4,7 relações de continuidade com outras obras do mundo. 

Comparando com essa média geral, a primeira fase é muito menor, com 2,8 relações por 

obra (43 relações divididas por 15 obras), o que indica que a integração entre as obras era 

muito menor nessa fase, sem contar que apenas Avengers é responsável por cerca de um 

quinto de todas essas relações com 9 (Apêndice 1). A segunda fase em uma média de 4,1 

relações por obra (111 relações divididas por 27 obras), também menor do que a média 

geral, mas muito mais próxima da média geral. Já a terceira fase tem uma média muito 

maior que a geral de 5,7 relações por obra (228 relações de continuidade divididas por 40 

obras). 

Todos esses dados nos levam a confirmar que existe um maior número de relações de 

continuidade por obra nas fases posteriores do MCU (M1). Não só existe uma curva 

ascendente do quanto, em média, as obras se relacionam com o resto do mundo, mas que 

esse crescimento foi se acelerando com o passar de cada fase, aumentando 1,3 entre a 

primeira e a segunda fases e depois outro grande salto de 1,6 entre a segunda e terceira 

fases. Esses dados apontam para um adensamento cada vez maior da teia de relações do 

MCU ao longo do tempo, demandando mais conhecimento prévio, mas também 

oferecendo maiores recompensas. 

Para testar a hipótese M2, nós vamos nos utilizar de um processo similar, comparando os 

tipos de relações de continuidade e sua progressão ao longo das fases. Para comparar a 

força das relações, vamos agrupar os tipos de relação de continuidade entre fortes e fracos, 

quer dizer aquelas que constroem uma conexão mais forte e linear entre as obras e as 

conexões que não constroem linearidade. Agrupamos, então, as relações de recuperação 

e de gancho como fortes, já que num caso existe uma necessidade de conhecimento 

anterior na recuperação e uma promessa de uma recuperação futura. Em contrapartida, 
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agrupamos as citações, referências e preenchimentos como relações mais fracas, já que 

elas não constroem relações necessariamente lineares. 

A comparação entre esses dois conjuntos de relações fortes e fracas será simples, é só 

percebermos a percentagem entre cada um dos grupos e depois comparar as mudanças 

nessas percentagens. Na primeira fase, temos 53,4% de relações fracas comparadas com 

46,6% de relações fortes (23 comparado a 20), uma proporção bastante pareada. Na 

segunda fase, as percentagens são 60,1% de relações fracas e 39,9% de relações fortes 

(67 comparado a 44), uma mudança significativa de 7% para as relações mais fracas. Na 

terceira fase, tivemos 47,2% de relações fracas e 52,8% de relações fortes (108 

comparado a 121), quase uma inversão das proporções encontradas na primeira fase e 

uma mudança de 13% em relação à segunda. 

Esses resultados, no entanto, não nos permitem confirmar que houve uma direção 

clara de que as relações foram ficando mais fortes ao longo das fases (M2). A grande 

diferença que houve na segunda fase pode ter sido uma flutuação, mas não temos como 

provar isso sem observar as próximas fases. Um dos prováveis motivos para essa 

diferença na segunda fase foi a estratégia de aumento no número de comics durante essa 

fase (Tabela 1) e essa mídia tem uma grande concentração de relações de preenchimento 

(Tabela 7), e a grande quantidade relativa de relações de preenchimento na segunda fase 

decorre disso (Tabela 4). Outra questão é que muito desse crescimento na terceira fase 

veio das séries e temos como hipótese que elas passam a ser mais auto-referentes ao longo 

dessa fase (S1). 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 6 

Referência 9 

Recuperação 7 

Gancho 0 

Preenchimento 26 

Total 48 

 Tabela 7: Relações de continuidade dos Comics 

4.3 - Relações entre as diferentes mídias constituintes do MCU 

Até agora nós lidamos com os dados que dizem respeito ao conjunto total do MCU, mas 

para responder às hipóteses restantes, precisamos segmentar os dados a partir das mídias 

de cada uma das obras. Primeiro, iremos nos focar nas hipóteses que falem das relações 

entre as mídias T1 e T2 e depois responder às hipóteses que dizem respeito a mídias 
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específicas (F e S). Para responder às hipóteses T1 e T2 vamos apresentar os dados das 

mídias que hipotetizamos serem secundárias (comics, curtas e websérie), em separado e 

depois agrupadas, para apresentar os dados com a maior granularidade possível. 

Já apresentamos os resultados das relações de continuidade dos comics (Tabela 7) e vimos 

nela uma preponderância das relações de preenchimento, mas se compararmos isso com 

cada uma das obras de Comics (Apêndice 1), percebemos que todas as obras possuem 

pelo menos uma relação de recuperação ou de preenchimento. Isso indica que todas as 

obras são bastante conectadas, já que sempre recuperam algum elemento, indicando uma 

necessidade de conhecimento de outra obra, ou preenchem lacunas entre (ou antes) de 

alguma obra. Só que essa conexão é sempre numa relação de dependência, seja porque a 

recuperação demanda o conhecimento de uma outra obra, seja porque o preenchimento 

faz com que a obra funcione em relação a uma anterior. 

Obras Mencionadas Menções 
A Funny Thing happened on the way to Thor's hammer 1 

Agent Carter Curta 1 

Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1 2 

Ant-Man 3 

Avengers 8 

Avengers: Age of Ultron 3 

Avengers: Infinity War 1 

Black Panther 1 

Capitain Marvel 1 

Captain America: Civil War 5 

Captain America: The First Avenger 5 

Captain America: The Winter Soldier 4 

Captain America: The Winter Soldier Infinite Comic 1 

Daredevil temporada 1 1 

Doctor Strange 4 

Guardians of the Galaxy 3 

Hulk 5 

Iron Man 5 

Iron Man 2 6 

Iron Man 3 1 

Jessica Jones temporada 1 1 

Thor 7 

Thor: The Dark World 2 

Total 71 

Tabela 8: Obras mencionadas por Comics 

Essa conclusão se torna mais evidente quando olhamos para quais obras são mencionadas 

pelos comics (Tabela 8). Das 72 menções, apenas 7 foram para obras que não são filmes 

(4 séries, 2 curtas e 1 comic), indicando que os comics são basicamente uma mídia 
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auxiliar para os filmes e, em poucos casos, para as séries. Se olharmos novamente a tabela 

5, percebemos o fator ainda mais relevante, das duas menções a comics, uma delas é feito 

por uma obra de outra mídia, basicamente comprovando essa hipótese em relação aos 

comics. Também é importante notar que o número de obras mencionadas é bem maior do 

que o número de menções totais, o que advém das muitas relações de preenchimento, que 

podem relacionar diversas obras, além da ausência de ganchos, que não possuem uma 

obra mencionada. 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 0 

Referência 3 

Recuperação 3 

Gancho 1 

Preenchimento 2 

Total 9 
Tabela 9: Relações de continuidade Curtas 

Situação muito similar é encontrada nos curtas, mas com uma ênfase menor nas relações 

de preenchimento e mais nas de recuperação (Tabela 9). Aqui percebemos uma divisão 

entre os dois curtas lançados no meio da primeira fase (The Consultant e A Funny Thing 

Happened on the way to Thor’s Hammer) e os três curtas posteriores (Iten 47, Agent 

Carter e All Hail the King), sendo que apenas os dois primeiros curtas possuem relações 

de preenchimento, os outros três se baseiam em relações de recuperação. Isso modifica 

bastante a sua função em relação às outras obras, enquanto os dois primeiros curtas 

explicam pequenas coisas que aconteceram entre os filmes, os três últimos curtas 

funcionam muito mais como epílogos para os filmes que eles se conectam.  

As diferenças entre os dois primeiros curtas e os três últimos ficam muito claras quando 

notamos a duração de cada um deles. Enquanto os dois primeiros tem apenas cerca de 4 

minutos cada um, os três últimos têm entre 12 e 15 minutos de duração. Esse aumento de 

duração também dá espaço para uma maior construção narrativa, ao invés de cenas 

prolongadas, temos curtas metragens que tentam amarrar algumas pontas soltas dos 

filmes em que se conectam, mesmo que eles raramente sejam mencionados em outras 

obras e outras mídias. Isso inclui até mesmo um gancho, que ainda não foi recuperado, 

com o Mandarim falso de Iron Man 3 indo encontrar o verdadeiro. 

Essa maior integração com os filmes é evidente pelo pequeno número de obras 

mencionadas em relação ao total de relações de continuidade (Tabela 10). O que ajuda a 

lembrança da afirmação que fizemos no capítulo 3 que os dois últimos curtas se utilizam 
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dos mesmos atores dos filmes, reforçando exatamente essa sensação de continuação ou 

de epílogo aos curtas. Em All Hail the King, eles trazem de volta o ator que interpretou 

um dos vilões de Iron Man 2, Justin Hammer, para que ele aparecesse preso e 

contracenando com o vilão de Iron Man 3 que também está preso. Esse tipo de retorno 

seria esperado dos filmes, mas encontramos aqui numa obra com orçamento bem menor, 

mostrando o ganho de investimento que essa mídia teve até que o projeto se encerrou. 

Obras Mencionadas Menções 

Avengers 1 

Captain America: The First Avenger 2 

Iron Man 3 1 

Iron Man 2 3 

Iron Man 1 

Hulk 1 

Thor 1 

Total 10 
Tabela 10: Obras mencionadas Curtas 

Ao observar os dados referentes às webséries, encontramos um cenário muito similar aos 

dos comics, com uma preponderância de relações de preenchimento (tabela 11), 

marcando claramento essa mídia como subordinada a outras. Também temos uma divisão 

aqui, já que só temos duas webséries (WHIH Newsfront com duas temporadas e Agents 

of S.H.I.E.L.D.: Slingshot com uma), sendo que elas servem propósitos bem diferentes. 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 0 

Referência 4 

Recuperação 1 

Gancho 0 

Preenchimento 3 

Total 8 
Tabela 11: Relações de continuidade em Webséries 

Newsfront é parte de uma campanha de marketing transmídia que se utiliza de uma 

personagem que já havia aparecido em Iron Man e Iron Man 2, assim como um canal de 

notícias, a WHIH, para fazer um programa jornalístico que se passa no MCU e comenta 

os eventos que levam a Ant-Man (na primeira temporada) e a Captain America: Civil War 

(na segunda temporada), contando com diversos personagens dos filmes em questão. Os 

episódios de até 3 minutos também foram suplementados por uma campanha de 

marketing com artigos em sites de notícias213, além de contas e postagens em redes sociais 

 
213 https://mashable.com/2015/07/16/whistle-blower-brandspeak/#.CmW8ylTukqn 

https://mashable.com/2015/07/16/whistle-blower-brandspeak/#.CmW8ylTukqn
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criadas pela personagem fictícia com o intuito de aumentar a imersão dos fãs naquele 

mundo (SANTOS, 2013, p. 36). 

Já Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot tem uma proposta muito mais parecida com a das 

outras obras que expandem o mundo ficcional, ela conta uma narrativa de uma 

personagem chamada Yo Yo (codinome Slingshot) que faz parte de uma força tarefa da 

S.H.I.E.L.D. comandada por Daisy Jones. Ocorrendo entre a terceira e a quarta 

temporadas da série e faz o preenchimento entre as duas, além de recuperar alguns 

elementos da terceira temporada. Os seis episódios foram exibidos no intervalo da quarta 

temporada (midseason) de Agents of S.H.I.E.L.D. no site da ABC e e cada um deles tem 

entre três e seis minutos. Em suma, essa websérie parece bastante com uma nova forma 

dos curtas, só que focada em preenchimento ao invés de epílogo. 

Obras Mencionadas Menções 

Ant-Man 1 

Hulk 1 

Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4 2 

Captain America: Civil War 2 

Avengers: Age of Ultron 1 

Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 1 

Iron Man 2 

Total 10 
Tabela 12: Obras mencionadas Webséries 

Olhando para as obras mencionadas (tabela 12) pelas webséries, vemos que elas possuem 

uma densidade maior do que os curtas, em três temporadas houveram a mesma quantidade 

de menções e quase a mesma quantidade de relações de continuidade. Essa diferença não 

é simplesmente oriunda de uma diferença de tempo de tela de cada obra, já que somando 

as três temporadas temos, praticamente, a mesma duração dos três curtas mais longos. Se, 

por um lado, o número maior de menções por obra parece ser causado pelo maior número 

de relações de preenchimento, por outro as webséries parecem realmente mais integradas 

ao conjunto do mundo e não a apenas uma obra, como os curtas. 

Com todos esses dados apresentados, podemos testar a hipótese T2 com a soma de todas 

as relações de continuidade dessas três mídias (comics, curtas e webséries) e percebendo 

a proporção de cada uma delas. Primeiro, 46,7% (31 de 65), quase a metade, de todas as 

relações, são de preenchimento, o que já indica uma grande dependência de outras obras. 

Além disso, também existe um grande número de relações de recuperação com 16,9% 

(11 de 65), somando as duas, temos mais de dois terços de todas as relações de 

continuidade dessas mídias, 67,6%. 
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Além disso, como apontamos no caso dos comics, também nos curtas e webséries toda 

obra possui pelo menos uma relação de preenchimento ou de recuperação. Sendo que 

essas recuperações e preenchimentos, em sua grande maioria, se conectaram com filmes 

e em poucos casos com séries, tendo em apenas um caso com um curta e dois com outros 

comics. Já mencionamos antes que isso indica uma dependência dessas obras com as 

outras, afinal, é difícil compreendê-las sem a relação com as outras obras. Isso comprova 

que os comics, curtas e webséries tendem a ser dependentes dos filmes (T2). 

Olhando para os dados relativos aos filmes (Tabela 13), vimos que existe uma 

preponderância de relações de recuperação (34,8%), a quase ausência de relações de 

preenchimento e um certo balanço entre as outras (20,9% de citação, 24,8% de referência 

e 18,7% de gancho). O que notamos também é a alta densidade de relações de 

continuidade presentes nos filmes, com mais de 8,2 relações de continuidade por obra, 

comparado com 1,75 relações de continuidade por obra dos comics, curtas e webséries 

somadas. Isso indica uma alta integração entre essas obras e o mundo, múltiplas relações 

de continuidade com diversas obras criando uma grande teia de conexões. 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 38 

Referência 45 

Recuperação 63 

Gancho 34 

Preenchimento 1 

Total 181 
Tabela 13: Relações de continuidade nos filmes 

A princípio tal afirmação sobre a integração dos filmes pode parecer contraditória com o 

que acabamos de concluir sobre os comics, curtas e webséries, já que dissemos que uma 

grande concentração de relações de recuperação gera uma dependência de uma obra para 

outra, então por que não afirmamos isso sobre os filmes? Alguns motivos se apresentam, 

o primeiro é que não podemos olhar as relações de continuidade em separado, mas sim 

como elas se relacionam umas com as outras, muito preenchimento e recuperação juntos 

tendem a indicar bastante dependência. Muitas relações de recuperação sem ganchos 

também geram o mesmo efeito, que se está recuperando elementos, mas não se está 

apontando para o futuro, essa linha acaba ali, sendo um beco sem saída. 

