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Resumo 

Este trabalho em forma de estudo de caso analisa adaptações de quadrinhos para 

o cinema e também como a publicidade interage com ambas as linguagens 

utilizando ferramentas de divulgação, com ênfase nos cartazes. Devido ao 

considerável aumento de adaptações durante os anos, decidi escolher este tema 

com o qual me identifico bastante. Durante anos tivemos adaptações de histórias 

de personagens famosos de duas grandes editoras de HQs, Marvel Comics e DC 

Comics e isso aumentou com frequência há nove anos atrás, quando a Marvel 

decidiu criar seu próprio universo compartilhado nos cinemas, isso teve início 

com o filme Home de Ferro em 2008. Desde então não se parou de fazer filmes 

com a temática: Quarinhos. Em 2013 a DC Comics em parceria com a Warner 

Bros decidiu adentrar nesse meio lançando O Home de Aço, primeiro filme de 

seu (futuro e controverso) universo compartilhado. Em 2017 tivemos a estreia de 

Mulher Maravilha, que é o objeto de estudo deste trabalho. Foi a partir dele e de 

sua pesada divulgação que surgiu o interesse por este tema. 

Palavras Chave: Quadrinhos, Cinema, Publicidade, HQs, Marvel Comics, 

DC Comics, Mulher Maravilha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This work in the form of a case study analyzes comic adaptations to the cinema 

and also how advertising interacts with both languages using tools of publicity, 

with emphasis on the posters. Due to the considerable increase of adaptations 

during the years, I decided to choose this theme with which I identify myself 

enough. For years we have had adaptations of stories from famous characters 

from two major comic book publishers, Marvel Comics and DC Comics, and this 

has increased so often nine years ago when Marvel decided to create his own 

shared universe in theaters, this began with the movie Home of Iron in 2008. 

Since then he has not stopped making films with the theme: Quarinhos. In 2013 

DC Comics in partnership with Warner Bros. decided to enter this milieu by 

releasing O Home de Aço, the first film of their (future and controversial) shared 

universe. In 2017 we had the debut of Wonder Woman, which is the object of 

study of this work. It was from him and from his heavy. 

Keywords: Comics, Cinema, Advertising, CBs, Marvel Comics, DC Comics, 

Wonder Woman. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

   “Eu sou Diana de Themiscira, Filha de Hipólita, Rainha das amazonas. Em 

nome de tudo o que é bom, sua ira sobre este mundo acabou” (Trecho retirado do 

filme Mulher Maravilha, 2017). 

   Este trabalho discutirá a temática de adaptações de histórias em quadrinhos de 

heróis para o cinema, com atenção especial à adaptação mais recente do clássico 

A Mulher Maravilha. Fará isso problematizando questões ligadas ao aparato 

mercadológico e publicitário contemporâneos, construindo uma interpretação que 

não partirá dos quadrinhos ou de suas adaptações cinematográficas, mas sim dos 

produtos comunicacionais usados na divulgação desses filmes, como trailers, 

ações promocionais e, mais especificamente, cartazes oficiais. 

   O mercado de HQs tem crescido de uma maneira exponencial, isso se deve ao 

fato de muitas obras estarem sendo adaptadas para o cinema. A indústria cultural 

percebendo que esse público Geek vem se espalhando de uma forma grande no 

mundo atual resolveu investir pesado nisso, e resolveu conceber produtos (como 

o cinema) para dar conta dessa demanda, tanto que o que mais vemos nos cinemas 

são filmes de heróis. A publicidade, como braço do marketing, surge promovendo 

e massificando esses produtos. 

  A frase que inicia este trabalho foi retirada do filme "Mulher Maravilha". Essa 

frase é uma adaptação de frases que a personagem usa nos quadrinhos.  

   Este trabalho parte exatamente desta relação que o quadrinho tem com o 

cinema, de uma tentativa de demonstrar como essas duas linguagens interagem, 

distanciam e/ou aproximam entre si e usar para isso a publicidade como meio de 

análise. Ela que é tão importante (fundamental) para a divulgação dessas 



produções. Outro ponto importante em uma adaptação dessas são os cartazes, já 

que são eles que irão promover o filme. É então que a Publicidade entra, pois ela 

vai usar dos atributos desse cartaz para vender da melhor forma o filme. 

   Existem muitos casos de filmes que usaram capas de HQs como referência na 

hora de montar um pôster, exemplo disso são filmes como o da própria Mulher 

Maravilha em que a maioria dos pôsteres do filme são referências às capas de 

HQs da heroína. Outro exemplo é o filme Batman v Superman de 2016, que não 

apenas fez referências às cenas de quadrinhos dos personagens, mas tambérm 

referenciou grandes eventos esportivos, como o UFC e o Futebol Americano. 

   No decorrer deste trabalho será possível conhecer um pouco sobre adaptações 

e quadrinhos que foram adaptados para as telonas e também entenderá melhor 

qual o papel da publicidade nisso tudo, como ambas as partes se beneficiam, e 

claro, conhecer um pouco da história da Mulher Maravilha, personagem principal 

desta saga chamada TCC. 

    A escolha desse tema se deu pela identificação pessoal para com ele, por ser 

um consumidor assíduo tanto de HQs, quanto de cinema e dos produtos 

derivados. Sempre assisto a todas as adaptações recentes (e antigas) que estão 

saindo. Não apenas assisto, como também analiso, para ver se está de acordo com 

o quadrinho, se a história está ao menos coerente. 

   A escolha desse filme não foi apenas por ser recente e a publicidade dele estar 

em alta, mas também pelo que ele representa no mundo Geek e nos dias atuais, 

onde o feminismo está muito forte e as mulheres estão lutando para terem seus 

direitos iguais perante a sociedade. A escolha também se deu pela questão do Girl 

Power e também o filme é um ótimo artefato para se perceber a utilização de um 

discurso atual para fins mercadológicos. a diretora Patty Jenkins e a atriz Gal 

Gadot resolveram entregar aos fãs e aos que não são fãs de quadrinhos esse filme 

que está repleto disso. 



   E isso fica claro quando o filme mostra mulheres independentes, normais, 

também capazes de salvar o dia, afinal, cada uma delas é uma Mulher Maravilha. 

A personagem é o maior ícone feminista dos últimos 75 anos e esse filme é de 

suma importância, pois deverá abrir portas para mais filmes adaptados de HQs 

protagonizadas por mulheres, aumentando assim a relevância do papel da mulher 

nos cinemas atuais. 

   Ainda sobre adaptações, a pesquisa também aborda como os quadrinhos se 

beneficiam dessas adaptações quando incorporam aquilo que mais deu certo no 

cinema. Seria algo como uma adaptação inversa, e isso se deve ao fato de que os 

quadrinhos precisam se adequar aos dias de hoje. 

   Em meio a tudo isso está a publicidade. Operando entre essas estéticas 

(quadrinhos e cinema) ela se mostra fundamental no estímulo ao consumo dos 

produtos derivados dessa relação. E por isso mesmo parte dela a principal questão 

deste trabalho: como e por que a publicidade interfere nas escolhas e enfoques 

dramáticos dessas adaptações? 

    O objetivo dessa pesquisa é fazer uma análise geral de como a publicidade, os 

quadrinhos e o cinema trabalham juntos na indústria do entretenimento. Parte de 

uma discussão através dos cartazes dos filmes, que é onde inicialmente são 

divulgados esses filmes. 

   Para este trabalho foi definido que seria um estudo de caso, onde foi escolhido 

um objeto para estudo e análise. De acordo com Gil (2008), qualquer 

classificação de pesquisa deve seguir algum critério. Se utilizarmos o objetivo 

geral como critério, teremos três grupos de pesquisa: Pesquisa Exploratória, 

Pesquisa Descritiva e Pesquisa Explicativa. 

