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Resumo 

O presente trabalho se propõe a suscitar questões sobre a representatividade de 
minorias dentro do universo dos super-heróis a partir dos filmes inspirados nas 
histórias da Marvel e da DC Comics. Nele, o leitor encontrará um panorama 
histórico do gênero desde seus primórdios, quando eram usados como forma de 
propaganda em meio a uma sociedade excludente, até os dias de hoje, em que há 
uma demanda crescente pelo aumento da diversidade. Apesar da baixa 
representação de grupos minoritários até hoje, muitos fãs apoiam as pautas de 
representatividade e ajudam a trazer uma mudança de paradigma que deve ficar 
maior nos próximos anos. 
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Introdução 
 
Com o advento das redes sociais, os debates sobre diversidade se tornaram casa 

vez mais fortes e recorrentes. Hoje, todos os produtos de mídia estão sujeitos a 

discussões sobre representatividade, promovidas geralmente por grupos sociais 

minoritários, entre os quais se destacam negros, mulheres e LGBTs. 

Young (2006, p. 140) afirma que questionamentos e queixas 

relacionados ao caráter excludente das formas de representação são comuns 

em sociedades democráticas. Esse processo é denominado “política de 

identidade” por Freire Filho (2005, p.3) e consiste na “afirmação e defesa da 

singularidade cultural dos grupos oprimidos ou marginalizados”. 

 
Ativistas negros, feministas e homossexuais estenderam definitivamente o 
sentido do político para além de suas fronteiras convencionais – sem 
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negligenciar as origens econômicas dos processos de exclusão e a 
importância das disputas tradicionais pelo acesso às riquezas materiais, 
ratificaram o caráter estratégico da representação nas diversas instâncias 
e instituições culturais (materiais didáticos, currículos escolares, meios 
de comunicação de massa) que afetam o modo como nós vemos e como 
somos vistos e tratados pelos outros. (FREIRE FILHO, 2005, p. 3) 

 

A importância deste tipo de debate é justificada pela forma como a 

falta de representação ou as representações esvaziadas e/ou estereotipadas 

ajudam a moldar a visão de mundo do público consumidor da obra. Mais do que 

isso, podem guiar uma série de relações sociais estabelecidas entre diferentes 

grupos. 

Conforme afirma Thompson (2014), a representação dos meios de 

comunicação influencia na forma como compreendemos o mundo que não 

conhecemos ou conhecemos pouco. Segundo ele, nossa ideia de mundo além da 

experiência pessoal é formada pelos meios de comunicação. Por sua vez, Hall 

(2011) complementa o conceito quando coloca que todos somos influenciados 

também pela forma que somos vistos (ou por como achamos que somos) dentro da 

sociedade. 

Tendo em vista o que foi exposto acima, é de suma importância 

levantar a discussão sobre representatividade dentro do universo dos super-heróis, 

sobretudo quando estes personagens são construídos como exemplos para toda a 

sociedade e pertencem a um patamar acima dos humanos comuns. 

 

Contexto histórico-social 

A contextualização da sociedade no momento e lugar em que as obras foram 

produzidas é fundamental para entender suas relações e como elas podem ter se 

refletido na própria criação da obra. Com a contextualização, é possível explicar a 

existência ou não-existência de determinados elementos na obra, tal qual a forma 

como são vistos. 

Os quadrinhos de super-heróis se popularizam nos EUA na década de 

1930, através de duas principais publicadoras: Marvel Comics e DC Comics. Hoje, 

as editoras continuam produzindo gibis e contam também com um forte universo 

audiovisual, seja com os filmes desenvolvidos em seus próprios estúdios ou por 

meio de obras licenciadas para outros estúdios. 
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A primeira metade do século XX, entretanto, foi uma época marcada 

por uma série de exclusões sociais no país, com um cenário que só apresentaria 

mudanças mais concretas a partir dos anos 1960. O advento dos movimentos 

sociais a partir desta década levaria a conquistas como o fim do regime de 

segregação racial, a maior inclusão de mulheres no mercado de trabalho, o acesso 

a anti- concepcionais (RODRIGUES, 1991), a desconsideração da homossexualidade 

como doença psicológica (ABGLT, p. 11; 35) e a legalização do casamento entre 

pessoas do mesmo gênero3. 