O segundo, e mais importante, motivo é que podemos olhar para o conjunto das obras 

mencionadas e perceber que as obras dessas mídias não são referenciadas por outras 

obras, elas são pontos finais nessas teias. Claro que um apreciador pode começar por um 
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desses pontos finais, reconhecer a recuperação e chegar até uma obra mais central, afinal 

uma recuperação pode ser explicada dentro da própria obra enquanto aponta para algo 

fora dela, mas essas obras em específico parecem mais construídas para fãs mais 

ardorosos. Um público que pode ter diminuído consideravelmente ao longo do tempo, ou 

que não valia o investimento, tendo em vista que não foram feitos mais curtas, nenhuma 

outra websérie após Slingshot e houve uma grande redução no número de comics 

publicados. 

Obras Mencionadas Menções 

Agent Carter temporada 1 1 

Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 1 

Ant-Man 2 

Ant-Man and the Wasp 1 

Avengers 14 

Avengers: Age of Ultron 14 

Avengers: Infinity War 3 

Avengers: Endgame 1 

Black Panther 3 

Captain America: Civil War 9 

Captain America: The First Avenger 17 

Captain America: The Winter Soldier 13 

Captain Marvel 1 

Doctor Strange 4 

Guardians of the Galaxy 11 

Guardians of the Galaxy 2 2 

Hulk 8 

Iron Man 17 

Iron Man 2 4 

Iron Man 3 5 

Marvel's The Avengers Prelude: Fury's Big 

Week 

1 

Spider-Man: Homecoming 1 

Thor 6 

Thor: Ragnarok 2 

Thor: The Dark World 7 

Total 148 
Tabela 14: Obras mencionadas pelos filmes 

Como podemos ver nas obras mencionadas pelos filmes (Tabela 14), os filmes 

basicamente apenas se mencionam, tendo apenas uma menção a um comic e duas a séries, 

sendo todas as menções a obras de outra mídia são referências e nenhuma obra é 
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mencionada mais de uma vez. Isso mostra, muito claramente, que os filmes são 

independentes das outras mídias (T1), se focando na construção de uma grande teia de 

relações entre eles. Dois pontos reforçam ainda mais essa afirmação: primeiro, que todos 

os filmes são mencionados por outro filme pelo menos uma vez, mesmo os filmes mais 

novos como Captain Marvel e Avengers: Endgame, ou os filmes mais isolados como 

Spider-Man: Homecoming. Segundo, a grande quantidade de ganchos que são 

efetivamente recuperados posteriormente contribui para a construção de uma experiência 

maior de continuidade, mesmo quando ela é intermitente e menos linear que o seria 

esperado em sagas. 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 29 

Referência 32 

Recuperação 54 

Gancho 22 

Preenchimento 0 

Total 137 
Tabela 15: Relações de continuidade séries 

Encerrando a análise comparativa entre as diferentes mídias, vamos lidar com as relações 

entre as séries e os filmes (S1 e S2), mas antes vamos fazer uma análise panorâmica como 

fizemos com as outras mídias. As séries possuem uma distribuição das relações de 

continuidade (Tabela 15) muito similares aos filmes, com uma preponderância de 

recuperações (39,4%) e um balanço entre as outras (21,2% de citação, 23,4% de 

referência e 16% de ganchos), além de não existir nenhuma relação de preenchimento. Se 

olharmos mais detalhadamente, percebemos que as séries tem uma proporção ainda maior 

de recuperação e um pouco menos de ganchos. 

Essas relações nos apontam uma similaridade no modo como os filmes e as séries 

parecem se organizar, com bastante continuidade entre as partes. No entanto, a densidade 

de relações de continuidade é muito mais baixa que os filmes com 5,95 relações de 

continuidade por obra, mas ainda muito mais alto que as outras mídias. No entanto, temos 

uma diferença relativa se isolarmos as séries da Netflix, elas têm 6,33 relações de 

continuidade por obra, enquanto as outras séries tem 5,45, mostrando que as séries da 

Netflix possuem mais conexões com outras obras que as outras séries. Também é 

interessante notar que as séries da Netflix também possuem uma maior proporção de 

recuperações que as outras séries, com 42% de todas as relações de continuidade. 
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Esses dados apontam que, no geral, as séries são bastante continuadas, mais do que os 

filmes, mas provavelmente com menos ganchos porque as séries parecem se comunicar 

pouco umas com as outras e os ganchos só existem entre uma temporada e outra da mesma 

série. Isso nos leva a imaginar que as séries tendem a se desenvolver razoavelmente 

isoladas das outras obras, se conectando mais com futuras temporadas da mesma obra, 

uma versão ainda mais aprofundada da hipótese S1, mas não teremos tempo de testar de 

forma tão minuciosa nesse momento. 

Obras Mencionadas Menções 

Agent Carter temporada 1 1 
Agent Carter temporada 2 1 
Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1 3 
Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 5 
Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 6 
Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4 3 
Ant-Man 1 
Avengers 8 
Avengers: Age of Ultron 1 
Avengers: Infinity War 1 
Black Panther 1 
Captain America: Civil War 3 
Captain America: The First Avenger 5 
Captain America: The Winter Soldier 2 
Daredevil temporada 1 14 
Daredevil temporada 2 13 
Daredevil temporada 3 1 
Doctor Strange 1 
Guardians of the Galaxy 1 
Hulk 3 
Iron Fist temporada 1 5 
Iron Man 1 
Iron Man 2 6 
Iron Man 3 1 
Jessica Jones temporada 1 10 
Jessica Jones temporada 2 1 
Luke Cage temporada 1 5 
Luke Cage temporada 2 2 
Punisher Temporada 1 1 
Runaways temporada 1 1 
The Defenders 5 
Thor 3 
Total 115 

Tabela 16: Obras mencionadas em todas as séries 

Olhando para as obras mencionadas pelas séries (Tabela 16), é possível notar que as obras 

mais mencionadas são as primeiras três temporadas das séries da Netflix (Daredevil 
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temporada 1 e 2 e a primeira temporada de Jessica Jones entre elas) com mais de dez 

menções cada, seguido por Avengers na quarta colocação com 8. Após Avengers, 

nenhuma outra obra teve mais do que 6 menções, sendo que apenas Iron Man 2 e Captain 

America: The First Avenger chegam a 5 entre os filmes. Nas séries, a maioria tem até 3 

menções, com as temporadas 3 e 4 de Agents of S.H.I.E.L.D e outras três primeiras 

temporadas da Netflix (Luke Cage, Iron Fist e The Defenders) com mais do que isso. 

Das 32 obras que foram mencionadas pelas séries, 15 são filmes e 17 são séries, um 

equilíbrio que não se confirma quando olhamos para a quantidade de menções por mídia. 

Apenas 38 menções são feitas aos filmes, apenas 33% das menções em cerca de 47% das 

obras que são mencionadas, em comparação com 77 menções de séries (mais do que o 

dobro), com apenas duas obras a mais. Esses dados são claros ao mostrar que as séries 

tem poucas relações de continuidade com os filmes, mas precisamos olhar ainda quais os 

tipos de relações de continuidade estão presentes para podermos testar a hipótese S1. 

Obras Mencionadas Citação Referência Recuperação 

Ant-Man 1 0 0 

Avengers 3 3 2 

Avengers: Age of Ultron 0 1 0 

Avengers: Infinity War 0 1 0 

Black Panther 1 0 0 

Captain America: Civil War 0 1 2 

Captain America: The First Avenger 2 2 1 

Captain America: The Winter Soldier 0 1 1 

Doctor Strange 1 0 0 

Guardians of the Galaxy 0 1 0 

Hulk 2 1 0 

Iron Man 1 0 0 

Iron Man 2 6 0 0 

Iron Man 3 1 0 0 

Thor 0 3 0 

Total Geral 18 14 6 
Tabela 17: Tipos de Relações de continuidade nos filmes mencionados por séries 

Os dados da Tabela 17 são bastante claros, mesmo dentre o volume de 33% das menções, 

apenas 5% são de recuperação, já que não havendo recuperações das séries pelos filmes, 

não faz sentido contar nenhum dos ganchos apresentados pelas séries. Com base nesses 

dados podemos concluir que as séries tem poucas relações de continuidades fortes com 

os filmes (S1), normalmente apresentando ganchos que são recuperados pelas temporadas 

seguintes das mesmas séries. A exceção a esse modelo parecem ser as séries da Netflix, 
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algo apontado pela grande quantidade de menções às primeiras temporadas de suas séries, 

mas testaremos se, e como, isso ocorre (S5) um pouco depois. 

No entanto, como mencionamos no capítulo 3, as primeiras temporadas das séries davam 

a impressão que havia uma integração mais forte entre as duas mídias, começando pelo 

fato que a primeira série - Agents of S.H.I.E.L.D. – foi criada como um spin-off de 

Avengers. Também é algo que foi muito presente na primeira temporada dessa mesma 

série, com a recuperação dos eventos de Captain America: The Winter Soldier 

modificando completamente a série a partir da revelação da infiltração da Hydra dentro 

da S.H.I.E.L.D., incluindo a traição de um dos personagens centrais. Agent Carter 

também pode ser entendida como uma spin-off do filme Captain America: The First 

Avenger e toda a trama central da primeira temporada de Daredevil depende da 

recuperação de Avengers com a batalha de New York. 

Acabamos de mencionar 4 das 6 recuperações dos filmes em todas as séries e chegamos 

apenas até abril de 2015. As outras duas recuperações vieram na terceira e quartas 

temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D., recuperando os acordos de Sokovia assinados 

durante Captain America: Civil War. Isso significa que a última recuperação de um filme 

realizado por uma série ocorreu em 2016, há três anos. Desde essa data foram lançadas 

13 temporadas de séries conectadas ao MCU, mais da metade de todas as temporadas de 

séries não possuem nenhuma relação de recuperação com os filmes. Isso comprova nossas 

suspeitas que as relações de continuidade das séries com os filmes foram ficando 

menos fortes e recorrentes ao longo do tempo (S2). 

Embora a simples enumeração das relações de recuperação dos filmes pelas séries que 

acabamos de realizar indique que as séries que não são da ABC possuem menos conexões 

com o MCU, ou menos conexões fortes, vamos isolar as variáveis para poder demonstrar 

essa diferença. As séries da ABC (Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter e Inhumans) 

fazem 49 das 137 relações de continuidade de todas as séries, proporcional com o número 

de temporadas, 8 de 23, algo que é mantido no número de menções a outras obras, 43 de 

115. No entanto, as séries da ABC concentram 25 das 38 menções feitas aos filmes por 

séries, o dobro do que seria esperado pela proporção de temporadas. 

Na verdade, podemos demonstrar até mais especificamente que apenas as cinco 

temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. possuem uma proporção ainda maior tanto das 

relações continuidade com 7,8 relações por temporada (39 de 137), quanto das menções 

feitas aos filmes (19 das 38). Demonstrando que essa série é a principal responsável pela 
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integração das séries com os filmes, concentrando uma quantidade desproporcional de 

relações de continuidade e de menções aos filmes comparada com todas as séries, 

demonstrando que as séries não veiculadas na ABC tem menos conexões com o 

restante do MCU (S3). 

O mundo dentro do mundo, a parceria Marvel – Netflix 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 13 
Referência 17 
Recuperação 32 
Gancho 14 
Preenchimento 0 
Total 76 

Tabela 18: Relações de continuidade séries Netflix 

Analisando os dados para confirmar a S3, percebemos como as séries que não são 

veiculadas pela ABC são relativamente distantes dos filmes no MCU, mas ainda 

precisamos notar o quão distante são as séries da Netflix em relação as outras séries para 

poder testar S4. Como já mencionamos, as séries da Netflix possuem uma alta proporção 

de relações de continuidade por temporada com 6,33 e também uma maior proporção de 

recuperação do que as séries em geral com 42%. Esses dados apontam para que as séries 

da Netflix sejam altamente continuadas e bastante conectadas entre si, o que é reforçado 

pelo grande número de ganchos. 

Obras Mencionadas Menções 
Avengers 4 
Daredevil temporada 1 13 
Daredevil temporada 2 13 
Daredevil temporada 3 1 
Hulk 1 
Iron Fist temporada 1 4 
Iron Man 2 3 
Jessica Jones temporada 1 10 
Jessica Jones temporada 2 1 
Luke Cage temporada 1 4 
Luke Cage temporada 2 2 
Punisher Temporada 1 1 
The Defenders 5 
Total 62 

Tabela 19: Obras mencionadas pelas séries da Netflix 

Quando olhamos para as obras mencionadas pelas séries da Netflix (Tabela 19), a 

primeira coisa que salta aos olhos é que somente são mencionados filmes e séries da 
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Netflix. Mais do que isso, a relação entre eles é muito desproporcional, com 12,9% das 

menções sendo aos filmes e 87,1 % sendo a séries (8 e 54 respectivamente). O que chama 

ainda mais a atenção do que a proporção entre menções aos filmes e às séries é que só há 

menções e a séries realizadas pela Netflix. Com isso, temos a confirmação de que as 

séries da Netflix têm poucas relações de continuidade com obras que não as 

produzidas pela Netflix (S4). 

Como comprovamos S4 e já estabelecemos a grande quantidade de relações de 

continuidade que as séries da Netflix possuem, precisamos afirmar que as séries da 

Netflix possuem grande quantidade de relações de continuidade com outras séries 

da Netflix (S5). Afinal, as séries possuem muitas relações de continuidade e basicamente 

só se mencionam, significa que elas apenas tem relações de continuidade entre si, 

constituindo um pequeno mundo dentro do MCU, aquilo que Thon chama de subworld 

(THON, 2009, p. 31). Para Thon, haveria um storyworld global, que poderia unir diversos 

subworlds, contanto que eles não fossem contraditórios entre si e mesmo que houvesse 

uma contradição, seria possível resolver isso no nível do subworld ao invés de invalidar 

o modelo global, indicando que essa perspectiva seria bastante útil para o caso de 

narrativas transmídia, ou mesmo apenas transtextuais. 

