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Resumo 

 

Este trabalho é parte integrante do Programa de Iniciação Científica da ESPM (PIC-

ESPM) e se propõe a analisar a diversidade étnico-racial, sexual e de gênero dentro do 

universo de super-heróis. Para este artigo, são levados em consideração os 16 filmes 

contidos no Universo Cinematográfico Marvel lançados até julho de 2017. A partir da 

visão conjunta de filmes do mesmo universo, o autor aprofunda o debate de questões 

relacionadas à presença, representação e papel exercido por personagens minoritários 

nesse escopo. 
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Introdução 

 
Scarlett Johansson deveria estrelar um filme solo da Viúva Negra. 

Considerando que ela estreou no Universo Cinematográfico Marvel antes de 

Thor, Capitão América, Homem-Formiga e os Guardiões da Galáxia, parece 

que a Viúva Negra está bem atrasada para receber a sua própria aventura. 

Ainda assim, embora os fãs tenham votado massivamente em favor dela 

receber seu filme próprio mais que qualquer outro personagem e o fato de 

Johansson ter sido nomeada a atriz mais vendável da história, em 2016, a 

Marvel continua sem anunciar um projeto solo. Por que a Marvel não dá um 

filme à Viúva Negra? 

 

É com o texto citado acima que o usuário Looper (2016) descreve no YouTube 

um vídeo
4
 questionando a não-existência de um filme solo da Viúva Negra, que seria o 

primeiro protagonizado por uma mulher desde o início do Universo Cinematográfico 

Marvel, em 2008. Uma rápida busca mostra que o Looper não é o único canal que 

levanta esta questão. Uma série de outros canais trazem fan trailers do seu suposto 

filme, o que também representa este desejo.  

                                                 
1
 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Estudante de Graduação 7º. semestre do Curso de Jornalismo da ESPM Rio, email: matheusgwenna@hotmail.com 

3
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4
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Seguindo a mesma linha, super-heróis negros que até então só apareceram como 

suporte, como o Falcão e o Máquina de Combate, também ganharam sua versão de 

trailer feito por fã. Outra personagem contemplada é a Feiticeira Escarlate, única mulher 

entre os Vingadores além da Viúva Negra. 

O clamor de parte do público por uma maior integração de personagens 

minoritários em prol do aumento da diversidade no universo de super-heróis é bem atual 

e gera longas e calorosas discussões entre fãs. A bandeira da diversidade nerd levantada 

por parte desta audiência vai de encontro com o apreço de fãs conservadores que vêem 

seus clássicos como intocáveis. Vale lembrar que tratamos de um meio historicamente 

dominado por personagens masculinos, brancos, heterossexuais que estão acima de 

humanos comuns e defendem o ideal americano custe o que custar. 

Dessa forma, não é incomum se deparar com materiais produzidos por fãs que 

buscam ressignificar isso. Audiências que não se sentem representadas produzem 

conteúdos que retratam aquilo que gostariam de ver dentro do universo narrativo que 

consomem. 

 

 

A diversidade através dos tempos 

 

A mensagem passada por esses fãs é direta e objetiva: clama por uma maior 

inclusão de personagens femininas e negras neste universo, assim como um local de 

maior protagonismo. Freire Filho (2005) denomina este processo como “política de 

identidade” e o define como “afirmação e defesa da singularidade cultural dos grupos 

oprimidos ou marginalizados” (p. 3). Entre estes grupos, ele destaca três, que são o foco 

da nossa pesquisa. 

 
“Ativistas negros, feministas e homossexuais estenderam definitivamente o 

sentido do político para além de suas fronteiras convencionais – sem 

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) 

 

O mesmo movimento ocorre há décadas nas versões de revistas de histórias em 

quadrinhos (HQs) e já apresenta resultados mais significativos, o que inclui uma gama 
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maior de super-heróis negros e de super-heroínas e da presença – inclusive como 

protagonistas em algumas histórias –, de mulheres negras e de personagens icônicos 

como o Wolverine e o Lanterna Verde se revelando como LGBTQ. 