   Este trabalho utilizou dois desses três tipos e foi dividida em duas etapas, 

pesquisa exploratória e descritiva. 



   Segundo Gil (2008) a Pesquisa Exploratória proporciona maior familiaridade 

com o problema. Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas experientes no problema pesquisado. Nessa fase da pesquisa, foram 

entrevistados dois publicitários que já estão há um bom tempo no mercado e que 

ajudaram a entender essa relação que a publicidade tem com o cinema. A coleta 

de dados primários foi feita durante a estreia do filme "Mulher Maravilha", no dia 

01 de julho de 2017, no Cinépolis do Parque Shopping. Algumas pessoas foram 

entrevistadas ao sair da sessão a respeito do filme, foi perguntado à elas o que 

haviam achado da obra, como um todo e como adaptação e também como era a 

relação delas com a personagem e com a divulgação do filme. 

   A Pesquisa Descritiva ainda de acordo com Gil (2008), descreve as 

características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática. Essa pesquisa foi feita durante 

dias e foram coletados dados secundários em livros, blogs especializados em 

quadrinhos, em fanpages de cinéfilos e de amantes de HQs, em sites, revistas e 

artigos. Foram utilizados também alguns quadrinhos para dar base à pesquisa e 

ao objeto de estudo. 

   Mais à frente na pesquisa, você irá perceber que ela foi dividida em dois 

capítulos. No primeiro capítulo intitulado como "Cultura Pop e Mercado: os 

quadrinhos e o cinema pela lente da publicidade", será traçada uma panorâmica 

da relação entre essas três desde que ela se inicia. Você verá também quais foram 

as primeiras adaptações e como elas eram divulgadas naquela época, como foi a 

repercussão do público na época do lançamento da primeira adaptação. 

   Ainda nesse capítulo, é apresentado o resultado de toda a pesquisa feita, o 

resultado das entrevistas com pessoas amantes dos quadrinhos. É nesse capítulo 

que se discute a relação quadrinhos x cinema x publicidade. 



   O segundo capítulo se chama "A historinha, o filme e o cartaz: a publicidade 

por traz (e pela frente) de mais um sucesso de bilheteria", é nele que é apresentado 

o objeto de estudo. É onde se discute seus enfoques, aproximações e 

distanciamentos em relação ao quadrinho original. Tudo isso considerando que 

essas escolhas nunca são aleatórias e que obedecem a um conjunto de ações de 

marketing que se iniciam com a divulgação do cartaz oficial do filme e do trailer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1: Cultura Pop e Mercado: Os Quadrinhos e o Cinema pela lente 

da Publicidade. 

Os Quadrinhos 

   O quadrinho é um meio de comunicação, é uma mídia impressa assim como o 

jornal. Para Mcluhan (1964), o meio de comunicação não apenas transmite a 

mensagem, mas ele é a mensagem. Mcluhan dividiu os meios de comunicação 

em dois tipos de mídias: as mídias "quentes" e as "frias". As mídias quentes são 

a fotografia, o cinema, que são menos interativos e mais diretos. Já as mídias frias 

exigem mais participação por parte de sua audiência, por isso os quadrinhos são 

considerados uma mídia fria, pois "o observador, ou o leitor, é compelido a 

participar completando e interpretando as poucas pistas deixadas nas entrelinhas". 

(SMEE, 2009) 

Os quadrinhos lidam com dois dispositivos de comunicação fundamentais: 

palavras e imagens. É certo que esta é uma separação arbitrária. Mas, como no 

mundo moderno da comunicação são tratados como disciplinas independentes, 

parece válido. Na verdade, são derivados de uma única origem e no emprego 

habilidoso de palavras e imagens, o potencial expressivo do meio. (EISNER, 

Will; 1985). 

   De acordo com Mcluhan (1964), a era pctória do consumo está morta. Sobre 

nós vem uma era icônica. Para ele, os personagens deixaram de ser só figuras 

para serem ícones. Eles adotaram um papel de "garotos-propaganda" e foi 

comprovado que o que leva uma pessoa a comprar uma HQ é o mesmo que a faz 

comprar alimentos, brinquedos ou acessórios de seus personagens favoritos; a 

pessoa não leva para casa um objeto de consumo, mas o personagem que está 

inserido nele. 

 

 

 



 

DC Comics  

A Era de Ouro 

   Nesse mundo de quadrinhos, uma editora chamada National Allied 

Publications, fundada pelo Major Malcolm Wheeler-Nicholson em 1934 

conseguiu firmar seu nome no mercado com as publicações das histórias de um 

personagem conhecido como Dr. Oculto, para as revistas New Fun Comics e 

More Fun Comics. Sua segunda publicação foi em 1935, quando Wheeler-

Nicholson deu início à Era de Ouro dos quadrinhos norte-americanos, lançando 

a New Comics. Mas foi em 1937 que foi criada a revista Detetectve Comics, que 

no mesmo ano daria seu nome à editora, que viria a se chamar DC Comics. Em 

1944, ela se juntou à National Allied Publication, que era a responsável pela 

revista Action Comics, onde tivemos a estreia do Superman. 

 

Figura 01: Primeiro logo da DC Comics. 1940. 

Fonte: <https://thelogocompany.net/blog/friday-feature/friday-feature-evolution-dc-comics-logo/> 

   Em junho de 1938, na edição #1 da Action Comics o mundo foi apresentado ao 

primeiro e que viria a se tornar o maior super-herói de todos os tempos, o 

Superman. Nesse ano, as vendas das publicações da DC Comics aumentou 

exponencialmente, foi quando se deu início oficialmente à Era de Ouro dos 

quadrinhos. 



 

Figura 2: Action Comics #1. 1938. 

Fonte: <http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-36984574> 

   No ano seguinte, um ícone da cultura pop fez estreia na edição #27 da revista 

Detective Comics, o Batman. Criado pelo artista Bob Kane em conjunto com o 

escritor Bill Finger. Dieferente das histórias do Superman, que eram mais 

heróicas, as histórias do Batman tinham uma pegada mais sombria, mas isso 

mudou com a chegada do Robin, seu parceiro-mirim, na edição #38 da mesma 

revista. 



 

Figura 3: Detective Comics #27. 1939. 

Fonte: <http://www.chron.com/entertainment/slideshow/Holy-75th-birthday-Batman-46197.php> 

   Em 1941, surge a primeira super-heroína da DC Comics e das histórias em 

quadrinhos, a Mulher Maravilha. Criada pelo psicólogo Dr. William Moulton 

Marston; teve sua estreia na revista All Star Comics #8 e desde então ela vem se 

tornando um dos maiores ícones da cultura pop e é símbolo de força, coragem e 

poder em lutas de causas feministas. 



 

Figura 4: All Star Comics #8. Mulher Maravilha. 1941. 

Fonte <http://maxiverso.com.br/blog/2016/07/22/mulher-maravilha-75-anos-do-controverso-icone-

das-mulheres-nos-quadrinhos/> 

   Um ano antes da Mulher Maravilha tivemos a estreia de um dos personagens 

mais velozes da DC, The Flash. Ele fez sua primeira aparição em Flash Comics 

#1 em 1940, mas esse ainda não era o Flash que conhecemos, esse era o original, 

o primeiro, seu nome: Jay Garrick e seu visual foi baseado em Hermes*. 



 

Figura 5: Flash Comics #1. 1940. 