Durante o mesmo período, os EUA disputaram, no cenário internacional, 

o posto de maior potência político-econômica do mundo. Estes acontecimentos 

também foram fundamentais para a formação do sociedade norte-americana, pois 

fomentaram o patriotismo e o nacionalismo, onde se punham como salvador do 

mundo e defensor da liberdade (RODRIGUES). 

Para ratificar os ideais descritos acima, a produção de cultura de massa 

utilizou de uma série de artifícios para incuti-los na sociedade de uma maneira 

natural. A propaganda política vendia o ideal americano como o bem, 

representado na forma do herói, e colocava seus rivais na política internacional 

como a representação do mal e do hostil, através da figura dos vilões. Isto se 

reflete em personagens como o Capitão América e o Superman que, fardados com 

as cores americanas, lutavam contra inimigos nazistas e russos em suas HQs. 

Murray define a relação entre a cultura popular e a propaganda de guerra como 

uma via de mão dupla. 

 
[Franklin] Roosevelt encorajou a retórica oficial dentro da cultura 
popular, comunicando mensagens políticas em uma forma que o público 
americano já estava predisposto a ser receptivo. [...] O contrário também 
era verdade. A cultura popular se utilizava do discurso oficial e da 
propaganda política. Com a fronteira entre propaganda/discurso oficial e 
cultura popular completamente violada, distingui-las em categorias 
separadas perdeu sentido e tornou-se um erro. (MURRAY, 2000, p. 141-
142, tradução do autor) 

 

Devido à penetração da propaganda política, o universo dos super-

heróis adotou o papel de reforçar também os discursos excludentes que o próprio 

governo legimitava naquela época. Sendo assim, estas obras já possuem, em seus 
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primeiros anos, uma série de paradigmas a serem quebrados no caminho rumo à 

diversidade, sobretudo quando se trata das relações sociais estabelecidas entre os 

diferentes grupos. 

 

Os fãs e a diversidade 

Conforme descrevem Jenkins e Tulloch (1995), questões relacionadas à 

diversidade em obras de ficção científica já são discutidas há algumas décadas 

entre fãs. Levando em conta que os fãs são o principal público-alvo destas obras, 

é importante entender como os fãs deste nicho se comportam quando se trata do 

tema diversidade e inclusão de minorias. 

A partir deste tópico, é mais fácil a compreensão do comportamento 

dos criadores em relação a esta problemática. Qualquer mudança mais 

significativa em um universo narrativo é feita com o cuidado de agradar os fãs no 

produto final, pois é a partir deles que a empresa produtora de entretenimento 

gera receita e alcança seus objetivos financeiros. Sendo assim, tanto o repúdio 

quanto a aceitação, ou mesmo a indiferença, serão grandes influenciadores nas 

tomadas de decisões dos criadores. 

 
A maioria das narrativas populares em ficção científica estão 
incorporadas na tradição da Escola de Frankfurt, com a ênfase pessimista 
na tendência da cultura popular de comunicar o “senso comum” da 
ordem social ao invés de “fantasias” de mudança social. (JENKINS; 
TULLOCH, 1995, p. 25, tradução do autor) 

 

Segundo Jenkins e Tulloch (1995), as narrativas de ficção científica 

tradicionalmente retratam visões de senso comum sobre os temas da nossa 

sociedade. Uma das principais demandas de grupos minoritários, as fantasias de 

mudança social também são retratadas, embora não tão comuns. Dentro dos 

universos Marvel e DC, a franquia X-Men é uma que segue essa exceção à regra, 

mostrando a visão de um grupo marginalizado (os mutantes) que busca a 

aceitação e se divide quanto a forma de alcançá-la. 

Os autores ainda afirmam que há dois comportamentos principais entre 

os fãs de ficção científica quando se trata de representação de minorias. O 

primeiro é uma necessidade de prazer e auto-valorização dos fãs calcada em 

“sexismo, racismo, heterossexismo, competição e privilégio masculino” (RUSS 
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apud TULLOCH, 1995, p. 39). O outro é exatamente o oposto: a releitura de 

personagens em histórias não-oficiais escritas de fã para fã, as chamadas fan-fics, 

com a intenção de valorizar a diversidade e os grupos minoritários. Grosso modo, 

as fan- fics são formas de os consumidores mostrarem possibilidades daquele 

universo narrativo que eles gostariam de ver sendo exploradas pelos produtores. 