Não cabe aqui recuperar a discussão do primeiro capítulo acerca da crítica do uso 

expandido do conceito de storyworld para significar qualquer mundo em que narrativas 

façam parte, mas sim apontar que em certas circunstâncias faz sentido construir 

subdivisões de um mundo ficcional. Não queremos chegar ao ponto que Kukkonen (2010) 

e Thon (2009) fazem ao apontar que cada uma dessas divisões seria um mundo diferente 

– no caso da Marvel Comics teríamos o mundo do Spider-Man, o do Fantastic Four, o 

dos Avengers e assim por diante – mas que há uma diferença grande o suficiente no caso 

das séries da Netflix que merece uma consideração mais aprofundada sobre isso. 

O que queremos apontar é que existe uma diferença no modo de organização entre as 

partes que demanda uma conceitualização um pouco diferente. Enquanto é fácil 

enquadrar Agents of S.H.I.E.L.D. no modelo de serialidade em saga com muitos ganchos 

e recuperações entre as partes214, mesmo com recuperações externas à série, não é 

possível fazer o mesmo com as séries da Netflix. Não existe uma linearidade simples 

 
214 Devido às escolhas metodológicas apontadas no começo desse capítulo, estamos tratando cada 

temporada como uma parte da série, mas nesse caso o funcionamento seria o mesmo caso estivéssemos 

analisando episódio a episódio. 



 182 

entre, por exemplo, as três temporadas de Daredevil porque entre a terceira é tanto uma 

continuação de The Defender quanto da segunda temporada. As séries da Netflix se 

estruturam de maneira muito mais similar aos filmes do MCU do que com as outras séries, 

se espalhando não-linearmente através de diversas obras (submundos), podendo ser 

chamada de um universo, na classificação de Thon (2009). 

Podemos, inclusive, perceber os paralelos na estrutura da expansão desse submundo com 

aquela dos filmes: Temos obras que servem de fundação, nesse caso as duas primeiras 

temporadas de Daredevil e a primeira de Jessica Jones, sendo as mais mencionadas e 

servindo de base ao tecido conjuntivo desse mundo. Depois temos obras de entrada, que 

pedem pouco conhecimento anterior do mundo, como Luke Cage, Iron Fist e, 

posteriormente, The Punisher. Temos também as sequências, obras que continuam uma 

série ou franquia, como a segunda temporada de Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e 

The Punisher. Por fim, também temos as obras de convergência, nesse caso a série The 

Defender, que recupera diversas outras obras e agrupa os personagens de todas elas. 

Além dessa similaridade estrutural, outras estratégias parecidas foram utilizadas, como a 

apresentação de personagens principais em uma obra para depois ele ter sua série solo, 

como foi o caso de Luke Cage em Jessica Jones e depois Frank Castle em Daredevil. 

Outra estratégia utilizada é o compartilhamento de personagens secundários entre as 

diversas obras, algo muito similar ao papel que Coulson teve durante a primeira fase dos 

filmes da Marvel. Mesmo assim, as séries da Netflix possuem um maior número desses 

personagens, começando com Carie Temple aparecendo em todas as temporadas que 

levaram até The Defenders, além de Foggy Nelson e de Carie Hogarth fazendo aparições 

em diversas das séries. 

Certas soluções para as questões de não-linearidade também são muito similares, como a 

construção de ganchos de uma obra de convergência que será seguido por uma outra série, 

dando uma experiência maior de continuidade entre as obras. Nos dois casos essa solução 

foi utilizada para fazer uma transição entre a obra de convergência e a franquia mais 

conectada desse submundo. No caso da Netflix a terceira temporada de Daredevil é tanto 

uma continuação da segunda, quanto de The Defenders, recuperando elementos deixados 

em suspenso após a segunda temporada de Daredevil, assim como a suposta morte de 

Matt ao final de The Defenders. Esse mesmo formato foi utilizado nos filmes com Captain 

America: Civil War, que é uma continuação tanto de Avengers: Age of Ultron quanto de 

Captain America: The Winter Soldier. 
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Com todas essas similaridades não é de se espantar que as séries da Netflix também 

mantenham poucas relações de continuidade externas a esse submundo, assim como os 

filmes do MCU se mantêm bastante afastados. A diferença central é que enquanto os 

filmes são o eixo central que faz com que todos esses diferentes submundos se organizem 

ao redor, já as séries da Netflix são mais um desses satélites dos filmes, só um que é mais 

autônomo e organizado de maneira diferente. Isso não significa que outras obras não 

mencionem as séries da Netflix, apenas que o fazem de modo muito infrequente, como a 

menção à detetive Misty Knight na primeira temporada de Cloak & Dagger. Mas, mesmo 

assim, as séries da Netflix são tratadas como se fosse um conjunto de obras quaisquer e 

não como um núcleo que organiza esse universo. 

Em suma, a experiência da Netflix em organizar um mundo ficcional não linear se utiliza 

de muitas das mesmas estratégias e elementos que constituíram os filmes do MCU 

tentando aplica-las a uma outra mídia e contexto produtivo. O sucesso das séries até o seu 

cancelamento215 por parte da Netflix é um bom teste que esse modelo é replicável, mesmo 

que a série de convergência não tenha tido o sucesso esperado. Também é interessante 

perceber que é possível ter obras com muitas relações de continuidade e ainda assim 

relativamente isoladas, gerando um contraste com Agents of S.H.I.E.L.D. que é uma obra 

bastante integrada, mas que enfrenta outros tipos de dificuldade por causa dessa 

integração. 

Serialidade não-linear: filmes de entrada, sequencias e convergência 

Deixamos por último a análise das categorias de função das obras que desenvolvemos ao 

final do capítulo 3 para lidar com as relações seriadas de obras em mundos não lineares. 

Fizemos isso pois os regimes de serialidade que apresentamos no capítulo 1 – iterativo, 

espiral, quase saga e saga – não dão conta de lidar com relações de continuidade não 

lineares, além de ajudar a explicar as diferentes funções que essas obras possuem dentro 

de um mundo não-linear. Essas funções, dizem respeito não só a expansão canônica desse 

mundo, mas também a sua manutenção econômica, permitindo que públicos diversos 

acompanhem obras diferentes. Desse modo, o objetivo dessas categorias é de entender 

como determinadas obras funcionam narrativamente através de quais relações de 

 
215 https://www.ign.com/articles/2019/06/22/jessica-jones-cancelled-luke-cage-why-did-netflix-cancel-

marvel-shows 

https://www.ign.com/articles/2019/06/22/jessica-jones-cancelled-luke-cage-why-did-netflix-cancel-marvel-shows
https://www.ign.com/articles/2019/06/22/jessica-jones-cancelled-luke-cage-why-did-netflix-cancel-marvel-shows
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continuidade elas possuem e com quais outras obras elas se conectam além de entender 

sua função nessa manutenção constante do mundo ficcional. 

Recapitulando e expandindo as categorias, temos as obras de acesso que apresentam 

novos elementos ao mundo ficcional com uma barreira de entrada muito pequena, 

demandando pouco conhecimento prévio sobre aquele mundo para ser compreendida. 

Como o próprio nome já diz, elas são obras para que novos apreciadores possam entrar 

nesse mundo e começar a fazer as conexões entre as obras e coloca-las em continuidade 

de modo mais suave do que perceber que lhe falta muita informação, mesmo que filme 

seja compreensível sem ela. Desse modo, essas obras de acesso não são apenas 

necessárias para quando o mundo é recente e precisa apresentar partes essenciais dele aos 

seus primeiros apreciadores, como também uma parte essencial de mundos mais 

estabelecidos que precisam atrair novos apreciadores para se manter viáveis 

economicamente. 

Sequências também são bastante autoexplicativas, são obras que continuam expandindo 

o mundo a partir de elementos apresentados em uma obra anterior, demandando o seu 

conhecimento prévio para ser completamente compreendida. Com isso, é esperado que 

essas obras recuperem, pelo menos um elemento da obra anterior e que o apreciador tenha 

conhecimento desses elementos ou consiga lidar com alguma falta de informação sobre 

eles. O objetivo das continuações é capitalizar no reconhecimento prévio dos elementos 

apresentados anteriormente, consolidando um público sem precisar construí-lo do nada, 

além de servir como lembrete da existência das obras anteriores, possivelmente 

reativando o interesse do público que não a apreciou e expandindo o público da sequência. 

A expectativa, portanto, é que as sequências sempre tenham um sucesso maior do que as 

obras de entrada, visto que já existe um público anterior que tendeu a se ampliar com o 

tempo e com a publicidade da sequência. 

Por fim, as obras de convergência são mais comuns em mundos ficcionais não-lineares – 

embora possam existir entre duas obras lineares, normalmente realizando crossovers – e 

são obras em que diversas obras anteriores convergem, realizando recuperações de mais 

de uma obra. No caso do MCU, é esperado que as obras de convergência reúnam um 

grande número de obras, recuperando boa parte dos filmes daquela fase específica (F3). 

O objetivo das obras de convergência é tanto fazer o mundo ficcional convergir para uma 

obra quanto fazer o público das diversas outras obras daquele mundo convergir para essa 

mesma obra. Essa convergência é uma excelente ferramenta para que o público de uma 
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franquia seja apresentado a uma outra, aumentando a possibilidade que seus públicos 

aumentem. Essa polinização cruzada, tanto narrativa, quanto de público é o maior 

benefício de se organizar algo tão complexo quando essas obras de convergência que 

demandam tempo e esforços muito maiores para se realizar. 

Para poder avaliar se essas categorias efetivamente funcionam dentro do MCU, vamos 

nos utilizar da lista de obras por categoria construída no final capítulo 3 e observar se elas 

cumprem os requisitos. Assim, as obras de acesso seriam 10: Iron Man, The Incredible 

Hulk, Thor, Captain America: The First Avenger, Guardians of the Galaxy, Ant-Man, 

Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man: Homecoming e Captain Marvel. Por essa 

contagem, haveriam 4 filmes de acesso na primeira fase, 2 na segunda fase e 4 na terceira 

fase, compondo 66% da primeira fase, 33% da segunda e 40% da terceira fase. Essa 

divisão sugere que a primeira fase foi uma de apresentação, a segunda de consolidação e 

a terceira uma de achar um equilíbrio entre apresentar pontos de entrada e de continuar 

as franquias já existentes. 

Olhando para a Tabela 20, podemos notar que há uma média de 5,4 relações de 

continuidade por obra, bem inferior à média de 8,2 dos filmes, mas ainda assim alta se 

comparada com outras mídias. O mais interessante é que apesar de estar numa proporção 

muito menor que no geral dos filmes (14,8% contra 34,8%), ainda há muitas relações de 

recuperação, com metade dos filmes as apresentando (Apêndice 2), mesmo assim, as 

obras de acesso possuem menos relações de continuidade e tendem a ter relações 

mais fracas do que as outras obras (S1). Outro ponto que chama a atenção é que na 

maior parte desses casos a relação foi avaliada como recuperação por causa do grande 

ganho acerca do mundo ao se conectar as duas obras, não porque uma era imprescindível 

para se compreender a outra. 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 13 

Referência 20 

Recuperação 8 

Gancho 12 

Preenchimento 1 

Total 54 
Tabela 20: Relações de continuidade dos Filmes de Acesso 

Um exemplo disso é a recuperação de Avengers feito por Guardians of the Galaxy com a 

presença de Thanos como um dos vilões do Guardians após ter sua primeira aparição na 
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cena pós-créditos do primeiro Avengers. Thanos não é o principal vilão do filme, mas se 

tem bastante exposição sobre ele e suas motivações, inclusive explicando o porquê ele 

queria o Tesseract em Avengers, além de colocar em contexto seu poder e seu alcance 

como agente da destruição. Todas essas informações sobre Thanos são muito mais 

impactantes se o apreciador sabe que ele foi a força por trás da invasão alienígena 

encabeçada por Loki, mesmo que essa informação não seja essencial para a compreensão 

do filme. Ela nos parece mais significativa do que uma referência. 

Os casos de Ant-Man com a revelação que um ex-colega de Hank Pyn na S.H.I.E.L.D. é 

um agente infiltrado da Hydra, ou com a revelação que a fonte de energia que deu os 

poderes à Captain Marvel foi o tesseract trazido à Terra pelos Kree seguem um princípio 

similar. Mesmo a morte de T'Chaka, que é explicada em Black Panther de um modo que 

o apreciador não precisa ter visto Captain America: Civil War para compreender, possui 

um impacto diferente no apreciador que viu Civil War antes. Em todos esses casos é 

possível justificar a classificação como recuperação e ainda assim defender que não se 

trata de uma sequência. 

O caso de Spider-Man: Homecoming é um pouco diferente dos outros quatro. O filme 

conta uma história bastante separada do resto do mundo, mas um elemento central da 

narrativa é a relação entre Peter e Tony Stark, relação essa que se inicia em Civil War e 

que é constantemente recuperada pela narrativa. Os eventos de Civil War são recontados 

no começo do filme pela perspectiva de Peter, o que dá conta dos eventos, mas não explica 

por que a relação entre os personagens é tão forte e a admiração de Peter por Tony. Nesse 

caso temos uma relação mais forte, mais próxima da recuperação como indispensável 

para a compreensão completa daquela obra. Mesmo assim, em todos os outros pontos, o 

filme funciona como uma obra de acesso, apresentando Peter e seus colegas, além de uma 

parte de Nova York até então inexplorada e que é completamente apresentada nessa obra. 

Uma solução seria descrever Homecoming como um filme que cumpre as duas funções, 

ela é uma obra de acesso e uma sequência ao mesmo tempo, só que com ênfases 

diferentes. Por mais que pareça uma forma convoluta de resolver esse problema, 

acreditamos que essa é a maneira mais próxima de identificar realmente a experiência dos 

diferentes tipos de apreciador ao se deparar com essas obras. Para quem assistiu Civil 

War, Homecoming funciona como uma continuação ramificada ao invés de direta, um 

spin-off. Já para quem não assistiu Civil War, o filme funciona como uma apresentação 

de um mundo maior, preocupação presente no filme com a recapitulação dos eventos de 
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Civil War. Veremos posteriormente que esse tipo de função dupla pode ser utilizada de 

formas mais criativas, exatamente com Civil War. 

Em seguida temos as sequências, que no caso do nosso corpus seriam 8: Iron Man 2, Iron 

Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: 

Civil War, Guardians of the Galaxy Vol 2, Thor: Ragnarok e Ant Man and the Wasp. 