Fonte: <http://www.tcj.com/sheldon-moldoff-april-14-1920-%E2%80%93-february-29-2012/flash-

comics-1-500x695/> 

   Em julho do mesmo ano, tivemos a aparição do primeiro Lanterna Verde, ele 

se chamava Alan Scott e sua origem é completamente diferente da que 

conhecemos. Sua estreia foi na revista All-American Comics #16 e foi criado por 

Martin Nodell e Bill Finger (sim, o mesmo Bill que criou o Batman). Durante um 

acidente de trem, o engenheiro executivo Alan Scott encontrou um archote 

ferroviário* que lhe deu poderes, com um pedaço do artefato ele criou um anel 

mágico que o permitia criar vários construtos que vinham em sua mente. O único 

problema desse anel é que ele precisava ser recarregado a cada 24 horas na bateria 

da lanterna. Seus únicos pontos fracos eram: a possível força de vontade de Alan 

e ação contra madeira. 



 

Figura 6: All-American Comics #16. 1940. 

Fonte: <http://dc.wikia.com/wiki/All-American_Comics_Vol_1_16> 

   Uma curiosidade importante: em 2011 a DC Comics fez um reboot* em suas 

histórias, onde vários de seus personagens tiveram suas origens recriadas. Em 

uma delas Alan Scott teve a sua refeita e nesse reboot intitulado "Os Novos 52", 

ele encontra a lanterna mágica após sofrer um acidente de avião, onde estava com 

seu parceiro. O personagem teve sua sexualidade alterada, nessas novas histórias 

ele é gay. 



 

Figura 7: Earth 2 #3. 2012. 

Fonte: <https://totalenter.wordpress.com/2012/06/01/o-lanterna-verde-allan-scott-e-o-novo-gay-da-

dc/>  

   Em novembro de 1941, um curioso personagem foi criado por Paul Norris e 

Mort Weisigner, Aquaman, que tinha o poder de se comunicar com peixes e 

outras criaturas marinhas através da telepatia. Teve sua estreia na revista More 

Fun Comics #73 e depois estreou em vários títulos solos. 



 

Figura 8: More Fun Comics #73. 1941. 

Fonte: <https://totalenter.wordpress.com/2012/06/01/o-lanterna-verde-allan-scott-e-o-novo-gay-da-

dc/> 

 

Figura 9: Aquaman. 1941. 

Fonte: <http://www.aquamanshrine.net/2008/01/more-fun-comics-73-millennium-edition.html> 



   Esses personagens e muitos outros que foram criados ao longo dos anos 

adentraram a primeira formação da famosa SJA, a Sociedade da Justiça da 

América, algo similar a Liga da Justiça que conhecemos. A SJA teve sua estreia 

em 1940 na revista All-Star Comics #3 a pedido do presidente Roosevelt, que 

procurava encontrar um meio de ajudar os aliados na Europa sem envolver o povo 

americano. 

 

Figura 10: All-Star Comics #3. 1940. 

Fonte: <https://comicvine.gamespot.com/all-star-comics-3/4000-141989/> 

   Com a criação desses personagens e histórias tivemos a tão chamada Era de 

Ouro da DC Comics. Mas nem tudo são flores, pois em 1954 a indústria dos 

quadrinhos teve um de seus piores momentos, quando o psiquiatra Frederic 

Werthan lançou seu livro chamado Seduction of the Innocents (Sedução dos 

Inocentes). Nele ele dizia que os quadrinhos levaram à delinquência da juventude, 

que incentivavam comportamentos moralmente condenáveis na época, como 

homossexualidade e sadomasoquismo, e também incentivava a violência juvenil. 



A Censura 

   Foi então que começou a "caça às bruxas" sobre as editoras de quadrinhos, até 

mesmo foi criado um código de autocensura das editoras, o Comic Code Authority 

(CCA). O selo do CCA servia como garantia para os pais que não queriam seus 

filhos corrompidos pelos quadrinhos. 

 

Figura 11: Comic Code Authority. 1954. 

Fonte: <http://www.terrazero.com.br/2014/09/momento-renegado-o-que-e-comics-code-authority/> 

   Muita gente dizia que o CCA veio para prejudicar os quadrinhos, mas se engana 

quem acha isso, pois graças a ele – indiretamente – a popularidade dos super-

heróis voltou. As proibições do CCA se voltavam mais para os gêneros terror e 

policial, que eram os mais vendidos na época. Por causa dessas restrições muitas 

editoras fecharam as portas, exemplo da EC Comics, que era responsável por 

editar títulos de terror como Tales From The Crypt (ou Contos da Cripta). 

 

A Era de Prata 

   "Disseram que a Era de Heróis jamais voltaria" (PRINCE, Diana. Justice 

League, 2017). 



   Esse trecho retirado de um dos trailers da adaptação cinematográfica de Liga 

da Justiça pode-se fazer uma alusão à época em que o CCA parecia estar 

prejudicando as editoras. Foi quando o lendário editor da National Comics (atual 

DC Comics) Julius Schwartz teve a brilhante ideia de ressucitar um antigo herói 

da Era de Ouro: o Flash! 

   O personagem foi completamente reformulado, desde sua origem até seu 

uniforme. Jay Garrick sairia para dar espaço à Barry Allen, um investigador 

forense, que após ser atingido por um raio e banhado em produtos químicos se 

tornou o Flash. O personagem teve sua estreia na edição #4 da revista Showcase, 

em 1956, que também marcou o início da Era de Prata dos quadrinhos. 

 

Figura 12: Showcase #4. 1956. 

Fonte: <https://comicvine.gamespot.com/showcase-4-mystery-of-the-human-thunderbolt-the-

ma/4000-2653/> 

   Devido ao eminente sucesso, logo outros heróis da Era de Ouro foram 

reformulados, exemplo do Lanterna Verde, que em 1959 ganhou uma nova 

origem na edição #22 da revista Showcase, onde agora ele fazia parte de uma 



força policial espacial, a Tropa dos Lanternas Verdes, seus poderes deixaram de 

ser magia para serem frutos de seu anel movido à força de vontade. Fomos 

apresentados também aos Guardiões, um conselho de anciões do planeta Oa, que 

comandavam os lanternas e que criaram a bateria que dá poder aos anéis. 

 

Figura 13: Showcase #22. 1959. 

Fonte: <https://shelfhalffull.wordpress.com/2015/07/07/superhero-spotlight-green-lantern-hal-

jordan/> 

   Até a super-equipe mais famosa da DC teve sua reformulação e em 1960, na 

edição #28 de The Brave and the Bold, a Sociedade da Justiça da América 

renasceu como Liga da Justiça da América. Uma super-equipe que contava com 

Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e Ajax 

na sua formação original. 



 

Figura 14: Justice League of America. 1960. 

Fonte: <https://comicsauthority.com/2013/09/16/fantastic-firsts-brave-the-bold-28/> 

 

As Adaptações 

Um pouco da Transmídia e Cultura da Convergência 

   Pegando o conceito de transmídia em que se é usada algumas mídias para contar 

uma história ou transmitir uma mensagem à um determinado público, nós 

voltamos para as histórias em quadrinhos, que hoje saíram das páginas para as 

telonas. 

   Todos os dias as pessoas têm contato com algum tipo de mídia, impressa, 

audiovisual ou virtual. É algo normal, levando em consideração que estamos 

vivendo uma época em que todos estão conectados de alguma forma. Sabendo 

disso, Henry Jenkins escreveu seu livro chamado "A Cultura da Convergência", 

e foi lá que ele nos deu o conceito dela. Segundo Jenkins (2009), a cultura da 

convergência é onde as velhas e novas mídias se colidem, onde a mídia 



corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produto de mídia e o 

poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. 