Para melhor entender o universo de super-heróis hoje, é preciso revisitar sua 

história. Murray (2000, p. 141) conta que, logo após seu surgimento, o meio foi usado 

como propaganda política para incentivar a guerra. Nela, o ideal americano era o bem 

(herói) e seus rivais na política internacional eram o mal (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 mensagem 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) 

 

Ao mesmo tempo, as questões internas americanas também eram abordadas por 

meio dos personagens. Até o final da década de 1960, os EUA viveram em um sistema 

institucionalmente supremacista, com um regime de segregação racial e o direito ao 

voto sendo exclusivamente masculino, além de outras questões que ainda estão em 

pauta, como o aborto e a violência policial. Não à toa, praticamente todos os 

personagens desse período são homens, brancos, heterossexuais e americanos e 

ressaltam com frequência a supremacia dos grupos que fazem parte.  

As vitórias conquistadas no campo político começaram a refletir na década 

seguinte com a aparição massiva de protagonistas negros, embora a mulher negra ainda 

não tenha sido incluída com força. No universo Marvel, temos o Pantera Negra (1966), 

o Falcão (1969), o Luke Cage (1972) e a Tempestade (1975). Já nas HQs da DC, 

surgem o Lanterna Verde John Stewart (1971), o Tyroc (1976) e o Raio Negro (1977). 

Entre as mulheres, surgem personagens clássicas como Supergirl (1959), Mulher 

Gavião (1961), Vespa (1963), Viúva Negra (1964) e Feiticeira Escarlate (1964). 

No mesmo período, o inglês Ian Fleming também desenvolvia seu herói, o 

espião James Bond. Eco (1991) analisa a coleção de livros do herói britânico e aponta 
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para uma série de intertextos que também ressaltam a ideia supremacista através do 

super-herói. 

 

“O Vilão nasce numa área étnica que se estende da Mitteleuropa aos países 

eslavos e à bacia mediterrânica; via de regra tem sangue misto e suas origens 

são complexas e obscuras; é assexuado ou homossexual, ou mesmo não 

sexualmente normal; dotado de excepcionais qualidades inventivas e 

organizativas, desenvolveu por conta própria uma atividade que lhe permite 

usufruir de imensa fortuna e graças a qual trabalha pró-Rússia; para tal fim 

concebe um plano com características e dimensões de ficção-científica, 

estudado nos mínimos pormenores, armado para pôr em sérias dificuldades ou a 

Inglaterra ou o Mundo Livre em geral. (...) Também entra em jogo a exigência 

racista de demonstrar a superioridade do homem britânico.” (ECO, 1991, p. 

158-159, 162) 

 

Além das características do vilão, outros nuances também comunicam esta 

superioridade. A figura da mocinha também retrata bem a superioridade de Bond, como 

homem e inglês. Além da submissão da mulher retratada como indefesa e dependente 

do homem, Fleming inclui outro elemento: a falha do romance para que o sangue inglês 

se mantenha puro. Estes elementos são repetidos à exaustão em todos as tramas. 

 

“Em suma, a trama de cada um dos livros de Fleming, grosso modo, é esta: 

Bond é enviado a um dado lugar para desvendar um plano tipo “ficção-

científica” de um indivíduo monstruoso de origens incertas e, em todo caso, 

não-inglês, que, valendo-se de uma atividade organizativa ou produtiva própria, 

não só ganha dinheiro como faz o jogo dos inimigos do Ocidente. Ao defrontar-

se com esse ser monstruoso, Bond encontra uma mulher por ele dominada e a 

liberta do seu passado, com ela estabelecendo uma relação erótica, interrompida 

por sua captura pelo vilão, e pela tortura. Mas Bond derrota o vilão, que morre 

horrivelmente, e descansa das pesadas fadigas entre os braços da mulher, 

embora esteja destinado a perdê-la.” (ECO, 1991, p. 170) 

 