Russ afirma que os valores sexistas, racistas e heterossexistas se 

originam do público consumidor, sobretudo em comunidades fechadas de fãs. 

Jenkins e Tulloch defendem que a influência se dá tanto por produtores quanto 

pela audiência na formação destes valores. De uma forma ou de outra, tais valores 

estão presentes na cultura de massa que envolve o gênero e são influenciados 

pelo seu público. 

Do outro lado, Jenkins destaca dois casos que servem como resposta a 

esse aspecto. Primeiro, são as inúmeras fan-fics de Jornada nas Estrelas que 

exploram personagens femininas secundárias como protagonistas e/ou constroem 

romances homoeróticos entre Spock e o Capitão Kirk. 

Segundo, a mobilização da Gaylactic Network Inc., organização de fãs 

que milita pela inclusão de personagens LGBT nos universos de ficção científica. 

No início dos anos 1990, o grupo mobilizou uma campanha para a inclusão de um 

personagem LGBT em Jornada nas Estrelas: A Nova Geração. Na época, o criador 

Gene Roddenberry se comprometeu publicamente a incluir alguns personagens 

queer, entretanto ele faleceu meses depois e os produtores nunca tiraram a 

promessa do papel. 

No Facebook, outras comunidades seguem a mesma linha nos dias de 

hoje. No Brasil, as comunidades Collant Sem Decote 4  (19 mil seguidores) e 

Diversidade Nerd5 (13 mil) são duas que, a exemplo da Gaylactic Network Inc., 

levantam a mesma bandeira, clamando pela diversidade e questionando as formas 

de representação apresentadas hoje dentro do Universo Nerd e outros elementos 

da cultura de massa. 

Em questionário realizado durante os meses de pesquisa, fãs de cinema, 

de quadrinhos e de cultura nerd nos mostraram a sua visão sobre o tema. Embora 

a abrangência desta etapa da pesquisa seja apenas nacional e possa apresentar 

divergências em relação ao alcance mundial dos dois universos estudados, o seu 
                                         
4 https://facebook.com/collantsemdecote/  
5 https://facebook.com/diversidadnerd/  
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resultado nos mostra a prevalência de um comportamento em específico. A maior 

parte dos fãs não vê problema na diversidade em si, mas existe uma relutância 

quando mexem com os personagens clássicos, como podemos observar nos gráficos 

a seguir. 
 

 
 
 
 

 
 

É importante observar um fator. No geral, 71,4% dos fãs apoiam de 

alguma forma uma maior inclusão enquanto outros 19,7% se colocam em 

uma posição mais neutra. Isso mostra níveis de rejeição surpreendentemente 

baixos, mas existem ressalvas. Enquanto 61,3% dos respondentes acreditam que a 

inclusão deva ser feita por meio de novos personagens, mas sem mexer nos 

clássicos, apenas 5,3% acreditam que ela deva ser feita reformulando personagens 

antigos. Assim, Marvel e DC podem se direcionar à criação de novos heróis, já que 

é neles que está a maior aceitação quando falamos de diversidade. 
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Os filmes de super-herói 

Até agosto de 2017, 57 filmes live-action haviam sido lançados nos cinemas. A 

maior parte deles é protagonizada por homens brancos heterossexuais, mesmo 

quando retratam supertimes como Os Vingadores, Os Guardiões da Galáxia e o 

Quarteto Fantástico. Nenhum deles é focado em um personagem negro ou LGBT. 

Quando se tratam de personagens femininas, apenas três filmes destacaram uma 

mulher até hoje: Supergirl (1984), Elektra (2005) e Mulher Maravilha (2017). Para 

efeitos de comparação, uma série de super-heróis homens alcançaram a mesma 

representatividade sozinhos, como Batman (9 filmes), Superman (8), Homem de 

Ferro (3) e Capitão América (3). 

Entretanto, as disparidades vão mais além. Ao dividirmos os 

personagens em diferentes categorias, foi possível perceber como as diferenças de 

representatividade ocupam diferentes instâncias deste universo. Dentro de um 

total de 335 personagens que são relevantes em ao menos uma das tramas, temos 

apenas 26,8% de mulheres, 6,8% de negros e nenhum LGBT. Vale destacar que a 

presença de negros, além de infinitamente menor que a de brancos, perde para a 

de personagens não-humanos, como androides e alienígenas (7,7%). 