"Uma história transmídia desenvolve-se através de múltiplas 

plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira 

distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, 

cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história possa 

ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e 

quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 

experimentado como atração de um parque de diversões" (JENKINS, 

Henry. Cultura da Convergência, 2009, p. 141.). 

   O cinema é um dos meios de comunicação mais antigos já criados. Desde sua 

invenção no final do séc. XIX, em 1985, na França, pelos irmãos Lumière, vem 

fascinando pessoas de todas as partes do mundo, com sua forma de contar uma 

história. Ele vem evoluindo mais e mais durante os anos, desde o cinema preto e 

branco, passando pelo cinema mudo e também pela primeira transmissão de um 

filme colorido no ano de 1935, até a chegada do CGI, termo dado às imagens de 

computação gráfica pelo diretor de arte William Fetter, na década de 60. O 

cinema cresceu como arte e continua em constante evolução até hoje. 

"Nenhuma arte simula a vida como o cinema. Todavia, não é uma vida. 

Também não é propriamente uma arte. Porque é uma acumulação, uma 

síntese de todas as artes. O cinema não existia sem a pintura, sem a 

literatura, sem a música, sem o som, sem a imagem, tudo isto é um 

conjunto de todas as artes, de todasem exceção" (OLIVEIRA, Manoel, 

Vitruvius, 2004). 

   O cinema como uma expressão artística aborda várias outras, as adaptando para 

melhor entendimento do público. O que vemos muito ultimamente são adaptações 

Hollywoodianas de histórias em quadrinhos. A demanda por elas vem 

aumentando exponencialmente nos últimos dez anos, mas isso se deu início lá 

atrás, com o surgimento da "Era dos Heróis". 

 

Das páginas para a telona: A Jornada da DC Comics no Cinema. 

   Tudo começou em meados dos anos 50, mais precisamente em 1951, quando a 

National Comics (ou DC Comics) resolveu se arriscar nos cinemas, levando um 



de seus personagens mais famosos, Superman. O filme intitulado Superman and 

the Mole Men (Superman e os Homens Toupeira) foi protagonizado pelo ator 

George Reeves, que deu vida pela primeira vez ao Homem de Aço e pela atriz 

Phyllis Coats, interpretando a jornalista Lois Lane. 

   O filme tinha como objetivo servir de piloto para uma série de TV que se 

chamaria Adventuries of Superman. A ideia inicial se deu pelo fato de que a 

editora vinha sofrendo uma queda significativa nas vendas de seus outros títulos, 

foi então que a responsabilidade caiu para os super-heróis, pois eram eles que 

davam mais sucesso à editora. 

   Anos depois, com o sucesso da série do Superman, a DC resolveu investir em 

outro dos seus personagens mais famosos. Foi então que em 1966, a 20th Century 

Fox produziu e distribuiu uma série para TV do Batman, que é hoje considerada 

um dos grandes clássicos da TV e da editora. No mesmo ano, foi lançado um 

filme para finalizar a primeira temporada da série; o longa era protagonizado por 

Adam West como Batman e Burt Ward como Robin. 

   A DC se arriscou mais uma vez na TV, antes de firmar contrato com a Warner 

Bros e investir em longas para o cinema. Foi produzida uma série de TV da 

Mulher Maravilha, que durou de 1975 até 1979, que tinha a atriz Lynda Carter 

dando vida à princesa das amazonas. 

   1978, esse foi o ano em que a DC fez sua estreia nos cinemas, com o lançamento 

de Superman: O Filme, que foi dirigido por Richard Donner e protagonizado pelo 

ator Christopher Reeve. O longa que retrata da infância à vida adulta do Homem 

de Aço foi o mais caro da época, custando por volta de 55 milhões e faturando 

US$300 milhões de dólares. Inovou no uso de efeitos especiais, principalmente 

no voo do Superman, onde parecia realmente que Reeve estava voando.  

   Graças ao sucesso de Superman: O Filme, a Warner lançou uma sequência em 

1980; Superman II chegava aos cinemas. A sequência, que de início teria sido 



decidido que seria filmada simultaneamente com o primeiro filme passou por 

diversos altos e baixos, desde desentendimentos entre o diretor com os produtores 

– resultando na saída dele - até passar por inúmeras refilmagens até finalmente 

estrear nos cinemas. Richard Lester substituiu Donner na direção e Christopher 

Reeve retornou para o papel de Superman. 

   O ano de 1983 não foi um bom ano para a DC e a Warner. O segundo filme do 

Superman teve um retorno financeiro tão baixo, que fez com que o estúdio 

cortasse orçamento para o terceiro filme, deixando-o com efeitos especiais muito 

ruins. Isso fez com que os fãs e a crítica especializada menosprezassem o filme. 

Mas isso não fez com que o estúdio deixasse de arriscar e lançasse um quarto 

filme e em 1986 tivemos Superman IV, que também foi um fracasso e não 

conseguiu cobrir os 19 milhões investidos no filme. 

   Vendo que os filmes do Homem de Aço não estavam dando o retorno desejado, 

a Warner em conjunto com a DC Comics resolveu investir em outro de seus 

personagens mais famosos, e em 1989 o Homem Morcego ganhava sua primeira 

adaptação de alto orçamento para o cinema. O encarregado da vez foi o diretor 

em ascensão Tim Burton, que já vinha se destacando pelo sucesso de seu filme 

Beetlejuice (Os Fantasmas Se Divertem). O elenco contava ainda com o ator 

Michael Keaton no papel principal do Batman e também a memorável atuação de 

Jack Nicholson como o vilão Coringa; foi então que chegava aos cinemas: 

Batman, uma versão mais sombria do personagem, inspirado na versão dos 

escritores da DC Dennis O'Neil e Neil Adams e em versões de histórias mais 

sombrias do personagem nos anos 80, como Ano Um e A Piada Mortal, de Frank 

Miller e Alan Moore. 

   Em 1992, Burton trouxe uma sequência para o seu filme, Batman: O Retorno. 

Mais uma vez contava com Michael Keaton reprisando seu papel como Bruce 

Wayne/Batman; tiveram duas adições no elenco: a sensual Michelle Pfeiffer 

como a icônica Mulher-Gato e Danny DeVito, na pele do famoso vilão Pinguim. 



A sequência era mais sombria que a anterior e arrecadou US$163 milhões só nos 

EUA. 

   Nos anos que se seguiram, o Homem Morcego ganhou novas sequências, uma 

em 1995, que foi Batman: Eternamente e outra em 1997 com Batman & Robin, 

ambas dirigidas pelo diretor Joel Schumacher. Batman: Eternamente foi um 

sucesso de bilheteria na época e fez US$21 milhões a mais do que Batman: O 

Retorno e o elenco tinham nomes de peso como Val Kilmer, dando vida ao 

Batman, após a saída de Keaton do papel; Jim Carrey e Tommy Lee Jones davam 

vida aos vilões Charada e Duas-Caras, havia também Nicole Kidman, vivendo o 

caso amoroso de Bruce Wayne, a Dra. Chase Meridan e por fim tinha Chris 

O'Donnell, dando vida ao garoto prodígio, Robin. 

   Já com Batman e Robin (1997) o resultado foi um tanto inesperado, pois o filme 

foi um fracasso tanto de bilheteria quanto de crítica, e é considerado pelos fãs um 

dos piores filmes de quadrinhos de todos os tempos e em 2010, a revista Empire 

listou ele como o primeiro dos 50 Piores Filmes de Todos os Tempos. Mesmo 

com atores renomados no elenco como: George Clooney (Bruce Wayne/Batman), 

Chris O'Donnell (Dick Grayson/Robin), Alicia Silverstone (Barbara 

Wilson/Batgirl), Arnold Schwarzenegger (Mr. Freeze) e Uma Thurman (Hera 

Venenosa), o filme foi um fracasso e a Warner Bros decidiu aposentar o Homem 

Morcego dos cinemas por um tempo. 