De volta aos EUA, Homem de Ferro estreou, em 2008, o Universo 

Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês), um novo universo com os mesmos 

personagens, dessa vez voltado ao audiovisual. Embora não estabeleçam relação com 

outras obras produzidas anteriormente ou em paralelo por outros estúdios com 

personagens licenciados, todas as histórias do MCU estão integradas em uma sequência 

histórica, o que o torna também uma unidade mais coesa. Apesar de já contar com uma 

base mais diversa de personagens de quadrinhos para explorar nas telonas, a Marvel 

priorizou os personagens brancos, masculinos e heterossexuais. Até julho de 2017, o 

MCU contava com 16 filmes longa-metragem, sendo 12 filmes solo – todos focados em 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

um personagem com o perfil acima – e 4 focados em supertimes – sempre liderados por 

personagens com este perfil. 

 

 

A diversidade hoje 

 

Em sua primeira fase, o MCU trouxe seis filmes, contando as histórias 

individuais dos Vingadores até o momento em que eles se reúnem para formar uma 

equipe. Dos seis membros originais do grupo, apenas Natasha Romanoff (Viúva Negra) 

não se enquadra no perfil supremacista que remete aos anos 1930. Tony Stark é 

protagonista em Homem de Ferro (2008) e Homem de Ferro 2 (2010); O mesmo 

acontece com Bruce Banner, em O Incrível Hulk (2008); com Thor em Thor (2011); e 

com Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador (2011). Os Vingadores 

(2012) junta os quatro com Natasha Romanoff – que já fora coadjuvante em Homem de 

Ferro 2 – e Clint Barton, que aparece pela primeira vez. Nesta etapa, a diversidade entre 

eles é quase nula. 

A segunda fase conta com uma expansão do grupo e a inclusão de dois super-

heróis negros ao grupo: James Rhodes (Máquina de Combate) e Sam Wilson (Falcão). 

Ambos aparecem antes do segundo filme do supertime, Vingadores: Era de Ultron 

(2015), porém como coadjuvantes nas franquias Homem de Ferro e Capitão América, 

respectivamente. Natasha Romanoff recebe a companhia de Wanda Maximoff 

(Feiticeira Escarlate), apresentada somente no próprio filme dos Vingadores. Enquanto 

os heróis negros e as heroínas não receberam um filme próprio, três dos heróis iniciais 

receberam continuações: Homem de Ferro 3 (2013), Thor: O Mundo Sombrio (2013) e 

Capitão América: O Soldado Invernal (2014). A segunda fase do MCU também teve a 

inclusão de Scott Lang, em Homem-Formiga (2015), e de um novo supertime, os 

Guardiões da Galáxia (2014), liderados por Peter Quill (Star Lord). Tanto Scott quanto 

Peter são homens brancos heterossexuais. Aqui, a diversidade começa a aparecer, ainda 

que de forma tímida, com a inclusão de novos heróis que se limitam ao papel de suporte 

ou de coadjuvantes, mas que já angariam seus fãs.    

Por fim, a fase três conta com quatro filmes lançados e outros seis anunciados. 

Dos títulos que já foram ao ar nas telonas, Capitão América: Guerra Civil (2016) e 

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017) são continuações enquanto Doutor Estranho 
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(2016) e Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) apresentam novos personagens. 

Apesar de suas particularidades, Stephen Strange e Peter Parker atendem ao mesmo 

padrão dominante dos outros protagonistas de filmes solo. A fase três ainda não trouxe 

um protagonista negro ou uma protagonista mulher, ou mesmo um personagem LGBT, 

mas já começa a dar mais autoridade a esses personagens. Em meio aos Guardiões da 

Galáxia, Gamora se mostra mais independente de Peter Quill e se aproxima mais da 

imagem de mulher forte. Ao mesmo tempo, T’Challa (Pantera Negra) se apresenta 

como uma terceira via durante a briga de Tony Stark e Steve Rogers dentro dos 

Vingadores, quebrando com a subordinação que existia em relação aos outros super-

heróis negros do MCU. 