Contando por fase, nós temos 1 na primeira, 3 na segunda e 4 na Terceira, compondo 

12,6%, 50% e 40%, respectivamente. Essa divisão concorda com a análise que fizemos 

das obras de acesso, a primeira fase foi de apresentação e como tal havia pouco espaço 

para sequências, a segunda fase foi de consolidação, com um maior número de sequências 

e a terceira fase é uma de equilíbrio, em que se tentou organizar e equalizar as diferentes 

funções para que a expansão do mundo ficcional fosse mais harmônica. 

Na Tabela 21 podemos notar que temos um número ainda maior de relações de 

continuidade por obra do que a alta média de 8,2 dos filmes em geral com 9,1 relações de 

continuidade por obra. A proporção de relações de recuperação é muito maior do que das 

obras de acesso, com 37%, estando quase pareado com a média de todos os filmes com 

uma diferença de pouco mais de 2%. Um fator interessante de se notar é que mesmo com 

menos obras, os filmes de sequência possuem um maior número de ganchos do que os de 

acesso (14 contra 12), apesar de uma proporção menor (19,1% contra 22,2%) devido ao 

maior número de relações de continuidade. Podemos supor que isso acontece porque as 

sequências são naturalmente mais integradas no mundo e que parte dessa função de 

intermediária é de preparar as próximas sequências e os filmes de convergência. 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 16 

Referência 16 

Recuperação 27 

Gancho 14 

Preenchimento 0 

Total 73 
Tabela 21: Relação de Continuidade dos Filmes de Sequência 

Olhando para as recuperações dessas obras (Apêndice 3), podemos observar que todos os 

filmes possuem entre 2 a 4 relações de recuperação, exceto Captain America: Civil War 

que possui 7, mas discutiremos o caso de Civil War posteriormente. Todas as sequências 

recuperam pelo menos uma vez a obra anterior da mesma franquia (F2) e, no caso 

de Iron Man 3, também houve uma recuperação ao primeiro filme da franquia. A grande 
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maioria dos filmes também recuperam os filmes de convergência anteriores, com exceção 

de Iron Man 2 (que não tinha nenhuma obra de convergência para recuperar), Guardians 

of the Galaxy vol 2 e Ant Man and the Wasp, que recupera Civil War ao invés de 

Avengers: Infinity War.  

Outro ponto constante é que todas essas sequências, com a exceção de Iron Man 3, 

apresenta ganchos, normalmente mais de um deles por obra. Essa quantidade de ganchos 

aliadas às recuperações indica que essas obras tem uma função de conexão entre as fases, 

de conduzir as linhas narrativas, puxando elementos das obras anteriores e preparando o 

terreno para obras futuras, sejam elas as obras de convergência, sejam as próximas 

sequências. Essa função é importante para que haja espaço entre as convergências de 

modo a que se possa sentir seus efeitos de modo mais paulatino, criando linhas diferentes 

de tensão para além de sempre construir um desafio que demande que todos os 

personagens se juntem para resolve-lo. 

Outra opção é que as sequências, por não terem as demandas das obras de acesso nem das 

de convergência, podem construir relações paralelas a essas linhas narrativas maiores e 

mais importantes, aumentando a capilaridade do mundo. É isso que ocorre na parte que 

chamamos de continuação ramificada de Homecoming, mas também com a participação 

do Hulk e de Doctor Strange em Thor: Ragnarok e a recuperação de Ant Man em Civil 

War. Em todos esses casos há uma continuidade mais forte entre diferentes franquias, 

aumentando essas ramificações e ampliando o entrelaçamento desse mundo. Esse tipo de 

relação de continuidade dá a sensação de uma teia narrativa ao invés de fios separados 

que se encontram nos nós que são as obras de convergência. 

Novamente nós encontramos uma obra que cumpre mais de uma função, Civil War 

funciona tanto como uma sequência de Winter Soldier, como também é uma obra de 

convergência no começo da terceira fase. Afirmamos isso por dois motivos, o primeiro 

diz respeito às relações de continuidade que ele apresenta, especialmente o grande 

número de recuperações, uma característica de obras de convergência. Mas, ao mesmo 

tempo, a maior parte dessas recuperações são para The Winter Soldier, o filme anterior 

da franquia, depois com os dois Avengers anteriores e só apresenta uma recuperação de 

Ant Man. Só que Ant-Man era o único filme entre Civil War e a Avengers Age of Ultron, 

o que dava muito pouco espaço para ele recuperar as obras anteriores, fazendo com que 

ele tenha recuperad os filmes entre as duas obras de convergência. 
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No entanto o segundo motivo é mais importante, Civil War teve repercussões como se 

fosse uma obra de convergência. Das 9 obras posteriores, Civil War é recuperado por 4 

delas, incluindo Black Panther e Homecoming, um volume muito mais alto do que o 

normal para uma sequência, além de ser uma obra bastante mencionada com 18 menções 

(Tabela 5). Isso coloca Civil War em uma posição de hibridismo de funções, exatamente 

como Homecoming, já que ele tem um padrão de relações de continuidade mais similar 

com uma sequência, enquanto possui o impacto de uma obra de convergência. 

Por último, nos voltamos para as obras de convergência, que nesse caso seriam os quatro 

filmes da franquia Avengers: Avengers, Avnegers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War 

e Avengers: Endgame. Tanto a primeira fase quanto a segunda só têm uma obra de 

convergência cada, sendo 15,6% das obras destas fases, enquanto a terceira fase possui 

duas obras de convergência, totalizando 20% dos filmes da terceira fase. As obras de 

convergência têm pouco a dizer sobre as estratégias das duas primeiras fases, já que 

funcionam apenas como pontos finais destas, mas a terceira fase conseguir comportar 

duas delas, indica uma expansão suficiente do mundo para tal, além de apresentar um 

equilíbrio maior entre cada uma das funções. 

Relação de continuidade Vezes 

Citação 9 

Referência 10 

Recuperação 27 

Gancho 8 

Preenchimento 0 

Total 54 
Tabela 22: Relação de continudiade filmes de convergência 

É bastante previsível que as obras de convergência sejam aquelas com a maior quantidade 

de relações continuidade por obra, mas o valor de 13,5 relações por obra é praticamente 

uma vez e meia a média de relações dos filmes e quase o triplo da média geral das obras 

do MCU. Mais espantoso ainda é que metade de todas as relações de continuidade desses 

quatro filmes são de recuperação, e mais ainda que temos tantas com tão poucas obras, 

tendo uma média de 6,75 recuperações por filme. Os dados confirmam aquilo que já 

suspeitávamos antes, que as obras de convergências são os núcleos de uma grande rede 

de relações, concentrando diversos vetores de entrada, especialmente as relações de 

continuidade mais forte e afunilando esse mundo numa relação mais linear que depois é 

dispersada novamente. 
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Falando das relações de continuidade, Avengers recupera todos os filmes da primeira 

fase, enquanto Age of Ultron recupera somente Winter Soldier e Thor: The Dark World, 

mas isso é mitigado pelo fato que Iron Man 3 e Guardians of the Galaxy são bem 

separados do resto do mundo e Ant Man foi exibido depois. Já Infinity War recupera 

todos os filmes da terceira fase anteriores a ele, exceto Spider-man: Homecoming e 

Avengers: Endgame não só recupera os filmes posteriores a Infinity War, como também 

diversos filmes de outras fases, como o primeiro Avengers, Thor: The Dark World e 

Guardians of the Galaxy. Em suma, todos os filmes de convergência recuperam a 

maior parte dos filmes da sua fase (F3). 

Quando olhamos para quais obras são mencionadas pelas obras de convergência 

(Apêndice 4) notamos que não há muita concentração em qualquer uma das obras. Essa 

distribuição faz sentido se pensarmos que essas obras canalizam muitas outras, portanto 

não há como as obras serem mencionadas muitas vezes, já que é necessário dividir a 

atenção dos apreciadores. Quando pensamos, por outro lado, nos efeitos que essas obras 

causam, temos a situação oposta, com essas obras sendo algumas das mais mencionadas 

(Tabela 5), apesar de que seu efeito só costuma ser notado na fase seguinte, já que elas 

tendem a encerar, ou estarem bem próximas do final, das fases do MCU. 

4.4 - Considerações finais 

Antes de arrematarmos a análise acerca dos modos como a expansão canônica do MCU 

se deu, vamos recapitular os dados apresentados e as hipóteses testadas, assim como os 

resultados obtidos e um resumo de nossas justificativas para tal. No começo desse 

capítulo nós propomos doze hipóteses acerca do funcionamento das diferentes obras 

constituintes do MCU e como as múltiplas mídias funcionavam em conjunto. Essas doze 

hipóteses, na ordem em que foram testadas: 

1. M1 – O mundo vai se adensando ao longo do tempo, construindo um maior 

número de relações de continuidade por obra nas fases posteriores. 

2. M2 – As relações de continuidade entre as obras vão ficando mais fortes com o 

passar do tempo. 

3. T1 – Os filmes são narrativamente independentes das outras mídias. 

4. T2 – Comics, curtas e webséries tendem a ser dependentes dos filmes 

5. S1 – As séries tem poucas relações de continuidade fortes com os filmes 
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6. S2 – As relações de continuidade das séries com os filmes foram ficando menos 

fortes e recorrentes ao longo do tempo 

7. S3 – As séries não veiculadas na ABC tem menos conexões com o restante do 

MCU 

8. S4 – As séries da Netflix têm poucas relações de continuidade com obras que 

não as produzidas pela Netflix 

9. S5 – As séries da Netflix possuem grande quantidade de relações de 

continuidade com outras séries da Netflix 

10. F1 – Os filmes de acesso possuem o menor número de relações de continuidade 

e também as relações mais fracas 

11. F2 – As sequências devem ter pelo menos uma recuperação do filme anterior da 

mesma franquia 

12. F3 – Os filmes de convergência deve ser ter relações de continuidade com a 

maior parte dos filmes daquela fase 

Excetuando a hipótese M2 todas elas foram comprovadas, primeiro mostrando que nossa 

análise mais contextual realizada no capítulo 3, e que baseou nossas hipóteses, converge 

com a análise narrativa feita nesse capítulo. 

Todo noss percurso até aqui possibilita uma descrição bastante precisa de como o Marvel 

Cinematic Universe organizou sua expansão. Ficou bastante claro que existe uma divisão 

por mídias, sendo os filmes o eixo central e é possível que o apreciador só se limite a 

assisti-los com poucos prejuízos para sua compreensão (T1). Também existe um eixo 

secundário constituído pelas séries e que são relativamente independentes dos filmes 

(S1), apesar de que haja alguma variação em quão próxima elas são, com as séries da 

ABC sendo mais próximas (S3) e as da Netflix sendo mais distantes (S4). As outras 

mídias (comics, curtas e webséries) são essencialmente satélites do eixo central (T2), se 

conectando com os filmes através de relações de continuidades mais fracas. 

Também podemos ver que o mundo foi se adensando com o passar das fases, com cada 

fase possuindo mais relações de continuidade que as anteriores (M1). Esse aumento do 

volume de relações de continuidade, no entanto, não significou que as relações foram 

ficando mais fortes com o passar do tempo (M2), tendo oscilado ao longo faz fases, 

mesmo que a terceira fase tenha tido mais relações fortes do que a primeira. Também 

percebemos que houve um distanciamento das séries em relação aos filmes com o passar 

das fases (S2). Um dos principais motivos desse afastamento foi que as séries da Netflix 
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têm poucas relações de continuidade com o resto do MCU (S4), incluindo os filmes, mas 

possuem um grande número de relações de continuidade entre si (S5), constituindo um 

submundo bastante interligado claramente inspirado no modo como os filmes do MCU 

funcionam. 

Em relação aos filmes, confirmamos a divisão em que três funções diferentes são 

exercidas pelos filmes no processo de expandir e manter o mundo ficcional. A primeira 

dessas funções são as obras de acesso são aquelas em que novos elementos centrais são 

apresentados no mundo e servem como porta de entrada para novos apreciadores e tem 

poucas relações de continuidade, especialmente das mais fortes, com o resto do mundo 

(F1). A segunda são as sequências, que tem como objetivo continuar uma obra anterior, 

recuperando pelo menos uma vez uma obra anterior da mesma franquia (F2), servindo 

como linhas de conexão entre as obras que vieram antes, as obras de convergência e obras 

futuras, muitas vezes permitindo pequenos entrelaçamentos com outras franquias, são 

essas obras que dão o aspecto de teia do mundo não-linear. Por fim, as obras de 

convergência são aquelas que recuperam a maior parte das obras de uma fase (F3), 

servindo como pontos focais para aquele mundo, afunilando sua narrativa e fazendo com 

que a meta-intriga do mundo se concretize em intriga para depois se espalhar novamente 

em diversas obras diferentes que repercutem seus acontecimentos. 

Só que também vimos que obras podem cumprir mais de uma função ao mesmo tempo, 

sejam obras de acesso que recuperam outras obras e servem como sequências delas 

também, sejam sequências que também funcionam como obras de convergência, 

recuperando diversas obras da mesma fase, ainda que ela tenha mais relações de 

recuperação com uma obra da franquia anterior. Esses casos de obras que cumprem mais 

de uma função é um lembrete que essas não são categorias de classificação das obras, 

mas sim que o importante é a função dessa obra em relação ao resto do mundo. Poderia 

ser melhor expressas que temos uma função de introdução, em que novos elementos 

importantes no mundo serão apresentados; uma função de expansão em que elementos 

anteriores são recuperados e continuados; e uma função de integração, em que elementos 

de diversas obras são recuperados. 

Olhando por essa perspectiva, podemos entender melhor porque as relações de 

continuidade aumentaram tanto na terceira fase, em especial nos filmes: As obras 

expandiam e integravam mais. Muitas das obras que cumpriam prioritariamente as 

funções de introdução também funcionavam expandindo o universo em alguma 
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capacidade, como vimos com Black Panther e Spider-Man: Homecoming. Ao mesmo 

tempo, as obras cuja função prioritária era de expansão também integravam, seja o caso 

emblemático de Civil War, seja a participação de Doctor Strange e do Hulk em Thor: 

Ragnarok. Por fim, as obras principalmente de integração além de integrarem mais 

profundamente as diferentes obras daquela fase – basta olhar a quantidade de 

recuperações em Infinity War e Endgame – também expandiram, já que Endgame é 

claramente uma sequência de Infinity War. 

Essa descrição de como se deu a expansão canônica do Marvel Cinematic Universe se 

encaixa muito bem com a descrição que fizemos da trajetória da Marvel Studios no 

capítulo 3. E isso vai além do fato que nos baseamos nessas hipóteses lá, mas que os 

efeitos que pressupomos por causa disso se confirmaram ao olharmos o modo como as 

obras se mencionam. O distanciamento entre as diferentes divisões da Marvel com a saída 

da Marvel Studios para a Disney Filmes foi claramente sentido, com o maior 

distanciamento das séries e uma autonomização ainda maior dos filmes na terceira fase. 