   Em 2005, oito anos após o fracasso de Batman & Robin, o diretor Christopher 

Nolan apresentou sua versão do homem morcego em Batman Begins, que mostra 

a trajetória do excêntrico bilionário Bruce Wayne até se tornar o símbolo de 

justiça de Gotham, o Batman. O filme ganhou uma sequência em 2008 chamada 

Batman: O Cavaleiro das Trevas, que é considerado até hoje um dos melhores 

filmes de super-heróis já feito. Em 2012, Nolan encerrou a trilogia com Batman: 

O Cavaleiro das Trevas Ressurge. 



   Nesse meio tempo a DC teve três filmes de personagens de quadrinhos, sendo 

que dois deles são Mulher Gato de 2004, com Halle Berry dando vida à vilã do 

Batman, e Lanterna Verde de 2011, estrelado por Ryan Raynolds. Ambos foram 

um fracasso de bilheteria e público. O terceiro filme é considerado uma das 

melhores adaptações e um dos melhores filmes do gênero, Watchmen, filme 

dirigido por Zack Snyder e que foi para o cinema em 2009, uma adaptação da HQ 

homônima escrita por Alan Moore. 

  



   Após o fim da trilogia Nolan, o diretor se juntou a Zack Snyder para produzir 

O Homem de Aço em 2013, filme que conta a origem do maior herói de todos, 

Superman. O filme ganhou uma sequência e 2016, onde nos foi apresentado o 

novo Batman dos cinemas, em Batman v Superman: A Origem da Justiça. 

   A DC ainda lançou filmes como Esquadrão Suicida, também de 2016 e Mulher 

Maravilha, de 2017. 

 

Das páginas para a telona: A Jornada da Marvel Comics no Cinema. 

   Graças ao fracasso da DC com Batman em 1997, a sua maior concorrente nesse 

ramo resolveu investir seus personagens, assim a Marvel Comics trazia em 1998 

um de seus personagens mais sombrios para os cinemas, Blade: O Caçador de 

Vampiros. O filme foi muito bem recebido pelos críticos e fãs de quadrinhos. 

   Mas foi graças à X-Men: O Filme, de 2000, que a explosão dos filmes de super-

heróis começou. Nessa época, a Marvel que vinha sofrendo muitos problemas 

financeiros, beirando a falência, tomou uma drástica decisão: vender os direitos 

cinematográficos de alguns de seus personagens para outras empresas. Os direitos 

dos Mutantes, do Quarteto Fantástico e Demolidor foram pra Fox; os direitos do 

Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma foram para a Sony; o Hulk foi para a 

Universal e a Marvel ficou com os restantes. 

   Em 2002, a Sony resolveu entrar na jogada e lançou sua "galinha dos ovos de 

ouro" nos cinemas, o Homem-Aranha, pelas mãos do diretor Sam Raimi, com 

Tobey Maguire vivendo o "amigão da vizinhança" e Willem Dafoe como o vilão 

Duene Verde. O filme foi mega elogiado pela crítica e pelos fãs e foi o primeiro 

filme da Marvel a arrecadar 100 milhões na sua semana de estreia. 

   Em 2003, a Fox voltou com tudo, trazendo mais uma vez os mutantes para as 

telonas, com o aclamado X-Men 2, que superou seu antecessor. 2004 também foi 



o ano de retorno ddo "cabeça de teia", quando em Homem-Aranha 2, Peter Parker, 

enfrenta um de seus maiores vilões, o Dr. Octopus, vivido por Alfred Molina. 

Esse filme, junto de X-Men 2 são considerados pelos fãs como dois dos melhores 

filmes de super-heróis de todos os tempos. 

   Mas nem tudo são flores, e assim como a DC Comics, a Marvel também teve 

seus tropeços ao longo do caminho para se restabelecer como a grande empresa 

que é hoje. Ela teve seus altos e baixos, um deles foi Demolidor de 2003, que 

recebeu críticas mistas e a bilheteria foi abaixo do esperado. O filme que foi 

dirigido por Jon Favreau, tinha no elenco Bem Affleck como Matt 

Murdock/Demolidor, Jennifer Garner como Elektra, Colin Farrel dando vida ao 

vilão Mercenário e Michael Clark Duncan, como o Rei do Crime. 

   Outras baixas que a Marvel teve nos cinemas foi com Hulk, também de 2003 

do diretor Ang Lee e Justiceiro, de 2004, dirigido por Jonathan Hensleigh. Mas a 

fase ruim da Marvel não para por aí, porque em 2005 teríamos o retorno de 

Jennifer Garner como Elektra em seu filme solo, que foi um fracasso de bilheteria 

e se tornou o de menor lucro da empresa. No mesmo ano, a Fox lançou Quarteto 

Fantástico, o filme foi um sucesso comercial, mas foi um fracasso nas críticas. 

   Daí você pensa: "é agora que a Marvel arrebenta?!", sinto lhe dizer que 

infelizmente não foi dessa vez, mas citando o vilão Duas-Caras, interpretado pelo 

ator Aaron Eckhart em Batman: O Cavaleiro das Trevas de 2008, que diz "A noite 

é mais escura um pouco antes do amanhecer", foi uma noite bem escura para a 

Marvel nos cinemas. Em 2006 a Fox lançou o final da trilogia dos mutantes, com 

X-Men: O Confronto Final, um sucesso de bilheteria, mas um fracasso de crítica 

e com os fãs. Em 2007, a Sony também resolveu encerrar a trilogia do aranha e 

lançou Homem-Aranha 3, que também foi um fracasso de críticas e é odiado pelos 

fãs. No mesmo ano a Fox (ela não desiste) lança uma sequência para o Quarteto, 

que se chama Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, que faturou menos que 

seu antecessor e também é odiado pelos fãs de quadrinhos). 



   Todos achavam que era o fim da Marvel nos cinemas, mas um ano depois seu 

"amanhecer" finalmente chegou, quando em 2008 a própria Marvel decidiu 

apostar em um de seus personagens não muito conhecidos, o Homem de Ferro. 

Vivido pelo - polêmico - Robert Downey Jr, o filme foi um sucesso de bilheteria, 

de críticas e é considerado pelos fãs como uma das melhores adaptações de 

quadrinhos já feitas. Mas a atenção mesmo é dada à cena pós-créditos do filme, 

que nos apresenta um personagem icônico dos quadrinhos, Nick Fury, o diretor 

da Shield, interpretado pelo ilustre Samuel L. Jackson; na cena, ele vem ao 

encontro de Tony Stark dizer que eles precisam conversar sobre a iniciativa 

Vingadores. Na época isso foi um choque para quem estava no cinema, ninguém 

esperava por isso. 

"Eu sou o Homem de Ferro". Acha que é o único super-herói do 

mundo? Senhor Stark, o senhor agora faz parte de um universo maior. 

Só que ainda não sabe. Eu sou Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. Eu 

estou aqui para falar sobre a iniciativa "Vingadores". (FURY, Nick. 

Homem de Ferro, 2008). 

   No mesmo ano, a Universal Studios, em parceria com a Marvel, lançou um 

reboot do Incrível Hulk. Ele não é considerado um dos maiores filmes da Marvel, 

mas tem sua importância, por causa de um cameo* em sua cena final, onde Tony 

Stark (Robert Downey Jr) entra em um bar onde está o General Ross (William 

Hurt) e lhe conta que está montando uma equipe. Foi então que tivemos o 

primeiro vislumbre do Universo Cinematográfico da Marvel, que mudaria a 

indústria cinematográfica de uma maneira incrível. 