Em todos os 16 filmes lançados até agora, a Marvel introduziu 107 personagens 

que, de alguma forma, são relevantes em pelo menos uma das histórias. Destes, apenas 

36, são femininos, contra 66 personagens masculinos e outros 5 que possuem formas 

agêneras não-humanas. No âmbito étnico-racial, 69 personagens são brancos, contra 

apenas 12 negros e outros 8 que representam outra etnia. Embora a sexualidade não seja 

tão explorada no MCU, com a maioria dos personagens não tendo a sua orientação 

sexual informada, todos os que se relacionam com ou demonstram interesse por alguém, 

o fazem com o sexo oposto. 

Ao dividir os personagens em cinco categorias de acordo com o papel que 

ocupam, podemos assistir a uma disparidade ainda maior. Os heróis principais são em 

sua totalidade homens brancos heterossexuais; os heróis secundários, os vilões e outras 

figuras de poder (políticos, grandes empresários e líderes em geral) são em sua maioria 

homens brancos; e os coadjuvantes são em sua maioria mulheres brancas. O único papel 

em que as mulheres aparecem mais que os homens é no de coadjuvante, o que ressalta 

ainda mais a característica do protagonismo masculino.  

Ao mesmo tempo, nem mesmo como coadjuvantes os negros – assim como 

outras etnias – aparecem mais que os brancos, o que também aponta com força para o 

protagonismo branco. Depois dos personagens brancos, são os de forma não-humana, 

masculinos em sua maioria, os que mais exercem poder dentro do universo. 

Abaixo, podemos entender melhor a distribuição de cada um dos grupos étnico-

raciais (Tabela 1), de gênero (Tabela 2) e sexuais (Tabela 3) dentro das cinco categorias. 

A alta diferença na taxa percentual de representação, mostra o tamanho da supremacia 

branco-masculina. Além da presença majoritária e do protagonismo quase totalitário, os 
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heróis homens brancos são dominantes também entre os personagens que se relacionam 

de alguma forma. Enquanto todos os protagonistas têm suas vidas amorosas contadas 

em paralelo nas histórias, as mulheres e super-heróis negros não possuem seus dramas 

pessoais explorados.  

 

 

 

 

 

Ao compararmos com os filmes de super-herói até a década de 1990, entretanto, 

o MCU traz uma série de avanços. Antes, a presença de super-heróis negros ou 

mulheres mal existia nas telonas, sendo Supergirl (1984) a única exceção à regra. Até 

Tabela 1 Personagens 
Herói 

Principal 
Herói 

Secundário 
Vilão 

Figura de 
Poder 

Coadjuvante 

Brancos 65% 100% 52% 66% 72% 64% 

Negros 11% 0% 15% 6% 11% 18% 

Outras etnias  
(latinos, orientais, 

árabes etc) 
7% 0% 7% 3% 6% 18% 

Formas não-humanas 16% 0% 26% 25% 11% 0% 

Tabela 2 Personagens 
Herói 

Principal 
Herói 

Secundário 
Vilão 

Figura de 
Poder 

Coadjuvante 

Masculinos 62% 100% 67% 84% 72% 45% 

Femininos 34% 0% 26% 6% 28% 55% 

Agêneros  
(não-humanos) 

5% 0% 7% 9% 0% 0% 

Tabela 3 Personagens 
Herói 

Principal 
Herói 

Secundário 
Vilão 

Figura de 
Poder 

Coadjuvante 

Heterossexual 26% 100% 15% 6% 17% 50% 

Não-informada 69% 0% 78% 84% 83% 50% 

Assexual  
(não-humanos) 

5% 0% 7% 9% 0% 0% 
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mesmo em outros papéis, não havia grande presença negra ou feminina. Na quadrilogia 

Superman (1978-1987), estrelada por Christopher Reeve, as personagens mulheres se 

limitam às mães biológica e adotiva do herói, seus romances e outras duas que 

acompanham Lex Luthor e o General Zod, os principais vilões da saga. 