O modo como as mídias secundárias também foram sendo abandonadas, ou pelo menos 

tiveram seu volume bastante diminuído no caso dos comics, também teve seu efeito 

sentido na terceira fase, mas provavelmente por uma mudança de estratégia anterior a 

esse distanciamento administrativo. 

Outro ponto em que a análise narrativa se encaixa muito bem com a análise da trajetória 

da Marvel Studios é quando olhamos para os encargos das obras, especialmente as 

mudanças ocorridas entre a segunda e a terceira fases. Se os encargos eram muito 

específicos e haviam muitas diretrizes externas, os filmes foram ficando mais rígidos nos 

termos do que era necessário para o mundo e não na interação entre aquela obra e o 

mundo, muitas vezes com pouca, ou nenhuma, negociação o criador responsável. Na 

terceira fase as demandas do estúdio parecem ter sido menores, ou mais negociadas, e 

conseguimos ver tanto obras que se diferenciam mais umas outras, quanto integrações 

mais orgânicas entre as obras, sem o trauma das disputas por adições22. 

Concluindo, podemos perceber que a mudança no modo como a Marvel Studios geriu o 

cânone ao longo da construção do Marvel Cinematic Universe afetou narrativamente as 

obras. Especificamente, podemos perceber que conforme ela diminuiu o controle que ela 

possuía sobre as obras diretamente, mais integrados ficaram os filmes e com mais formas 

de se relacionarem, ampliando o uso misto das funções da obra em relação ao mundo. Do 

mesmo modo que descrevemos as mudanças no modo de gerir o MCU da Marvel Studios 
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como uma busca por um equilíbrio entre o controle para planejar o futuro do mundo e 

construir obras com maior liberdade para os criadores, podemos descrever a evolução da 

expansão canônica desse mundo como uma tentativa de moderar diversas mídias, funções 

e relações de continuidade para construir um mundo ficcional que possa ser apreciado de 

diversas maneiras e que tenha uma expansão sustentável. Sem fazer projeções acerca das 

obras e fases a seguir, que já foram anunciados diversas vezes que virão, podemos afirmar 

que a Marvel conseguiu criar um grande arco narrativo e sustentar um mundo em diversas 

mídias enquanto seus concorrentes tem muitas dificuldades de se manter. O Marvel 

Cinematic Universe parece bem posicionado para os próximos dez anos. 
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Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo compreender um problema específico: como mundos 

ficcionais seriados não-lineares funcionam? Para responder a essa questão nós fizemos 

um percurso que passou pelo modo como dois grandes temas se entrelaçam: construção 

de mundos seriados não-lineares e a gestão canônica desses mundos. Depois de 

desenvolver ferramentas metodológicas para explicar como esses dois temas se 

apresentam nas obras, as testamos na análise de um mundo ficcional relativamente 

extenso e muito denso o Marvel Cinematic Universe. Essa análise foi realizada em duas 

partes, primeiro desenvolvendo a trajetória desse mundo, entendendo o papel de seus 

criadores e como a sua gestão se deu. Isso nos ofertou uma visão geral do mundo e 

permitiu a criação de hipóteses narrativas que testamos após a coleta dos dados acerca 

das relações de continuidade entre as diversas obras pertencentes ao MCU. 

Para compreender o primeiro desses temas, a construção de mundos seriados não-

lineares, começamos revisando a tanto os conceitos de mundo, quanto as teorias sobre 

narrativas seriadas. Acreditamos que uma distinção entre os conceitos de mundo ficcional 

e de storyworld seja frutífera porque nos ajuda a diferenciar a construção de um mundo 

abstrato por diversas obras, do modo como uma obra adiciona novos elementos e se 

utiliza de elementos anteriores do mundo para contar uma história. Também percebemos 

que as teorias sobre serialidade tendem a tratar obras com bastante continuidade narrativa 

como lineares, enquanto a não-linearidade pressupõe a falta de continuidade. Para superar 

essa distinção, propomos uma ideia de continuidade enquanto grau, é possível que as 

partes de uma série estejam em uma relação de continuidade mais ou menos forte. 

Com base nisso, desenvolvemos uma tipologia com cinco formas de se colocar elementos 

do mundo ficcional em continuidade narrativa, e consequentemente as obras em que eles 

se apresentam. Dessa maneira podemos ter relações e continuidade fracas (citação), 

intermediárias (referência) e fortes (recuperação), cada uma demando maior 

conhecimento da obra anterior, mas oferecendo uma recompensa proporcional na 

apreciação. Também percebemos a necessidade de descrever relações que não tem a ver 

com a necessidade de conhecimento da obra anterior, mas com a promessa de uma relação 

vindoura (gancho) e com um modo de conectar um ou dois pontos já estabelecidos no 

mundo ficcional (preenchimento). 
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Essas categorias nos permitem descrever a relação entre a obra e o mundo ficcional para 

além de se elas estão em continuidade entre si, mas sim dizer o quão forte é essa relação 

e se ela tem alguma função específica, como explicar um determinado espaço canônico 

ou preparar algum elemento para uso futuro. Em mundos não lineares, essas categorias 

também nos permitem mapear a rede de relações entre as obras, compreendendo quais 

são os caminhos possíveis entre as obras e perceber quais são as funções que essas obras 

tem no conjunto daquele mundo. Além disso, podemos tentar observar quais são os 

percursos prioritários de compreensão daquele, a partir de quais são as obras de acesso e 

com quais outras obras elas se conectam, algo que não foi explorado nessa tese. 

Após a construção dessa estrutura conceitual para lidar com como esses mundos se 

organizam narrativamente, precisamos nos voltar para como eles são realizados e 

coordenados. Afinal, mundos dessa natureza demandam uma organização e coordenação 

diferentes para que façam sentido, especialmente porque a grande maioria possui 

múltiplos criadores trabalhando neles ao mesmo tempo. Para realizar a produção de obras 

simultâneas, é preciso lidar com demandas diversas, já que cada obra se coloca em 

continuidade com partes diferentes do mundo, além de decisões sobre o que pode ou não 

ser colocado em continuidade e quais obras serão produzidas, ou deixarão de ser. 

Recorremos ao conceito de cânone para podermos lidar com esse tipo de decisão, já que 

elas definem não só o que é verdadeiro naquele mundo, mas também quais as 

possibilidades de obras e de conexões entre as obras poderão se efetivar. Não queremos 

lidar com o cânone como se ele fosse somente um estado das coisas – embora ele possa 

ser isso se visto num determinado momento do tempo – mas sim como um bem que é 

gerido. Essa gestão se manifesta tanto nesse processo de validação do estado dos 

elementos do mundo, mas também nas decisões sobre como se dará a sua expansão, quais 

elementos podem ser colocados em continuidade e quais criadores podem realizar quais 

obras. 

Essa autoridade emana da propriedade sobre o mundo que essa instância de validação 

possui, permitindo que ela tenha controle sobre quais obras são publicadas e quais obras 

anteriores ainda podem circular. Essa propriedade é outorgada em diferentes níveis aos 

diferentes criadores, permitindo a eles graus diferentes de liberdade criativa e capacidade 

de realizar demandas e a resistir a demandas dessa instância de validação. Por parte dos 

criadores, a capacidade de demandar essa liberdade criativa depende de muitos fatores, 

mas um dos principais é a quantidade de capital específico eles acumularam, sendo que 
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aqueles com mais capital específico, tendem a ter maior poder de barganha frente aos 

gestores desse mundo, especialmente se são capazes de dar os resultados econômicos e 

simbólicos desejados. 

Identificamos duas características dos gestores que nos auxiliam a compreender como 

eles funciona e como se dão, em termos gerais, as relações entre o cânone e outros 

criadores. A primeira dessas características é que a gestão do cânone pode ser centralizada 

ou distribuída, isto é mais ou menos pessoas podem ter o poder de decisão e de agir como 

a instância de validação daquele mundo. Isso varia desde mundos de completamente 

centralizados em que apenas um autor também é o seu proprietário, até mundos cuja 

autoridade seja completamente distribuída, em que múltiplos criadores tem poder de 

decisão. A segunda característica é se o cânone é muito ou pouco controlado, podendo 

variar quão planejados são os mundos, variando de mundos com grandes planejamentos 

e muitas demandas a outros criadores para seguir esses planos, ou possuir mecanismos de 

controle para impedir que um modifique ou adicione elementos no mundo. No outro 

oposto temos mundos em que os criadores tem muita liberdade e precisam prestar poucas 

contas do que estão realizando e do seu planejamento, o que pode levar a maiores 

inconsistências entre as obras e a perda de coerência do mundo. 

É importante frisar que essas duas características são independentes uma da outra, um 

mundo pode ser muito controle e ter sua gestão distribuída, onde múltiplos criadores tem 

voz, mas decisões precisam pelo aval de vários deles, por exemplo. Da mesma maneira, 

um mundo pode ser bastante centralizado, mas com pouco controle, caso o proprietário 

daquele mundo não tenha interesse em fazer valer sua autoridade e deixe os outros 

criadores realizarem o que desejarem. 

Após termos conseguido construir categorias que dessem conta tanto de como os mundos 

seriados não-lineares se organizam narrativamente e também como essa organização é 

gerida por uma instância de validação, fomos testar a sua aplicação no MCU. 

Primeiramente, fizemos uma longa descrição do histórico do MCU, falando de suas 

origens na falência da Marvel e da venda dos direitos para o cinema da maior parte de 

seus personagens mais conhecidos. Isso levou diretamente ao primeiro grande boom de 

filmes de super-heróis, mas devido aos diversos acordos de cessão de direitos, gerou 

muito pouca renda para a Marvel. Decidida a entrar nesse mercado, a Marvel decidiu 

assumir um empréstimo para poder realizar, de forma independe, os filmes dos 

personagens que ainda possuía os direitos. 
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Nessa situação Kevin Feige assumiu o papel de presidente da Marvel Studios, e elaborou 

um plano para utilizar os personagens menos famosos os quais ainda possuía acesso: 

Construir um percurso até o filme dos Avengers. Isso seria feito ao apresentar cada um 

dos personagens num filme solo, construindo conexões entre os filmes através da 

S.H.I.E.L.D., de personagens secundários, de cenas pós-créditos e de narrativas auxiliares 

em diferentes mídias. A estratégia de construção paulatina e conservadora dos filmes foi 

um sucesso, garantindo a sobrevivência da Marvel – através de sua venda para a Disney 

– e preparando o terreno para uma segunda fase. 

Essa segunda fase viu uma grande expansão do MCU, com a adição de uma série 

televisiva, a princípio, bastante conectada com os filmes e um aumento exponencial do 

lançamento de comics relacionados com os filmes. Por outro lado, o planejamento e 

execução dos filmes se tornou um problema a partir do modo como os planos de expansão 

do mundo se chocava com os planos individuais dos diretores, gerando conflitos que 

acabaram por afastar diretores mais renomados de colaborar com a Marvel. Ao mesmo 

tempo, disputas internas entre Feige e o CEO da Marvel Entertainment, Ike Permultter, 

levou à transferência da Marvel Studios para a divisão de filmes da Disney ao final desta 

fase, basicamente encerrando a colaboração mais próxima que os filmes possuíam com 

as séries e com os comics. 

Essa mudança da Marvel Studios para a Disney fez com que Feige tivesse ainda mais 

poder e controle acerca do MCU, já que não havia ninguém acima dele no controle dos 

filmes, apenas uma cobrança por resultados sem muito interferência. Isso permitiu que os 

filmes da Marvel passassem a tomar mais riscos, recrutando diretores com estilos mais 

peculiares e permitindo que eles fizessem filmes com maior liberdade, tentando achar um 

equilíbrio entre as necessidades da obra e do mundo. A contrapartida dessa liberdade foi 

o crescente isolamento das diferentes mídias, já que coordenação entre as partes foi se 

tornando inviável com a distância entre as produtoras de cinema, comics e televisão, mas 

mesmo as séries fizeram questão de se isolar, com a exceção do submundo das séries da 

Netflix. 

Após descrevermos como a gestão do cânone do MCU se deu, com a mudança de uma 

gestão muito centralizada e controlada para uma ainda centralizada, mas com um pouco 

menos de controle, fomos analisar as obras que constituem o Marvel Cinematic Universe 

observar como as relações de continuidade constituíram aquele mundo e se nossas 

observações acerca de como a gestão conduziu a expansão daquele mundo se 
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comprovavam. Das 12 hipóteses que desenvolvemos a partir da análise sociológica, 11 

se mostraram verdadeiras, demonstrando a coerência de nossa análise da trajetória do 

Marvel Studios e como nossas categorias analíticas narrativas estavam bem alinhadas a 

elas. 

Acreditamos que este trabalho cumpriu com seu objetivo de preencher uma lacuna 

teórico-metodológica nos estudos acerca de narrativas seriadas ao se debruçar sobre um 

fenômeno pouco estudado nesse campo: os mundos ficcionais não lineares. Os 

referenciais teóricos propostos aqui permitem uma compreensão da serialidade específica 

desses fenômenos de um modo mais preciso, ao identificar não só que existam 

intensidades diferentes nas relações de continuidade entre as diferentes obras, mas 

também funções distintas que essas relações podem exercer. 

Além disso, achamos que essa metodologia de análise das relações de continuidade é 

promissora o suficiente para que sua aplicação a séries lineares possibilite construir uma 

descrição mais granular dos regimes seriados que não os mais cristalizados pelos modelos 

seriados de Barbieri já testados e expandidos por nós em diferentes trabalhos. Essa 

descrição mais granular pode ser um fator essencial para ajudar na identificação das 

diferenças entre obras seriadas que simplesmente identificariam como “sagas”, mas que 

possuem formas diferentes de construir a continuidade entre as partes. Esse exercício 

também poderia ajudar a desenvolver mais o modelo ao apontar outras relações de 

continuidade que não conseguimos identificar durante a feitura deste trabalho. 

Não que essas categorias de análise tenham funcionado perfeitamente, percebemos que 

durante a análise houveram hesitações acerca da utilização das categorias. O primeiro 

desses problemas veio da definição da categoria de referência, construída para ocupar o 

espaço entre a citação e a recuperação, imaginando que haveriam relações mais fortes que 

a citação, mas que não demandem conhecimento da recuperação. Na classificação, muitas 

tinham as características da referência, validando a sua inclusão no sistema de categorias, 

mas ainda houveram alguns casos de dúvidas, especialmente o que apresentamos sobre 

as recuperações em obras de acesso, que ficamos em dúvida se deveríamos classificar 

como referências. 