   O Universo da Marvel continuou se estendendo quando trouxe o "deus do 

trovão" para os cinemas, e em 2011 Chris Hemsworth deu vida à Thor. No mesmo 

ano, a lenda viva retornava aos cinemas, e Chris Evans nos entrega o soldado nº 

1 dos EUA em Capitão América: O Primeiro Vingador. Cada um desses filmes 

se interligava de alguma forma para no final se juntarem em um filme só. 

   Foi em 2012 que essa junção finalmente aconteceu e Os Vingadores chegava 

aos cinemas de todo o mundo, reunindo uma equipe de heróis composta por: 



Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra (apresentada em Homem 

de Ferro 2), Gavião Arqueiro (fez um cameo em Thor) e (olha só!) Hulk, todos 

sob o comando de Nick Fury. O filme foi dirigido pelo diretor Joss Wheadon e 

foi um sucesso de bilheteria, chegando à quarta posição nas maiores bilheterias 

do mundo, também foi um sucesso de crítica e com os fãs. 

   A Marvel que a essa altura do campeonato já possuía seu estúdio próprio, a 

Marvel Studios, decidiu organizar seus filmes por Fases. Ao final de Os 

Vingadores tivemos a Fase 1, em seguida foi a vez da Fase 2, que teve início com 

Homem de Ferro 3, em 2013 e seguiu com Thor: O Mundo Sombrio, também em 

2013 e Capitão América: O Soldado Invernal, em 2014. No mesmo ano, a Studios 

resolveu apostar em personagens até então desconhecidos pelo público geral, os 

Guardiões da Galáxia, que para a surpresa de todos, foi um sucesso de bilheteria 

e críticas. 2015tivemos outra vez a junção dos heróis mais poderosos da terra em 

Os Vingadores: A Era de Ultron e a adição de três novos integrantes na equipe: 

Feiticeira Escarlate, Mercúrio e o sintozóide Visão. No mesmo ano foi lançado o 

filme que fecharia a Fase 2 da Marvel, o Homem-Formiga. 

   Em 2016, a Marvel Studios deu início à sua Fase 3, com Capitão América: 

Guerra Civil, que é uma adaptação de uma mega saga das HQs de mesmo nome. 

O longa foi uma resposta a sua concorrente no mercado, DC Comics, que no 

mesmo ano lançava Batman v Superman: A Origem da Justiça. O filme foi bem 

recebido e ficou conhecido como "Os Vingadores 2.0", por reunir vários heróis 

em um só filme. No final do mesmo ano tivemos a estreia do "Mago Supremo" 

nos cinemas e no Universo Cinematográfico da Marvel, Benedict Cumberbatch 

nos presenteava com sai interpretação e sua versão do Doutor Estranho. 

   No ano seguinte, em 2017, chegava aos cinemas a sequência de Guardiões da 

Galáxia e também tivemos a volta do "Cabeça de Teia" para a Casa das Ideias* 

em Homem-Aranha: De Volta do Lar. O mais recente filme da Fase 3a estrear 



nos cinemas foi Thor: Ragnarok, que estreou no dia 03 de novembro de 2017 e 

encerra a trilogia do "Filho de Odin". 

   A Marvel está com mais filmes programados para o ano que vem (2018), como 

Pantera Negra, Os Vingadores: Guerra Infinita e Homem-Formiga e a Vespa. O 

futuro do MCU é agora incerto. 

 

O Mercado das adaptações e os cartazes 

   A publicidade é um sistema em que se divulga um produto ou serviço através 

de propagandas, isso é feito em diversos tipos de mídias, para assim poder atingir 

a todo tipo de público. O cinema é uma forma de manifestação artística que usa 

narrativas para contar histórias da humanidade. As duas andam lado a lado desde 

o começo do sec. XX, quando os meios de comunicação em massa ganhavam 

mais força, e ambas trabalham com imagens para atrair seu público. 

   O cinema vai fundo e usa imagens que vão ajudar na construção e 

desenvolvimento de nosso imaginário e também a transformação das nossas vidas 

por meio do consumo. Tendo isso em vista, várias estratégias publicitárias 

surgiram para atrair o público para o cinema, uma delas foi o cartaz, que possuía 

diversos sentidos, apresentando frases de efeito e imagens que mostravam algo 

específico e atrativo dos filmes. 

   Hoje em dia se fala muito na convergência entre as mídias e de como a 

publicidade e o cinema mantém ema relação de simbiose, que é explicada no 

conceito de "branded content – a publicidade mesclada ao conteúdo e 

transformada em entretenimento" (BITTENCOURT, Gustavo Henrique Ferreira, 

2001, p.02). A publicidade e o cinema quando juntos, criam eficientes estratégias 

mercadológicas. O cinema produz o filme e a publicidade fica com o trabalho de 

divulgá-lo, de atrair público. 



   O cartaz (ou pôster) foi uma forma que a publicidade escolheu para atrair 

público. Podemos vê-los por todos os cantos, seja em centros urbanos ou em 

decorações de ambientes domésticos. Um exemplo são os quartos de 

adolescentes, onde suas paredes estão cheias de pôsteres de seus filmes favoritos. 

Os jovens estão cada vez mais interessados nessa era de adaptações de histórias 

em quadrinhos que se tornaram franquias milionárias. 

   Esse mercado de adaptações vem crescendo de uma maneira exponencial, tendo 

em vista que a demanda por esse tipo de produto é enorme. Já fazem décadas 

desde que tivemos a primeira adaptação de um personagem de quadrinhos para o 

cinema, com Superman: O Filmne, desde então, esse mercado só aumenta, afinal, 

o público é grande. 

   A forma como a publicidade age, as estratégias publicitárias que ela usa, faz 

com que o consumidor vá atrás desses produtos, explicado por Rogério 

Covaleski, que nos mostra o quanto essas relações desenvolvem novas 

configurações. 

Poucos anunciantes hoje ousam prescindir das recentes instituídas 

"movas configurações", que vão da publicidade em jogos eletrônicos 

(advergames) aos anúncios inseridos em obras de entretenimento 

(product placement); do ato de anunciar em meio à espacialidade real 

e midiática na qual se encontra o público-alvo a ser atingido (ambiente 

media) ao espaço virtual idealizado pelo próprio potencial consumidor 

(interactive adversiting) (COVALESKI, Rogério, 2010, p.27). 

   Desde muito tempo atrás, a nossa civilização foi entreposta por imagens de 

todos os tipos. Segundo Abraham Moles (1974) o cartaz é um dos "motores da 

sociedade de consumo" e também "uma das formas modernas de arte na cidade" 

(Moles, 1947, p. 20). 

   Com o passar dos anos os cartazes ganharam uma sofisticação em relação à 

linguagem visual. 

Pôsteres teasers, isto é que atiça a curiosidade do público, são lançados 

com meses de antecedência para preparar a aproximação com o público 

que já acompanha notícias sobre p filme que chegará em breve 

(BITTENCOURT, Gustavo Henrique Ferreira, 2001, p. 11). 



   Foi o que aconteceu com o filme da Mulher Maravilha (2017), em que ele foi 

divulgado em várias mídias alternativas, como em outdoors, banners, nas paradas 

de ônibus, mostrando a função urbana que o cartaz possui. A divulgação desse 

filme não se deu apenas pelos cartazes e banners, mas também em produtos 

licenciados, como copos, canecas, brinquedos, roupas, acessórios, materiais 

escolares e etc. Houveram diversos comerciais para TV e rádio e também foram 

usadas as redes sociais, através de páginas de fãs de quadrinhos. 