O quadro a seguir nos permite ter uma visão mais ampla da distribuição 

dos personagens já apresentados no universo cinematográfico de super-heróis. 

 
 

 Mulheres Negros LGBTs 

Personagens 26,8% 6,8% Nenhum 

Poder 19,7% 6,3% Nenhum 

Heróis 22,8% 6,5% Nenhum 

 

Ainda que a última década tenha sido responsável por uma série de 

avanços no cinema, os produtores possuem pela frente um longo caminho para 

traçar rumo à diversidade. Os anos 2010 já trouxeram vitórias nas telonas como os 

primeiros heróis negros – Máquina de Combate, Falcão e Pantera Negra – e a 

primeira franquia a ser estrelada por uma mulher – Mulher Maravilha. 

Antes, a presença de negros estava restrita a vilões, anti-heróis e 
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coadjuvantes, sem um personagem marcante que possua um carinho especial dos 

fãs, papel que o Pantera Negra, Nick Fury e Amanda Waller cumprem hoje em dia. 

Da mesma forma, as heroínas mulheres só haviam aparecido em spin-offs de 

franquias masculinas, como Elektra em Demolidor e a Supergirl em Superman, ou 

dentro dos supertimes, onde a única retratada como uma figura de liderança é a 

Tempestade, ainda que alterne esse posto com o Ciclope, o Wolverine e o 

Professor X durante a franquia. 

Para os próximos anos, uma série de filmes trarão negros e mulheres 

como protagonistas, mostrando uma nova fase iniciada a partir de Mulher 

Maravilha (2017). Até o fim da década, Pantera Negra (2018), Homem-Formiga e 

Vespa (2018), Capitã Marvel (2019), Mulher Maravilha 2 (2019) e Ciborgue (2020) 

seguirão o mesmo caminho do filme estrelado esse ano por Gal Gadot. Se o início 

dos anos 2010 foi responsável por trazer mais mulheres e negros como 

personagens, o final deles vai além e os coloca com mais destaque. 

Por outro lado, a população LGBT ainda segue sem um herói que a 

identifique. Devido à recente aparição de uma gama de personagens com 

orientação sexual diversas nos gibis e mais alguns em seriados de TV, a 

expectativa para a aparição do primeiro deles nos cinemas é grande para a 

próxima década. Contudo, ainda há pouca informação concreta de que isso 

ocorrerá. Até agora, o caricato Deadpool foi quem mais recebeu indícios de que 

possa sair do armário, com um de seus criadores afirmando que ele poderia se 

relacionar com qualquer pessoa 6  e seu intérprete, o ator Ryan Reynolds, se 

empolgando com a ideia em uma entrevista7. 

Por último, outras questões mais específicas também são alvos de 

questionamentos. As características indumentárias e o formato do corpo de alguns 

personagens, quando repetidos à exaustão sobre um determinado grupo, 

incomodam e geram um clamor por mudança, sobretudo quando trazem a ideia de 

hipersexualização da mulher ou do negro. Outra questão é a de relações sociais de 

dominação, como a da mocinha que é salva pelo herói. 

É comum às personagens femininas mais icônicas, como a Mulher 

Maravilha, a Viúva Negra e a Mulher Gato, terem corpos bem definidos, curvas 

                                         
6 http://mixme.com.br/novidades/deadpool-co-criador-comenta-sexualidade-personagem/  
7 http://variety.com/2017/film/news/ryan-reynolds-deadpool-boyfriend-pansexual-1201951471/  
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realçadas, coxas à mostra, uniformes decotados e/ou colados ao corpo, seios 

volumosos e o título de sex symbol em meio aos fãs masculinos. Hoje, grupos de 

fãs feministas já levantam a questão com mais vigor, no intuito de valorizar a 

mulher não como procriadora, mas como uma atriz social importante em sentidos 

mais múltiplos. 

Da mesma forma, os personagens negros também possuem uma série de 

características que se repetem constantemente. Estes heróis muitas vezes têm 

poderes ligados à força física, possuem origem militar, ostentam músculos 

hipertrofiados ou bem definidos à mostra e têm seu QI de estratégia em combate 

colocado em segundo plano. 