Em estudos futuros, seria interessante testar uma definição mais ampla para a 

classificação da categoria referência, de modo a diminuir as dúvidas acerca de sua 

aplicação, talvez absorvendo esses casos limítrofes que classificamos como recuperação 

nesta pesquisa. Outra opção seria a criação de uma quarta categoria, entre referência e 
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recuperação que existisse exatamente para dar conta desses casos, reorganizando as outras 

já existentes em definições mais limitadas. 

Obviamente que o desenvolvimento dessa metodologia só poderá ocorrer a partir da sua 

aplicação em análises de outros mundos seriados. Como já dissemos anteriormente, já 

vislumbramos sua possível aplicação na análise de séries lineares, sejam elas televisivas, 

cinematográficas ou literárias. Mas também percebemos que ao analisar mundos criados 

em diferentes contextos produtivos podem emergir novos problemas que não 

encontramos nessa pesquisa. Isso pode ocorrer e mundos mais novos, em que as teias de 

continuidade ainda não se desenvolveram o suficiente, ou mesmo em mundos muito mais 

antigos em que as relações de continuidade venham atreladas a outras questões que não 

trabalhamos aqui como retcons e reboots. 

Também precisamos admitir que a perspectiva que adotamos aqui em relação às múltiplas 

mídias tem diversas limitações. Decidimos empregar um recorte analítico que ignorou 

como as diferentes mídias funcionam, agrupando a sua totalidade, ou suas temporadas, 

em uma unidade que chamamos de obra. Ao adotar essa organização, claramente 

enviesamos a análise para priorizar os filmes, o que não acreditamos ser um problema 

para a presente análise do Marvel Cinematic Universe, já que os filmes são o eixo central 

desse mundo. Mesmo assim, é importante que pesquisas futuras levem em consideração 

os diferentes modos seriados das múltiplas mídias que compõem um mundo ficcional. 

Essa pesquisa acerca de múltiplas mídias também pode ser uma pergunta de pesquisa 

futura. Se agora construímos ferramentas metodológicas para analisar mundos ficcionais 

não-lineares, será que há diferenças entre o modo como esses mundos se organizam em 

mídias diferentes? Será que os mundos não-lineares literários possuem particularidades 

que os televisivos não possuem? Como os comics se comparam com projetos de 

construção de mundos em jogos eletrônicos? Como os modos produtivos de cada uma 

das mídias influenciam esse funcionamento? Essas são algumas perguntas que pesquisas 

em mídias específicas podem ajudar a compreender, além é claro de fazer a pergunta se 

mundos não-lineares transmidiáticos possuem alguma particularidade que suas 

contrapartes em apenas uma mídia não possuem? 

Outra perspectiva interessante que não pudemos realizar nesse projeto é tentar 

compreender a relação entre submundos e universos narrativos. O objeto de estudo mais 

adequado talvez seja um retorno aos estudos dos comics de super-heróis, já que lá seria 

possível identificar e isolar diferentes submundos que operariam em paralelo. Utilizando 
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a metodologia desenvolvida aqui seria possível identificar quais seriam os submundos de 

um universo ficcional de comics, e o quão conectados são esses submundos em relação 

ao conjunto deles, se diferentes submundos se conectam independentemente e como seria 

possível compreender cada um deles em separado. Uma outra pergunta relacionada é se 

haveriam subsubmundos, ou organizações internas dos submundos e como essas divisões 

ainda mais específicas afetariam as relações de continuidade nos diversos níveis. 

Por fim, vemos muitas possibilidades acerca das ferramentas analíticas construídas 

durante este trabalho, as suas limitações podem ser corrigidas e os resultados da análise 

do MCU são promissores para que possamos entender mais acerca desse fenômeno pouco 

estudado e cada vez mais relevante no nosso tempo de convergência midiática e 

fragmentação narrativa, os mundos ficcionais não lineares. Esperamos que esse trabalho 

seja o primeiro de muitos que possam avançar sobre essa lacuna no campo de estudos 

acercas de narrativas seriadas. 
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Apêndice 1 – Relações de Continuidade do Marvel Cinematic 

Universe 

OBRA RELAÇÃO OBRA MENCIONADA ANOTAÇÃO 

Iron Man Citação Captain America: The First Avenger 
 

Gancho 
 

S.H.I.E.L.D. 

Gancho 
 

Avengers 

Initiative 

The Incredible Hulk Citação Iron Man 
 

Citação Captain America: The First Avenger 
 

Referência Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Gancho 
 

Avengers 

Initiative 

Iron Man 2: Public 

Identity 

Preenchimento Iron Man -> Iron Man 2 
 

Citação Iron Man 
 

Iron Man 2 Citação Captain America: The First Avenger Escudo Captain 

America 

Citação Hulk 
 

Recuperação Hulk Avengers 

Initiative 

Recuperação Iron Man 
 

Recuperação Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Gancho 
 

Coulson 

chegando ao 

Mjolnir 

Iron Man 2: Agents of 

S.H.I.E.L.D. 

Citação Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Preenchimento Iron Man -> Iron Man 2 
 

Thor Citação Hulk 
 

Citação Captain America: The First Avenger 
 

Referência Iron Man S.H.I.E.L.D. 
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Gancho 
 

Selvig possuído 

por Loki 

Captain America: First 

Vengeance 

Preenchimento Captain America: The First Avenger 
 

Captain America: The 

First Avenger 

Referência Thor Odin e o 

Tesseract 

Referência Iron Man 2 Howard Stark 

Citação Thor Tesseract 

Gancho 
 

Captain 

America 

Acordando 

The Consultant Preenchimento Hulk -> Iron Man 2 
 

A Funny Thing 

happened on the way to 

Thor's hammer 

Preenchimento Iron Man 2 -> Thor 
 

Marvel's The Avengers 

Prelude: Fury's Big 

Week 

Preenchimento Avengers, Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: The 

First Avenger e A Funny Thing happened on the way to 

Thor's hammer 

Recuperação Hulk De gancho: 

Zelador 

transformado 

Marvels’s The 

Avengers: Black 

Widow Strikes 

Citação Iron Man Coulson 

Preenchimento Iron Man 2 -> Avengers 
 

Avengers Citação Hulk 
 

Recuperação Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Referência Marvel's The Avengers Prelude: Fury's 

Big Week 

Comando da 

S.H.I.E.L.D. 

Recuperação Hulk Hulk fugiu 

Recuperação Iron Man 2 Black Widow 

Recuperação Thor De gancho: 

Loki sabendo do 

Tesseract por 

causa de Selvig 
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Recuperação Captain America: The First Avenger Steve Rogers 

nos tempos 

atuais 

Recuperação Captain America: The First Avenger Tesseract 

Gancho 
 

Thanos 

The Avengers: The 

Avengers Initiative  

Preenchimento Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain 

America: The First Avenger 

 

Iten 47 Recuperação Avengers Morte de 

Coulson, 

Batalha de Nova 

York 

Iron Man 3: prelude 

(Comic) 

Preenchimento Iron Man 2 -> Avengers -> Iron Man 3 
 

Recuperação Iron Man 2  (War Machine) 

Recuperação Iron Man (Dez Anéis) 

Referência Iron Man 2 (Hammer) 

Recuperação Avengers (batalha de 

Nova York) 

Referência Avengers (Cena Pós 

Créditos) 

Citação Hulk (Stark Sonic 

Cannon) 

Iron Man 3 (Filme) Recuperação Avengers (batalha de 

Nova York) 

Recuperação Iron Man 2  (Iron Patriot)  

Recuperação Iron Man (Sequestro de 

Stark) 

Citação Iron Man (Dez Anéis) 

Citação Iron Man (S.H.I.E.L.D.) 

Citação Avengers (Thor)  

Referência Avengers (Cena pós 

Créditos, Hulk e 

Tony são 

amigos) 
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Thor: The Dark World 

Prelude (Comic) 

Preenchimento Thor -> Avengers -> Thor 2 
 

Recuperação Thor (Destruição de 

Bifrost) 

Recuperação Thor (Cena pós 

créditos) 

Referência Thor (Phil Coulson) 

Referência Avengers  (Batalha de 

Nova York) 

Thor: The Dark World 

(Filme) 

Recuperação Avengers  (Crimes de 

Loki) 

Recuperação Thor (Pesquisa de 

Jane) 

Referência Avengers (Batalha de 

Nova York) 

Referência Avengers (Erik Selvig 

estava 

Possuído) 

Citação Iron Man (S.H.I.E.L.D.) 

Gancho 
 

(The Colector, 

Cena pós-

créditos) 

Gancho 
 

(Pedras do 

infinito) 

Thor: Crown of Fools 

(Comic) 

Referência Thor 
 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 1  

Recuperação Avengers (morte de 

Coulson) 

Referência Thor (berserker staff) 

Referência Hulk (energia 

Gamma) 

Citação Captain America: The First Avenger  (Super soldier 

serum) 

Citação Iron Man 3 (Extremis) 
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Citação Avengers (Rifle) 

Referência Avengers  (Nick Fury) 

Referência Thor (Syf) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier   (HYDRA 

infiltrada na 

S.H.I.E.L.D.) 

Gancho 
 

(Reconstruir a 

S.H.I.E.L.D.) 

Agent Carter Curta Recuperação Captain America: The First Avenger (despedida entre 

Carter e Steve 

Rogers) 

Referência Captain America: The First Avenger (Howard Stark e 

Dun Dun 

Dungan) 

Captain America: The 

Winter Soldier Infinite 

Comic (Comic) 

Referência Agent Carter Curta (Zodiac serum) 

All Hail the King  Recuperação Iron Man 3 (Mandarin falso 

preso) 

Referência Iron Man 2 Justin Hammer 

preso 

Referência Iron Man (Dez anéis) 

Gancho 
 

Mandarin Falso 

indo encontrar o 

Mandarin 

verdadeiro 

Captain America: 

Homecoming (Comic) 

Recuperação Avengers (Batalha de 

Nova York) 

Citação Captain America: The Winter Soldier 

Infinite Comic 

(Brock 

Rumlow) 

Captain America: The 

Winter Soldier (Filme) 

Recuperação Avengers (Steve Rogers 

trabalhando pra 

S.H.I.E.L.D.) 
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Referência Avengers (S.H.I.E.L.D. 

Helicarier) 

Recuperação Captain America: The First Avenger (Morte de 

Bucky) 

Citação Captain America: The First Avenger (Dun Dun 

Dungan) 

Recuperação Captain America: The First Avenger  (Peggy Carter) 

Citação Doctor Strange (Nome de 

Stephen 

Strange) 

Citação Iron Man (Nome de Tony 

Stark) 

Citação Hulk (Nome de Bruce 

Banner) 

Referência Hulk (Serum 

calmante 

desenvolvido 

por Banner) 

Recuperação Captain America: The First Avenger  (Arnin Zola) 

Gancho 
 

S.H.I.E.L.D. 

Destruída 

Gancho 
 

Steve 

Procurando 

Bucky 

Gancho 
 

 Baron Von 

Strucker e o 

Cetro 

Guardians of the 

Galaxy prequel infinite 

comic (Comic) 

Preenchimento Thor: the Dark World -> Guardians of 

the Galaxy 

 

Guardians of the 

Galaxy Prelude 

(Comic) 

Preenchimento Guardians of the Galaxy 
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Guardians of the 

Galaxy: Galaxy’s Most 

Wanted (Comic) 

Preenchimento Guardians of the Galaxy 
 

Agents of S.H.I.E.L.D.: 

The Chase (Comic) 

Preenchimento Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1 
 

Citação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1 (Slingshot) 

Guardians of the 

Galaxy (Filme) 

Recuperação Avengers Gancho de 

(Thanos) 

Referência Thor: The Dark World (Colector) 

Referência Thor: The Dark World  (Pedras do 

infinito) 

Referência Captain America: The First Avenger  (Tesseract) 

Gancho 
 

Paternidade de 

Quill 

Gancho 
 

Existem seis 

Pedras do 

infinito 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 2  

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1 (Reconstrução 

da S.H.I.E.L.D.) 

Referência Guardians of the Galaxy (Kree) 

Referência Thor Lady Syf 

Referência Captain America: The First Avenger (Peggy Carter 

and the Howling 

Comandos) 

Citação Avengers (cetro de Loki) 

Gancho 
 

Reorganização 

da Hydra 

Gancho 
 

Obelisco abduz 

Jemma 

Agent Carter 

temporada 1  

Recuperação Captain America: The First Avenger  (SSR) 

Referência Captain America: The First Avenger (Arnin Zola) 

Referência Captain America: The Winter Soldier  (HYDRA 

infiltrada na 

S.H.I.E.L.D.) 
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Referência Avengers: Age of Ultron  (Red Room) 

Avengers: Age of 

Ultron Prelude - This 

Scpter’d Isle (Comic) 

Preenchimento Avengers -> Captain America: The 

Winter Soldier 

 

Ant-Man Prelude 

(Comic) 

Preenchimento Captain America: The First Avenger -> 

Ant-Man 

 

Referência Captain America: The First Avenger (Howard Stark) 

Referência Captain America: The Winter Soldier (Peggy como 

agente da 

S.H.I.E.L.D.) 

Ant Man - Scott Lang: 

Small Time (Comic) 

Preenchimento Ant-Man 
 

Avengers: Operation 

HYDRA (Comic) 

Preenchimento Captain America: The Winter Soldier -> 

Avengers: Age of Ultron 

 

Daredevil temporada 1 

(Netflix) 

Recuperação Avengers (Batalha de 

New York) 

Citação Iron Man 2 (WHiH World 

News) 

Gancho 
 

Demolidor 

como Heróis 

mascarado 

Gancho 
 

Nelson and 

Murdock 

Avengers: Age of 

Ultron (Filme) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier Gancho (Cetro 

nas mãos da 

HYDRA) 

Referência Iron Man 3  (Iron Legion) 

Recuperação Thor: The Dark World (Explicação das 

pedras do 

infinito) 

Referência Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 (Helicarrier) 

Citação Black Panther (Vibranium) 

Citação Captain America: The Winter Soldier (Bucky) 
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Referência Thor (Mjolnir) 

Gancho 
 

Novos 

Avengers 

reunidos 

Gancho 
 

Thanos 

colocando a 

manopla 

Gancho 
 

Hulk vai ao 

espaço 

Ant-Man: Larger than 

Life (Comic) 

Preenchimento Ant-Man 
 

WHiH Newsfront 

temporada 1 

Preenchimento Ant-Man 
 

Referência Iron Man Christine 

Everhart 

Ant Man (Filme) Referência Captain America: The Winter Soldier  (Triskelion) 

Referência Captain America: The Winter Soldier (Peggy 

trabalhando na 

S.H.I.E.L.D.) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Hydra estava 

infiltrada na 

S.H.I.E.L.D.) 