   Durante a estreia do filme no dia 01 de junho, os cinemas estavam abarrotados 

de pessoas de todas as idades e sexos. A predominância nos cinemas brasileiros 

era de mulheres, desde a mais nova, até a mais velha, algumas usando camisas 

e/ou acessórios da personagem, outras caracterizada como tal. 

   Ao decorrer da pesquisa para este artigo, algumas pessoas foram perguntadas 

na saída da sala de cinema sobre a experiência delas durante o filme e foi dito que 

gostaram bastante, que o filme passa perfeitamente a essência que a personagem 

tem nos quadrinhos e animações e que ele cumpriu seu papel. Outras pessoas que 

não eram tão fã de quadrinhos disseram que o que chamou a atenção delas foi a 

forma como o filme estava sendo vendido, que a publicidade dele estava tão forte, 

que despertou a curiosidade delas para com a obra adaptada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2: A História, O Filme e O Cartaz: A Publicidade por trás (e pela 

frente) de mais um sucesso de bilheteria. 

   Finalmente a super-heroína mais icônica da DC Comics ganhou um filme 

próprio. Ela que já havia sido apresentada em Batman v Superman: A Origem da 

Justiça de 2016, levou o público à loucura com suas cenas de ação no filme; isso 

fez com que a Warner Bros voltasse seus olhos para a personagem e em junho de 

2017 chegava aos cinemas Mulher Maravilha. 

   Criada no ano de 1941, pelo psicólogo Dr. William Moulton Marston, Mulher 

Maravilha é um dos maiores ícones da cultura pop do sexo feminino nos 

quadrinhos e é ícone da cultura feminista. No ano de 2016, em comemoração aos 

seus 75 anos, ela foi declarada Embaixadora Honorária para as Mulheres e 

Meninas pelas Nações Unidas e tinha a missão de dar visibilidade ao 5º Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que busca dar igualdade de gênero para 

as mulheres e meninas até 2030. E no dia 21 de outubro, foi declarado o Dia 

Mundial da Mulher Maravilha. 

   Sua primeira aparição nos quadrinhos foi em dezembro de 1941, na edição #8 

da revista All Star Comics. A história contava a origem da personagem. Filha da 

Rainha das Amazonas, Hipólita, foi esculpida do barro e graças aos deuses, que 

com um sopro lhe deram vida, nascia assim a princesa Diana. Ela treinou muito 

arduamente dia após dia, ao lado de suas irmãs amazonas. Elas viviam em 

Themiscira, a Ilha Paraíso, um lugar lindo, isolado do mundo, esse foi um 

presente do próprio Zeus*, para que as amazonas vivessem em paz pela 

eternidade, afastadas dos conflitos da humanidade. 

   Tudo isso muda quando um piloto da Força Aérea americana, chamado Steve 

Trevor cai na ilha, após seu avião ser abatido por caças nazistas. Ele recebeu todos 

os cuidados e foi decidido que ele retornaria para casa, foi então que a Rainha 



Hipólita decretou que a guerreira que vencesse uma série de provas, incluindo 

combate corpo-a-corpo, levaria o piloto de volta ao continente. Diana que havia 

sido proibida por sua mãe de participar, se disfarçou com um capacete e venceu 

todas as provas. Sendo assim, como havia sido decretado, ela levaria o forasteiro 

de volta para casa. Sua mãe relutante a deixou ir. Chegando lá, ela adotou o 

disfarce de "Diana Prince", uma enfermeira da Força Aérea americana. Ela 

conseguiu essa identidade graças a verdadeira Diana, que aceitou que a amazona 

usasse seu nome e partiu para a América do Sul, junto de seu namorado, que era 

um soldado do exército dos Estados Unidos. 

   A primeira história da Mulher Maravilha se passava na Segunda Guerra 

Mundial e em seu filme solo de 2017, isso foi adaptado para a Primeira Guerra 

Mundial. 

   Ao longo dos anos a Mulher Maravilha teve sua origem recontada, primeiro na 

Era de Prata, em que até seu uniforme foi redesenhado. Robert Kanigher 

reescreveu a personagem que agora tinha um tom mais leve, mais romântico e 

menos envolvida em batalhas. 

   Em 2010, a DC Comics anunciou um reboot* e reformulou 52 de seus maiores 

personagens, incluindo a Mulher Maravilha. Nessa nova versão, Diana descobre 

que não veio do barro, mas que foi fruto de uma relação entre sua mãe Hipólita 

como Zeus, fazendo dela uma semi-deusa. Essas histórias foram escritas por 

Brian Azzarello. 

   Em fevereiro de 2017, a Panini* lança Lendas do Universo DC: Mulher 

Maravilha vol. 1, que reúne a aclamada fase de George Pérez, que foi o 

responsável pela reformulação da personagem após os eventos de Crise nas 

Infinitas Terras, o maior evento do Universo DC. 

   E em no mesmo ano a heroína ganhou seu próprio filme. Um dos pontos altos 

foi a escolha de uma mulher para dirigir o filme, foi então que Patty Jenkins – 



que era conhecida por seu filme Monster, de 2003, que rendeu o Oscar de melhor 

atriz para Charlize Theron – foi escolhida para comandar o longa, que tinha um 

roteiro escrito por Allan Heinberg e Geoff Johns. No elenco temos Gal Gadot 

reprisando o papel da heroína, o galã Chris Pine como o espião Steve Trevor, 

Connie Nielsen como a Rainha Hipólita, Robin Wright como a General Antíope, 

Elena Amaya como a vilã Doutora Veneno, Danny Huston interpretando um 

personagem real da história, o General Ludendorff, Luct Davis como Etta Candy 

e David Thewlis, como o grande vilão Ares. 

   O longa se passa na Primeira Guerra Mundial e mostra a jornada de Diana para 

impedir a guerra, que ela acredita ter sido provocada por Ares, ao mesmo tempo 

em que ela se vê descobrindo um mundo completamente novo e diferente do seu, 

um mundo dualístico, que foi devastado pela guerra, um lugar cheio de 

sofrimento e ódio, porém ela descobre que as pessoas ainda têm chance de serem 

boas, que existe amor e bondade na humanidade. 

   O filme foi um sucesso de bilheteria, faturando US$11 milhões na sua semana 

de estreia nos EUA, e mundialmente faturou US$223 milhões, se tornando a 

maior estreia de um filme dirigido por uma mulher. O longa ainda bateu o recorde 

de maior bilheteria no mundo de um filme dirigido por uma mulher, com 

US$652,9 milhões, quebrando o recorde de US$608 milhões de "Mamma Mia!", 

que vinha desde 2008. 

   Em 2016, em uma entrevista à revista Entertainment Weekly, Gal Gadot falou 

sobre a importância de uma diretora mulher e como foi trabalhar com Patty 

Jenkins. 

"Durante muito tempo, as pessoas não sabiam como abordar a história. 

Quando Patty e eu tivemos nossas conversas criativas sobre a 

personagem, percebemos que Diana pode ainda ser uma mulher 

normal, com valores muito elevados, mas ainda uma mulher. Ela pode 

ser sensível. Ela é inteligente e independente e emocional. Ela pode ser 

confusa. Ela pode perder sua confiança. Ela pode ter confiança. Ela é 

tudo. Ela tem um coração humano" (GADOT, Gal. Enterteinment 

Weekly, 2016). 



   O sucesso do filme fez com que ele concorresse em três categorias no Golden 

Trailer Awards, onde venceu as três, a de melhor filme, melhor trailer de 

fantasia/aventura e melhor pôster de blockbuster de 2017. Ele também concorreu 

em oito categorias no Teen Choices Awards, onde levou os prêmios de Melhor 

Filme de Ação, Melhor Ator em Filme de Ação com Chris Pine e Melhor Atriz 

em Filme de Ação com Gal Gadot. 