De fato, Marvel e DC vêm percebendo uma demanda cada vez maior 

para aumentar a representatividade destes grupos, contudo seus criadores 

possuem uma certa cautela ao mudar esse paradigma. Isto explica porque os gibis, 

mais nichados, já avançaram – e ainda avançam – a passos mais largos quando se 

trata do tema, uma vez que servem como um campo de testes antes de chegar à 

grande massa que consome suas obras audiovisuais. 

Um dos casos emblemáticos é o All-New, All-Different Marvel (2015)8, 

que pode aos poucos migrar para as obras audiovisuais. Nesta nova fase, o negro- 

hispânico Miles Morales é o novo Homem-Aranha; Gwen Stacy, romance do 

Homem-Aranha original se torna a super-heroína Mulher-Aranha; Jane Foster é 

nomeada por Odin como uma versão feminina de Thor; Sam Wilson assume o lugar 

do aposentado Steve Rogers e se torna o primeiro Capitão América negro; a 

muçulmana Kamala Khan é a nova Ms. Marvel; entre outros personagens. Muitos 

deles possuem seus próprios gibis e assumem papéis de protagonistas em suas 

tramas. 

Aos poucos, as mudanças já observadas nos quadrinhos vão chegando 

com mais força ao cinema. 

 

Conclusão 

Em resumo, a pesquisa levou à percepção de como os super-heróis foram criados 

em um contexto distinto para atender questões da sociedade da época e hoje 

passam por uma ressignificação nesse sentido, que permite outros grupos como 

                                         
8 Mais informações em: http://marvel.com/comics/events/329/all-new_all-different_marvel  
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parte integrante e ativa deste universo. Se durante as décadas de 30, 40 e 50, a 

propaganda política foi um mecanismo constante para atestar o caráter 

excludente dos EUA no período, hoje o caminho é inverso: as empresas estão 

priorizando a inclusão como forma de angariar novos fãs e garantir a rentabilidade 

de suas criações. 

Para os próximos três anos, estão previstos mais marcos e conquistas do 

que a última década completa. A Mulher Maravilha se tornará a primeira super- 

heroínas a protagonizar uma franquia e outras super-heroínas como a Capitã 

Marvel, a Vespa e a Pantera Negra terão a oportunidade de serem protagonistas. 

Em relação aos negros, as versões feminina e masculina do Pantera Negra e o 

Ciborgue serão os contemplados com filmes próprios, além da  provável 

confirmação de John Stewart como um dos Lanternas Verdes para o filme Tropa  

dos Lanternas Verdes (2020). 

Já os LGBTs, continuam ainda bem defasados em relação aos 

quadrinhos e têm sua maior expectativa de representatividade em Deadpool, que 

pode vir a ser retratado como pansexual em Deadpool 2 (2018). 

Além disso, alguns estereótipos são constantemente reproduzidos em 

desacordo com as reivindicações dos grupos sociais e podem ser mudados. A 

imagem do super-herói negro fortemente atrelada a militares e personagens com 

superforça, os frequentes decotes nos uniformes de super-heroínas, a figura da 

donzela que será salva pelo super-herói e uma abordagem mais forte de 

problemáticas sociais mais tangíveis são outras questões que podem ser 

melhoradas para os próximos anos. 

Pode-se dizer que estamos no exato momento de inflexão, com o filme 

Mulher Maravilha, lançado a poucos meses, inaugurando uma nova era. Agora é o 

momento em que os super-heróis minoritários saem do ofuscamento e assumem o 

protagonismo real. Enquanto as fases anteriores ficaram marcadas por 

personagens que davam apoio a heróis hegemônicos, como o Falcão, o Máquina de 

Combate, a Viúva Negra e a Feiticeira Escarlate, o futuro próximo já os coloca em 

evidência, seja sozinhos ou dividindo espaço com alguém no mesmo nível de 

hierarquia. Nos próximos três anos, as construções narrativas da dupla de Panteras 

Negras – irmão e irmã –, do Ciborgue, da Vespa, da Capitã Marvel e de John 

Stewart - único negro entre os Lanternas Verdes terráqueos – serão fundamentais 
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para traçar a próxima década no que se refere à representação. Ainda que não 

tragam a equidade vista nos gibis dos últimos anos, o sucesso ou fracasso desses 

filmes terão um peso importante nas diretrizes a serem adotadas para os anos 

2020. 
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