Referência Iron Man  (Dez anéis) 

Referência Avengers: Age of Ultron  (Nova base dos 

vingadores e 

Falcão) 

Gancho 
 

Roupa da Wasp 

Gancho 
 

Janet Van Dyne 

está viva 

Gancho 
 

Capitão 

America e 

Falcão 

capturando 

Bucky 
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Referência Captain America: Civil War Acordos de 

Sokovia 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 3 (Série) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 (Obelisco) 

Citação Ant-Man  (Particulas 

Pyn) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 (inhumans) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 (reconstrução da 

Hydra) 

Recuperação Captain America: Civil War (Sokovia 

Accords) 

Referência Captain America: Civil War (morte de 

Peggy) 

Gancho 
 

Quake fugitiva 

Gancho 
 

Aida, Life 

Model Decoy 

Jessica Jones (Comic) Preenchimento Daredevil temporada 1 -> Jessica jones 

temporada 1 

 

Jessica Jones 

Temporada 1 (Netflix) 

Referência Avengers (Batalha de 

New York) 

Citação Avengers  (Big Green guy 

and his Crew) 

Referência Daredevil temporada 1 (Claire Temple) 

Gancho 
 

Luke Cage 

Referência Daredevil temporada 1  (Turk) 

Agent Carter 

temporada 2 (Série) 

Recuperação Agent Carter temporada 1  (Dottie 

Underwood) 

Citação Captain America: The First Avenger  (Hovercar) 

Citação Iron Man  (reactor Core) 

Captain America: Civil 

War Prelude Infinite 

Comic (Comic) 

Preenchimento Captain America: The Winter Soldier-> 

Captain America: Civil War 

 

Preenchimento Avengers: Age of Ultron -> Captain 

America: Civil War 
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WHiH Newsfront 

temporada 2 

(Webserie) 

Referência Iron Man Christine 

Everhart 

Referência Hulk  (Thadeus Ross) 

Captain America: Road 

To War (Comic) 

Preenchimento Avengers: Age of Ultron -> Captain 

America: Civil War 

 

Referência Hulk (Thadeus Ross) 

Captain America: Civil 

War (Filme) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron (Destruição de 

Sokovia) 

Referência Captain America: The Winter Soldier  (Rumlow) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Caçada por 

Bucky) 

Recuperação Avengers Batalha de Nova 

york 

Citação Captain America: The First Avenger  (I can do this all 

day) 

Referência Iron man 3 (Pepper 

terminar com 

Tony por causa 

das armaduras) 

Referência Hulk  (Thadeus Ross) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Peggy é muito 

idosa) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Lavagem 

cerebral de 

Bucky) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Red Room) 

Citação Captain America: The First Avenger (Super Soldier 

Serum) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Morte de 

Pietro) 

Recuperação Ant-Man (Falcão 

chamando Ant-

Man) 
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Citação Iron Man  (Wakanda) 

Citação Captain America: The First Avenger (Vibranium) 

Gancho 
 

 Morte de 

T’Chaka 

Gancho 
 

Spider-Man 

Gancho 
 

Avengers 

separados 

Gancho 
 

Bucky em 

Wakanda 

Daredevil temporada 2 

(Netflix) 

Recuperação Daredevil temporada 1 (Daredevil em 

ação) 

Recuperação Daredevil temporada 1  (Nelson and 

Murdock) 

Referência Daredevil temporada 1  (Turk) 

Referência Jessica Jones temporada 1  (Claire 

ajudando Luke) 

Referência Daredevil temporada 1  (Claire 

terminando com 

Matt) 

Recuperação Daredevil temporada 1 (Elektra) 

Referência Jessica Jones temporada 1  (Samantha 

Reyes) 

Recuperação Daredevil temporada 1 (The Hand) 

Referência Jessica Jones temporada 1  (Jerry Hogarth) 

Gancho 
 

Ressureição de 

Elektra 

Doctor Strange Prelude 

(Comic) 

Preenchimento Doctor Strange 
 

Doctor Strange 

Prelude: The Zealot 

(Comic) 

Preenchimento Doctor Strange 
 

Recuperação Jessica Jones temporada 1 (Luke fugindo) 



 219 

Luke Cage Temporada 

1 (Netflix) 

Citação Iron Man 2 (Hammer 

industries) 

Citação Jessica Jones temporada 1 (Morte de 

Killgrave) 

Referência Daredevil temporada 1  (Turk) 

Recuperação Daredevil temporada 2 (Claire volta pro 

harlem) 

Referência Daredevil temporada 1 (Wilson Fisk) 

Referência Avengers   (Chitauri) 

Citação Iron Man 2 (WHiH) 

Citação Jessica Jones temporada 1  (Killgrave) 

Gancho 
 

Wing Dojo 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 4 (Série) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 (Busca por 

quake) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 (Life Model 

Decoys) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 (S.H.I.E.L.D. 

reconstruída 

publicamente) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 (inhumans) 

Recuperação Captain America: Civil War (Sokovia 

accords) 

Citação Agent Carter temporada 2  (isodyne 

energy) 

Citação Iron Man 2 
 

Gancho 
 

Coulson no 

espaço 

Doctor Strange (Filme) Citação Avengers (they protect the 

physical realm) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Pedras do 

infinito) 

Gancho 
 

Thor aparece no 

Sanctum 
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Gancho 
 

Mordo matando 

feiticeiros 

Doctor Strange: Mystic 

Aprentice (Comic) 

Preenchimento Doctor Strange 
 

Agents of S.H.I.E.L.D.: 

Slingshot (Webseries) 

Preenchimento Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 -> 

Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4 

 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4  (Yo-Yo) 

Referência Captain America: Civil War (Sokovia 

accords) 

Guardians of the 

Galaxy vol. 2 (Filme) 

Recuperação Guardians of the Galaxy  do Gancho 

(Paternidade de 

Quills) 

Referência Guardians of the Galaxy (pedras do 

infinito) 

Recuperação Guardians of the Galaxy (Groot bebê) 

Recuperação Guardians of the Galaxy (Nebula 

tentando matar 

Gamora) 

Gancho 
 

Adam Warlock 

Citação Captain America: Civil War  (Stan Lee 

dizendo de 

como era um 

entregador) 

Iron Fist temporada 1 

(Netflix) 

Citação Daredevil temporada 1 (New York 

Bulletin) 

Recuperação Luke Cage temporada 1 de 

gancho:(Claire 

fazendo artes 

Marcias) 

Referência Jessica Jones temporada 1  (Hogarth) 

Referência Daredevil temporada 1 (Madame Gao) 

Citação Daredevil temporada 1   (You climb 

like daredevil) 

Recuperação Daredevil temporada 2  (The Hand) 
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Citação Luke Cage temporada 1 
 

Gancho 
 

Aliança entre 

Davos e Joy 

Gancho 
 

The Hand 

invadiu K’un-

Lun 

Spider-Man: 

Homecoming (Filme) 

Recuperação Captain America: Civil War (Participação de 

Peter na 

batalha) 

Recuperação Avengers (Batalha de 

New York) 

Referência Avengers: Age of Ultron  (Avengers 

Tower) 

Citação Captain America: The Winter Soldier  (destruição do 

triskelion) 

Referência Iron Man 3   (Tony e sua 

relação com 

crianças) 

The Defenders (Netflix) Recuperação Daredevil temporada 2 Gancho  

(Elektra vive) 

Recuperação Iron Fist temporada 1 (Hand a solta) 

Recuperação Luke Cage temporada 1 (Luke sai da 

prisão) 

Recuperação Daredevil temporada 2 (Karen 

escrevendo pro 

jornal) 

Recuperação Daredevil temporada 2 (Nelson 

trabalhando 

para Hogarth) 

Referência Jessica Jones temporada 1 (killgrave) 

Referência Daredevil temporada 2 (Elektra é o 

Dark Sky) 

Citação Hulk (notícias de 

jornais) 
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Recuperação Daredevil temporada 1  (Buraco em 

Midland Circle) 

Gancho 
 

Matt está vivo 

Thor Ragnarok (Filme) Referência Avengers: Age of Ultron (Pedras do 

infinito) 

Recuperação Thor: The Dark World (Loki fingindo 

ser Odin) 

Referência Thor: The Dark World (Situação de 

relacionamento 

de Thor) 

Recuperação Doctor Strange Thor e Loki no 

Sanctum 

Referência Thor (Salão de 

relíquias de 

Odin) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron gancho:  (Hulk 

no espaço) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Natasha acalma 

o Hulk) 

Gancho 
 

Loki roubando o 

tesseract 

Gancho 
 

Nave de Thanos 

aparecendo 

Inhumans Temporada 

1 (Série) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 (Espalhar as 

névoas 

terrigenas) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 Watchdogs 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4 Morte de Hive 

Black Panther Prelude 

(Comic) 

Preenchimento Black Panther 
 

Punisher Temporada 1 

(Netflix) 

Recuperação Daredevil temporada 2  Frank está vivo 

Recuperação Daredevil temporada 2 Operation 

Cerberus 



 223 

Recuperação Daredevil temporada 2  (Karen trabalha 

no Jornal) 

Gancho 
 

Jigsaw está vivo 

Runaways temporada 1 

(Hulu) 

Citação Doctor Strange  (Tina Minoru 

usando o Staff 

of One) 

Citação Iron Man 2  (WHiH) 

Citação Hulk  (Culver 

University) 

Gancho 
 

Crianças 

fugindo 

Agents of S.H.I.E.L.D. 

temporada 5 (Série) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4 Gancho 

(Coulson no 

espaço) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4 Life Model 

Decoy 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1 (Centipede 

serum) 

Recuperação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2  (Obeliscos) 

Referência Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1 (Deathlok) 

Referência Avengers: Infinity War (Futuro Ataque 

de Thanos a 

Terra) 

Avengers: Infinity War 

Prelude (Comic) 

Preenchimento Captain America: Civil War -> Doctor 

Strange -> Avengers: Infinity War 

 

Black Panther (Filme) Recuperação Captain America: Civil War (Morte de 

T’Chaka) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron   (Ulysses 

Klaue) 

Referência Captain America: Civil War (Everett Ross) 

Citação Iron Man (Shuri asking 

who T’Chala 

think she is, 

Tony Stark?) 
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Recuperação Captain America: Civil War (Bucky está fora 

da criogenia) 

Jessica Jones 

temporada 2 (Netflix) 

Recuperação Jessica Jones temporada 1  (Jéssica matou 

Killgrave) 

Recuperação Jessica Jones temporada 1 (arquivos da 

IGH) 

Citação Iron Fist temporada 1 (Rand 

enterprises) 

Recuperação Daredevil temporada 2  (Foggy Nelson 

trabalhando 

para Hogarth) 

Gancho 
 

Trish Walker 

ganha poderes 

Referência The Defenders 
 

Avengers: Infinity War 

(Filme) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron 
 

Recuperação Thor: Ragnarok 
 

Recuperação Captain America: Civil War 
 

Recuperação Doctor Strange 
 

Recuperação Guardians of the Galaxy 2 
 

Recuperação Guardians of the Galaxy 
 

Recuperação Thor: The Dark World 
 

Recuperação Black Panther 
 

Recuperação Spider-Man: Homecoming 
 

Referência Guardians of the Galaxy Nova Corps 

destruída 

Referência Captain America: Civil War (Ant-Man e 

Hawkeye em 

prisão 

domiciliar) 

Citação Iron Man 3  (Cirurgia de 

Tony) 

Citação Avengers: Age of Ultron (como criaram 

Visão) 
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Citação Guardians of the Galaxy (Dance Off) 

Gancho 
 

Thanos bem 

Sucedido 

Gancho 
 

Pager Captain 

Marvel 

Luke Cage Temporada 

2 (Netflix) 

Recuperação Luke Cage temporada 1 (Mariah 

tentando 

controlar o 

Harlem) 

Recuperação The Defenders (Luke saiu da 

cadeia) 

Recuperação The Defenders (Relação Claire 

e Luke) 

Recuperação The Defenders (Braço de 

Misty) 

Referência Iron Fist temporada 1  (Dany dá o 

braço a Misty) 

Referência Daredevil temporada 2  (Foggy 

trabalhando 

para Hogarth) 

Gancho 
 

Luke 

controlando 

Harlem’s 

Paradise 

Cloak & Dagger 

temporada 1 

(Freeform) 

Citação Iron Man 2  (Roxxon) 

Citação Iron Fist temporada 1 (Rand 

Enterprises) 

Citação Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3 (Darkforce) 

Referência Luke Cage temporada 1  (Misty Knight) 

Referência Daredevil temporada 1 (Ben Urich) 

Ant-Man and the Wasp 

(Filme) 

Recuperação Ant-Man  (Hank Pyn 

procurando por 

Janet) 
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Recuperação Captain America: Civil War (Scott Lang em 

prisão 

domiciliar) 

Citação Iron Man 2  (Projeto 

Goliath) 

Referência Captain America: The Winter Soldier (S.H.I.E.L.D. 

não existe mais) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Hydra acabou) 

Gancho 
 

Hope e Hank 

Pyn 

desaparecem e 

deixam Scott 

preso no mundo 

quântico 

Iron Fist temporada 2 

(Netflix) 

Recuperação The Defenders (Dany sendo um 

vigilante) 

Recuperação Iron Fist temporada 1 Gancho (Davos 

e Joy 

planejando 

vingança) 

Recuperação Luke Cage temporada 2  (Misty 

deixando de ser 

uma policial) 

Gancho 
 

Coleen com o 

punho de ferro 

Gancho 
 

Dany atirando 

balas carregadas 

com Chi 

Gancho 
 

Procura por 

Orson Randall 

Daredevil temporada 3 

(Netflix) 

Recuperação The Defenders (Suposta morte 

de Matt) 

Recuperação Daredevil temporada 2 (Fisk reganha 

poder na prisão) 
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Recuperação Daredevil temporada 2  (Nelson 

trabalhando 

para Hogarth) 

Citação Jessica Jones temporada 2 
 

Citação Luke Cage temporada 2 
 

Captain Marvel 

Prelude (Comic) 

Preenchimento Avengers: Age of Ultron -> Captain 

America: Civil War -> Avengers 

Infinity War-> Captain Marvel 

(cena pós 

crédito) de 

Capitain Marvel 

Runaways temporada 2 

(Hulu) 