Apesar da presença ainda baixa, a Marvel trouxe uma nova tônica aos filmes do 

gênero, o que ajudou, inclusive, a angariar novos fãs. Como resposta, a concorrente DC 

se antecipou e lançou Mulher Maravilha (2017) e quebrou uma série de recordes mundo 

afora, se instalando entre os filmes mais bem-sucedidos da história. 

 

 

A diversidade no futuro 

 

 Para os próximos anos, a Marvel já olha com mais força para a diversidade. Se a 

primeira fase quase não contou com ela e a segunda fase viu uma introdução tímida, o 

futuro já traz novos marcos para o MCU, através do já anunciado maior protagonismo 

de negros e mulheres e da possibilidade ainda não confirmada da aparição do primeiro 

super-herói LGBTQ. 

 Oito novos filmes já foram anunciados pela Marvel e estão sendo produzidos. 

Entre eles, Pantera Negra (2018) e Capitã Marvel (2019) merecem destaque. Pela 

primeira vez, respectivamente, um filme do MCU irá retratar um negro e uma mulher 

como protagonistas em um filme solo. Estes são os primeiros passos de uma nova 

Marvel, que busca reorganizar seu universo dentro de uma lógica mais diversa, como já 

acontece nas HQs.  

Em 2015, a série All-New, All-Different Marvel marcou o reboot nos gibis e 

ressignificou uma série de personagens. Atualmente, o Homem-Aranha (Miles Morales) 

é negro e latino, Gwen Stacy
5
 é a Mulher-Aranha, Jane Foster

6
 assume como a Thor e o 

novo Capitão América é Sam Wilson
7
, que é negro. Além disso, a muçulmana e 

paquistanesa-americana Kamala Khan se tornou a nova Ms. Marvel e America Chávez, 

lésbica e latino-americana, é a nova Miss America. A antes tão criticada releitura de 

personagens clássicos vêm sendo utilizada sem grandes problemos pela editora. Para os 

                                                 
5
 Antiga namorada de Peter Parker, o primeiro Homem-Aranha 

6
 Antes representada apenas a namorada do Thor, a exemplo do que ainda ocorre nos filmes 

7
 O antigo Falcão assume o lugar do amigo Steve Rogers quando este se aposenta 
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filmes, entretanto, a postura é um pouco mais cautelosa, mas já apareceu em Doutor 

Estranho, quando o Ancião dos quadrinhos foi retratado como a Anciã. 

 Embora essa diversidade das HQs ainda esteja distante no MCU, os próximos 

filmes anunciados dão continuidade a este movimento. O Homem-Formiga agora lutará 

junto a uma super-heroína, a Vespa, em Homem-Formiga e a Vespa (2018). Esta é a 

primeira vez que uma super-heroína integra o título de um filma junto ao super-herói 

com quem luta junto. Antes disso, Pantera Negra contará com Shuri, irmã de T’Challa, 

que adota o mesmo nome. Shuri será a primeira heroína negra do MCU e pode vir a 

integrar os Vingadores no futuro. 

  

   

Considerações Finais 

 

 Quando visto como uma unidade, o Universo Cinematográfico Marvel é 

dominado pelo padrão do homem branco heterossexual e a diversidade numérica é 

consideravelmente baixa. De modo geral, poucos personagens minoritários aparecem 

quase sempre em segundo plano e não possuem suas próprias franquias. A distribuição 

de personagens hoje se aproxima mais dos quadrinhos da década de 1970 do que da de 

2010. 

 O passar dos anos, entretanto, vêm trazendo uma mudança nesse paradigma. A 

exemplo do que já aconteceu nas HQs, a Marvel – assim como a concorrente DC – 

busca explorar um novo mercado, com um consumidor que olha mais para as questões 

raciais e de gênero e clama por uma maior diversidade. A primeira fase do MCU trouxe 

avanços bem tímidos em relação à década de 1980, mas eles se intensificaram na 

segunda fase e começam a vir com mais força na terceira fase, que vai até 2019. Existe 

a expectativa de um movimento ainda mais contundente para a próxima década. 
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