   Durante meses a Warner divulgou o filme em todos os lugares e de várias 

formas. Era desde brinquedos, roupas e acessórios, até vídeos promocionais e 

pôsteres e banners. 

 

Figura 15: Times Square, 2017. 

Fonte: <https://twitter.com/greggkatzman/status/861647898924199940> 



 

Figura 16: Combo Cinépolis, 2017. 

Fonte: <http://www.imgrum.org/user/cinepolisbrasil/104911222> 

 

Figura 17: Piticas, 2017. 

Fonte: 

<http://www.imgrum.org/user/piticastambore/3979414833/1530602080817309590_3979414833> 



 

Figura 18: Chaveiros, 2017. 

Fonte: <http://blogdebrinquedo.com.br/2017/07/03/chaveiros-wonder-woman-de-peltre-logo-espada-

e-escudo/> 

 

Figura 19: Brinquedos, 2017. 

Fonte: <http://www.arrobanerd.com.br/mattel-divulga-linha-de-brinquedos-de-mulher-maravilha/> 

 



   A publicidade e o cinema sempre trabalharam juntos nas divulgações. No 

decorrer da pesquisa, foi observado que a publicidade usa mais atributos dos 

quadrinhos do que o próprio cinema, pois ela busca no material original formas 

de montar uma boa estratégia mercadológica, que chame a atenção do público, 

enquanto o cinema só tem o trabalho de passar o filme para o público. Um dos 

atributos mais usados são os pôsteres, que servem para divulgar o filme em 

diversas plataformas, e não foi diferente com o filme da Mulher Maravilha, pois 

vários pôsteres foram usados para divulgar o filme e eles sempre tinham alguma 

referência a momentos da personagem nas HQs ou referências a capas de revistas 

dela. 

 

Figura 20: Pôster 1, 2016. 

Fonte: <http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-123141/> 

 

   A imagem acima mostra o primeiro pôster oficial do filme, divulgado em 2016 

na San Diego Comic-Con. 



 

Figura 21: Todos os pôsteres, 2017. 

Fonte: <https://pt.aliexpress.com/item/Wonder-Woman-2017-Hot-Action-Movie-Film-door-Decor-

posters-art-silk-Fabric-Poster/32815454175.html> 

 

  Acima podemos ver todos os cartazes lançados para promover o filme. 

  Agora mostrarei uma comparação entre alguns pôsteres e os quadrinhos: 

 



 

Figura 22/23: Pôster e Quadrinho, 2017. 

Fonte: <http://duduerhaissa.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html> 

<http://www.dccomics.com/blog/2016/04/13/exploring-the-amazon-five-uniquely-different-wonder-

woman-comics> 

 



 

Figura 24/25: Power, 2017. 

Fonte: <https://www.lmmt.com.br/trailer-mulher-maravilha-legendado-trailer-2/poster-mulher-

maravilha-2/> <http://dc.wikia.com/wiki/Wonder_Woman:_Who_is_Wonder_Woman%3F> 

 

 

Figura 26/27: Wonder, 2017. 



Fonte: <https://www.ligadoemviagem.com.br/2017/06/12/critica-filme-mulher-maravilha-wonder-

woman-2017/critica-filme-mulher-maravilha-wonder-woman-2017-poster/> 

<http://duduerhaissa.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html> 

 

   Até seu símbolo foi adaptado e recebeu uma cara nova, mas que não perdeu a 

essência do original. 

Figura 28/29: O Símbolo, 2017. 

Fonte: <https://www.elisamancio.com.br/mulher-maravilha-da-vida-real/> 

<http://freeingcanada.ca/advance-screening-giveaway-mummy-showing-06072017-2/> 

 

   Esse filme é importante nos dias de hoje, pois ele veio para revolucionar a 

indústria cinematográfica de adaptações de quadrinhos, abrindo assim as portas 

para que novas personagens femininas dos quadrinhos ganhassem mais 

visibilidade. Mas não só personagens, mas mulheres da vida real, o filme mostra 

que elas são fortes, que cada uma é uma Mulher Maravilha. 

 

 

 

 

 

 



 

Considerações Finais 

   O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a 

publicidade atua junto do cinema na hora de se fazer uma adaptação de uma HQ. 

Durante a pesquisa, foi notado que a publicidade usa mais elementos dos 

quadrinhos para a divulgação do que o próprio cinema. 

   O objetivo dessa pesquisa era analisar como a publicidade, o cinema e os 

quadrinhos trabalham em conjunto na indústria de entretenimento, onde cada um 

se beneficia com os trabalhos do outro. O cinema pega uma obra "quadrinhística" 

e a transforma em uma adaptação, é nesse momento que a publicidade entra, pois 

ela vai criar estratégias de divulgação para atrair o público para o cinema e 

eventualmente para os quadrinhos. 

   Para explicar melhor isso, uma obra adaptada foi escolhida para ser analisada, 

Mulher Maravilha, de 2017. Foi analisado as histórias em quadrinhos que deram 

origem à personagem, além disso, foi feita uma análise completa do filme, onde 

foi discutido seus enfoques, aproximações e distanciamentos em relação ao 

quadrinho original. 

   Considerando tudo isso, conclui-se que essas escolhas nunca são aleatórias e 

sempre obedecem a um conjunto de ações de marketing, que se iniciam com a 

divulgação do cartaz oficial do filme. 

 

 

 

 

 



 

Referências Bibliográficas 

EISNER, Will. Quadrinhos e arte seqüencial. São Paulo: Martins Fontes, 1999.   

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

JENKINS, HENRY. CULTURA DA CONVERGÊNCIA. 2ª edição. São Paulo: 

Editora Aleph Publicações Pedagógicas LTDA., 2009.  

BAZIN, André. Por um Cinema Impuro. In: O Cinema: Ensaios. São Paulo: 

Brasiliense, 1991. pp 82 – 104.  

 

 

Referências Eletrônicas 

D'ÂNGELO, Helo. Mulher Maravilha: uma biografia não autorizada. 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/cultura/mulher-maravilha-uma-

biografia-nao-autorizada/>. 

MATIAS, Alexandre. O experimento transmídia da Marvel. Disponível em: 

<http://matias.blogosfera.uol.com.br/2015/03/14/o-experimento-transmidia-da-

marvel/>. 

SANTANA, Ana Lúcia. DC Comics. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/desenho/dc-comics/>. 

DE LIMA, Felipe. A história da DC Comics no cinema! (Pt. 1). Disponível em: 

<http://legiaodosherois.uol.com.br/lista/a-historia-da-dc-comics-no-cinema-pt-

1.html/10>. 



DE LIMA, Felipe. A história da DC Comics no cinema! (Pt. 2). Disponível em: 

<http://legiaodosherois.uol.com.br/lista/historia-da-dc-comics-no-cinema-pt-

2.html/7>. 

SMEE, Guilherme. As HQs como extensões do homem. Disponível em: 

<https://splashpages.wordpress.com/2009/02/17/as-hqs-como-extensoes-do-

homem/>. 

DE LIMA, Felipe. Da falência ao triunfo – A história da Marvel no cinema! 

(Pt. 2). Disponível em: <http://legiaodosherois.uol.com.br/lista/da-falencia-ao-

triunfo-historia-da-marvel-no-cinema-pt-2.html/1>. 

LUNKES, Juliete. Adaptações de quadrinhos levam público cada vez maior 

aos cinemas. Disponível em: 

<https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/adaptacoes-de-quadrinhos-levam-

publico-ada-vez-maior-aos-cinemas>. 