Recuperação Runaways temporada 1 Crianças 

fugindo 

Citação Black Panther (Wakanda) 

Gancho 
 

Verdade sobre 

os Giborin 

Punisher Temporada 2 

(Netflix) 

Recuperação Punisher Temporada 1 (Jigsaw) 

Referência Daredevil temporada 3 Murdock, 

Nelson and 

Paige 

Captain Marvel (Filme) Recuperação Captain America: The first Avenger (Tesseract) 

Referência Guardians of the Galaxy (Império Kree) 

Citação Guardians of the Galaxy (Korath) 

Referência Guardians of the Galaxy  (Ronan) 

Citação Captain America: The Winter Soldier (Como Fury 

perdeu um dos 

olhos) 

Citação Iron Man (Avengers 

Initiative) 

Citação Avengers  (project 

Pegasus) 

Referência Avengers: Infinity War  (pager) 

Preenchimento Avengers: Infinity War -> Avengers: 

Endgame 

(Carol Aparece 

para falar do 

pager) 

Referência Iron Man (Phil Coulson) 
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Avengers: Endgame 

(Filme) 

Recuperação Avengers: Infinity War (Thanos matou 

metade das 

pessoas) 

Recuperação Captain Marvel Captain Marvel 

aparecendo 

Recuperação Ant-Man and the Wasp (Scott preso no 

mundo 

quântico) 

Recuperação Avengers (Viagem no 

tempo) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron (família de 

Hawkeye) 

Referência Captain America: The Winter Soldier (Capitão 

America 

dizendo Hail 

Hidra) 

Recuperação Doctor Strange (Feiticeiros de 

Kamar Taj) 

Recuperação Black Panther (Exércitos de 

Wakanda) 

Recuperação Thor: Ragnarok (New Asgard) 

Recuperação Guardians of the Galaxy 2 Ravagers 

Recuperação Guardians of the Galaxy (Viagem no 

tempo) 

Recuperação Thor: The Dark World (Viagem no 

tempo) 

Referência Agent Carter temporada 1 (Jarvis) 

Citação Captain America: The First Avenger (Arnin Zola) 

Citação Iron Man 3 (Harley no 

funeral) 

Gancho 
 

Thor ficando 

com os 

guardiões da 

Galaxia 
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Gancho 
 

Capitão 

America Dando 

o Escudo para 

Sam 

Citação Captain America: The First Avenger I Can do this all 

day 

Referência Iron Man I am Iron Man 
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Apêndice 2 – Relações de continuidade dos filmes de acesso 

OBRA RELAÇÃO OBRA MENCIONADA ANOTAÇÃO 

Iron Man Citação Captain America: The First Avenger Escudo do capitão 

Gancho 
 

S.H.I.E.L.D. 

Gancho 
 

Avengers Initiative 

The Incredible Hulk Citação Iron Man Stark Enterprises 

Citação Captain America: The First Avenger 
 

Referência Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Gancho 
 

Avengers Initiative 

Thor Citação Hulk 
 

Citação Captain America: The First Avenger 
 

Referência Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Gancho 
 

Selvig possuído por 

Loki 

Captain America: 

The First Avenger 

Referência Thor Deuses nórdicos 

Referência Iron Man 2 Howard Stark 

Citação Thor Tesseract 

Gancho 
 

Captain America 

Acordando 

Guardians of the 

Galaxy (Filme) 

Recuperação Avengers Gancho de (Thanos) 

Referência Thor: The Dark World (Colector) 

Referência Thor: The Dark World (Pedras do infinito) 

Referência Captain America: The First Avenger (Tesseract) 

Gancho 
 

Paternidade de Quill 

Gancho 
 

Existem seis Pedras 

do infinito 

Ant Man (Filme) Referência Captain America: The Winter Soldier (Triskelion) 

Referência Captain America: The Winter Soldier (Peggy trabalhando 

na S.H.I.E.L.D.) 
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Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Hydra estava 

infiltrada na 

S.H.I.E.L.D.) 

Referência Iron Man (Dez anéis) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Nova base dos 

vingadores e 

Falcão) 

Gancho 
 

Roupa da Wasp 

Gancho 
 

Janet Van Dyne está 

viva 

Gancho 
 

Capitão America e 

Falcão capturando 

Bucky 

Referência Captain America: Civil War Acordos de Sokovia 

Doctor Strange 

(Filme) 

Citação Avengers (they protect the 

physical realm) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Pedras do infinito) 

Gancho 
 

Thor aparece no 

Sanctum 

Gancho 
 

Mordo matando 

feiticeiros 

Spider-Man: 

Homecoming (Filme) 

Recuperação Captain America: Civil War (Participação de 

Peter na batalha) 

Recuperação Avengers (Batalha de New 

York) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Avengers Tower) 

Citação Captain America: The Winter Soldier (destruição do 

triskelion) 

Referência Iron Man 3 (Tony e sua relação 

com crianças) 

Black Panther 

(Filme) 

Recuperação Captain America: Civil War (Morte de T’Chaka) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron (Ulysses Klaue) 

Referência Captain America: Civil War (Everett Ross) 
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Citação Iron Man (Shuri asking who 

T’Chala think she 

is, Tony Stark?) 

Recuperação Captain America: Civil War (Bucky está fora da 

criogenia) 

Captain Marvel 

(Filme) 

Recuperação Captain America: The first Avenger (Tesseract) 

Referência Guardians of the Galaxy (Império Kree) 

Citação Guardians of the Galaxy (Korath) 

Referência Guardians of the Galaxy (Ronan) 

Citação Captain America: The Winter Soldier (Como Fury perdeu 

um dos olhos) 

Citação Iron Man (AvengersInitiative) 

Citação Avengers (project Pegasus) 

Referência Avengers: Infinity War (pager) 

Preenchimento Avengers: Infinity War -> Avengers: 

Endgame 

(Carol Aparece para 

falar do pager) 

Referência Iron Man (Phil Coulson) 
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Apêndice 3 – Relações de continuidade dos filmes sequência 

OBRA RELAÇÃO OBRA MENCIONADA ANOTAÇÃO 

Iron Man 2 Citação Captain America: The First Avenger Escudo 

Citação Hulk Ataque do Hulk à 

Universidade 

Recuperação Hulk Avengers 

Initiative 

Recuperação Iron Man I am Iron Man 

Recuperação Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Gancho 
 

Coulson chegando 

ao Mjolnir 

Iron Man 3  Recuperação Avengers (batalha de Nova 

York) 

Recuperação Iron Man 2  (Iron Patriot)  

Recuperação Iron Man (Sequestro de 

Stark) 

Citação Iron Man (Dez Anéis) 

Citação Iron Man (S.H.I.E.L.D.) 

Citação Avengers (Thor)  

Referência Avengers (Cena pós 

Créditos, Hulk e 

Tony são amigos) 

Thor: The Dark World Recuperação Avengers  (Crimes de Loki) 

Recuperação Thor (Pesquisa de Jane) 

Referência Avengers (Batalha de Nova 

York) 

Referência Avengers (Erik Selvig 

estava Possuído) 

Citação Iron Man (S.H.I.E.L.D.) 

Gancho 
 

(The Colector, 

Cena pós-créditos) 
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Gancho 
 

(Pedras do 

infinito) 

Captain America: The 

Winter Soldier 

Recuperação Avengers (Steve Rogers 

trabalhando pra 

S.H.I.E.L.D.) 

Referência Avengers (S.H.I.E.L.D. 

Helicarier) 

Recuperação Captain America: The First Avenger (Morte de Bucky) 

Citação Captain America: The First Avenger (Dun Dun 

Dungan) 

Recuperação Captain America: The First Avenger  (Peggy Carter) 

Citação Doctor Strange (Nome de Stephen 

Strange) 

Citação Iron Man (Nome de Tony 

Stark) 

Citação Hulk (Nome de Bruce 

Banner) 

Referência Hulk (Serum calmante 

desenvolvido por 

Banner) 

Recuperação Captain America: The First Avenger  (Arnin Zola) 

Gancho 
 

S.H.I.E.L.D. 

Destruída 

Gancho 
 

Steve Procurando 

Bucky 

Gancho 
 

 Baron Von 

Strucker e o Cetro 

Captain America: Civil 

War 

Recuperação Avengers: Age of Ultron (Destruição de 

Sokovia) 

Recuperação Avengers Batalha de Nova 

york 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Rumlow) 



 235 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier Do Gancho 

Caçada por Bucky 

Citação Captain America: The First Avenger (I can do this all 

day) 

Referência Iron man 3 (Pepper terminar 

com Tony por 

causa das 

armaduras) 

Referência Hulk (Thadeus Ross) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Peggy é muito 

idosa) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier (Lavagem cerebral 

de Bucky) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Red Room) 

Citação Captain America: The First Avenger (Super Soldier 

Serum) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Morte de Pietro) 

Recuperação Ant-Man do gancho Falcão 

chamando Ant-

Man 

Citação Iron Man (Wakanda) 

Citação Captain America: The First Avenger (Vibranium) 

Gancho 
 

Morte de T’Chaka 

Gancho 
 

Stark recrutando 

Spider-Man 

Gancho 
 

Avengers 

separados 

Gancho 
 

Bucky em 

Wakanda 

Guardians of the Galaxy 

vol. 2 

Recuperação Guardians of the Galaxy do Gancho 

(Paternidade de 

Quill) 
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Referência Guardians of the Galaxy (pedras do 

infinito) 

Recuperação Guardians of the Galaxy (Groot bebê) 

Recuperação Guardians of the Galaxy (Nebula tentando 

matar Gamora) 

Gancho 
 

Adam Warlock 

Citação Captain America: Civil War (Stan Lee dizendo 

de como era um 

entregador) 

Thor Ragnarok  Referência Avengers: Age of Ultron (Pedras do 

infinito) 

Recuperação Thor: The Dark World (Loki fingindo ser 

Odin) 

Referência Thor: The Dark World (Situação de 

relacionamento de 

Thor) 

Recuperação Doctor Strange Thor e Loki no 

Sanctum 

Referência Thor (Salão de relíquias 

de Odin) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron gancho:  (Hulk no 

espaço) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Natasha acalma o 

Hulk) 

Gancho 
 

Loki roubando o 

tesseract 

Gancho 
 

Nave de Thanos 

aparecendo 

Ant-Man and the Wasp Recuperação Ant-Man (Hank Pyn 

procurando por 

Janet) 

Recuperação Captain America: Civil War (Scott Lang em 

prisão domiciliar) 

Citação Iron Man 2 (Projeto Goliath) 



 237 

Referência Captain America: The Winter Soldier (S.H.I.E.L.D. não 

existe mais) 

Referência Avengers: Age of Ultron (Hydra acabou) 

Gancho 
 

Hope e Hank Pyn 

desaparecem e 

deixam Scott 

preso no mundo 

quântico 
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Apêndice 4 – Relações de continuidade das obras de 

convergência 

OBRA RELAÇÃO OBRA MENCIONADA ANOTAÇÃO 

Avengers Citação Hulk 
 

Recuperação Iron Man S.H.I.E.L.D. 

Referência Marvel's The Avengers Prelude: Fury's Big 

Week 

Comando da 

S.H.I.E.L.D. 

Recuperação Hulk Hulk fugiu 

Recuperação Iron Man 2 Black Widow 

Recuperação Thor De gancho: Loki 

sabendo do 

Tesseract por 

causa de Selvig 

Recuperação Captain America: The First Avenger Steve Rogers nos 

tempos atuais 

Recuperação Captain America: The First Avenger Tesseract 

Gancho 
 

Thanos 

Avengers: Age of Ultron 

(Filme) 

Recuperação Captain America: The Winter Soldier Gancho (Cetro nas 

mãos da HYDRA) 

Referência Iron Man 3 (Iron Legion) 

Recuperação Thor: The Dark World (Explicação das 

pedras do infinito) 

Referência Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2 (Helicarrier) 

Citação Black Panther (Vibranium) 

Citação Captain America: The Winter Soldier (Bucky) 

Referência Thor (Mjolnir) 

Gancho 
 

Novos Avengers 

reunidos 

Gancho 
 

Thanos colocando 

a manopla 

Gancho 
 

Hulk vai ao espaço 
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Avengers: Infinity War 

(Filme) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron Mind Stone 

Recuperação Thor: Ragnarok Thanos atacando 

Recuperação Captain America: Civil War Avengers 

separados 

Recuperação Doctor Strange Time Stone 

Recuperação Guardians of the Galaxy 2 Nebula com os 

Guardians 

Recuperação Guardians of the Galaxy Power Stone 

Recuperação Thor: The Dark World Reality Stone 

Recuperação Black Panther Defesas de 

Wakanda 

Referência Spider-Man: Homecoming Peter com nova 

armadura 

Referência Guardians of the Galaxy Nova Corps 

destruída 

Referência Captain America: Civil War (Ant-Man e 

Hawkeye em 

prisão domiciliar) 

Citação Iron Man 3 (Cirurgia de Tony) 

Citação Avengers: Age of Ultron (como criaram 

Visão) 

Citação Guardians of the Galaxy (Dance Off) 

Gancho 
 

Thanos bem 

Sucedido 

Gancho 
 

Pager Captain 

Marvel 

Avengers: Endgame 

(Filme) 

Recuperação Avengers: Infinity War Gancho Thanos 

matou metade das 

pessoas 

Recuperação Captain Marvel Captain Marvel 

aparecendo 

Recuperação Ant-Man and the Wasp (Scott preso no 

mundo quântico) 
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Recuperação Avengers (Viagem no 

tempo) 

Recuperação Avengers: Age of Ultron (família de 

Hawkeye) 

Referência Captain America: The Winter Soldier (Capitão America 

dizendo Hail 

Hidra) 

Recuperação Doctor Strange (Feiticeiros de 

Kamar Taj) 

Recuperação Black Panther (Exércitos de 

Wakanda) 

Recuperação Thor: Ragnarok (New Asgard) 

Recuperação Guardians of the Galaxy 2 Ravagers 

Recuperação Guardians of the Galaxy (Viagem no 

tempo) 

Recuperação Thor: The Dark World (Viagem no 

tempo) 

Referência Agent Carter temporada 1 (Jarvis) 

Citação Captain America: The First Avenger (Arnin Zola) 

Citação Iron Man 3 (Harley no 

funeral) 

Gancho 
 

Thor ficando com 

os guardiões da 

Galaxia 

Gancho 
 

Capitão America 

Dando o Escudo 

para Sam 

Citação Captain America: The First Avenger I Can do this all 

day 

Referência Iron Man I am Iron Man 
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