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RESUMO 

 

Nos estudos da mídia, as trocas simbólicas entre a produção e a recepção permitem 

compreender como funcionam as engrenagens da indústria cultural. Em relação ao 

personagem Batman, nascido nas histórias em quadrinhos nos anos 1930, este estudo busca 

seguir o fluxo temporal em conexão com o universo midiático, mergulhado no repertório 

imagético e simbólico da cultura de massa com base da singularidade de sua trajetória. Ao 

problematizar a trajetória midiática do personagem Batman, analisa sua condição de 

mediação com adaptações para o meio televisivo e cinematográfico identificando os 

discursos narrativos em contextos histórico-culturais distintos, com destaque para o 

percurso de midiatização e de transmidiatização, relativizando a relação entre autor-obra-

leitor, sob a luz dos estudos culturais de John B. Thompson, das mediações de Jesús Martín-

Barbero, da narratividade de Umberto Eco, do conceito da Jornada do Herói de Joseph 

Campbell e Christopher Vogler e os estudos sobre as narrativas transmídia de Henry 

Jenkins e Carlos A. Solari. 

 

Palavras-chave: Narratividade, Narrativas Transmídia, Estudos da Mídia, Batman, 

Indústria Cultural. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In media studies, the symbolic exchanges between production and reception allow 

to understand how the cultural industry works. Related to the character Batman, born in 

comic books in the 1930s, this research aims to follow the temporal flow in connection 

with the media universe, immersed in the imagery and symbolic repertoire of mass culture 

through the uniqueness of his trajectory. Discussing Batman's mediatic trajectory, it 

analyzes his condition of mediation through his adaptations to the television and 

cinematographic medium, identifying the narrative discourses in distinct historical-cultural 

contexts, focusing on mediatization and transmidiatization, relativizing the relation 

between author-work based on John B. Thompson's cultural studies, Jesús Martín-

Barbero's mediations, Umberto Eco's narrativity, Joseph Campbell's and Christopher 

Vogler's hero journey concept, and studies on transmedia storytelling of Henry Jenkins 

and Carlos A. Solari. 

 

Keywords: Narratives. Transmedia Storytelling. Media Studies. Batman. Cultural 

Industry. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
Ao introduzir o presente trabalho, tomo a liberdade de reproduzir o texto A Marca do 

Batman: uma introdução por Alan Moore (1986) 1, escrito por ocasião da publicação do 

encadernado pela DC Comics/Warner Books (1986) de Batman O Cavaleiro das Trevas de 

Frank Miller, que constou como prefácio desta edição. Moore apresenta um significado sobre 

o personagem para a cultura pop, que serviu de inspiração para o desenvolvimento desta 

dissertação e do qual compartilho das suas palavras: 

 
A Marca do Batman: uma introdução por Alan Moore (1986) 
 
Como qualquer pessoa envolvida com ficção e na arte de fazer ficção mais 

ou menos nos últimos 15 anos gostaria de lhe dizer, heróis têm se tornado um 
problema. Eles não são o que costumavam ser, ou eles são, e aí é que está o coração 
do problema. 

O mundo mudou e está continuamente mudando num ritmo acelerado. E 
nós também. Com o crescimento da cobertura de mídia e tecnologia da informação, 
nós vemos mais o mundo, compreendemos seu funcionamento um pouco mais 
claramente, e como resultado nossa percepção de nós mesmos e da sociedade que nos 
cerca tem se transformado. Consequentemente, nós começamos a esperar coisas 
diferentes da arte e cultura que reflitam essa constante mudança. Nós esperamos novos 
temas, novos insights, novas situações dramáticas. 

Nós esperamos novos heróis. 
Os heróis ficcionais do passado, ainda que mantendo todo o charme e poder 

e magia, foram despidos da sua credibilidade como resultado de uma nova sofisticação 
de seu público. Com o benefício da retrospectiva e de uma melhor compreensão do 
comportamento de primatas, o autor de ficção científica Philip Jose Farmer foi capaz 
de demonstrar de maneira bem convincente que o jovem Tarzan provavelmente teria 
explorado sua sexualidade com jovens chimpanzés e não teria nenhuma aversão a 
comer carne humana como Edgar Rice Burroughs o retratou. Conforme nossa 
consciência política e social se desenvolve, Alan Quatermain revela-se apenas como 
mais um branco imperialista querendo explorar os nativos e começamos a perceber 
que o traço dominante na máscara psicológica de James Bond é seu intenso ódio e 
desprezo pelas mulheres. Se nós preferimos apreciar as aventuras dos cavalheiros 
mencionados acima sem estragá-las com implicações sociais é irrelevante. O fato é 
que nós mudamos junto com nossa sociedade e se tais personagens tivessem sido 
criados hoje eles seriam alvo da mais alta suspeita e crítica. 

Então, a não ser que fiquemos sem heróis, como os criadores de ficção farão 
para redefinir suas lendas para o contexto atual? 

O cinema e a literatura têm conseguido resolver o problema de forma 
madura e inteligente, talvez porque tenham um público maduro e inteligente capaz de 
apreciar e apoiar tal mudança. 

Os quadrinhos, vistos desde sua criação como uma mídia juvenil onde 
qualquer inserção de temas e abordagens adultas estarão sujeitas a vaias estridentes e 
ameaças de censura, não tiveram tanta sorte. 

Enquanto que nos livros e cinema nós temos sido apresentados a conceitos 
como o de anti-herói ou do herói clássico reinterpretado de uma maneira 
contemporânea, nos quadrinhos ainda temos os mesmos heróis musculosos trocando 
sopapos. 

                                                            

1  Texto traduzido por Nerdbully, com revisão do Velho Quadrinheiro, disponível no site: 
<https://quadrinheiros.com/2016/06/30/a-marca-do-batman-uma-introducao-por-alan-moore-1986/>. Acesso em: 
29 dez. 2016.  
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Conforme a ingenuidade dos personagens e o absurdo das situações se 
tornam progressivamente ridículas e anacrônicas aos olhos modernos, assim também 
o problema se torna mais sedimentado e delicado. 

Deixados para trás em comparação com outras mídias, como os quadrinhos 
vão reinterpretar seus ícones tradicionais para manter o interesse de um público que 
tende a fugir dos quadrinhos? Obviamente, o problema só pode ser resolvido por 
pessoas que entendem esse dilema e, mais que isso, possuem igual compreensão dos 
heróis e do que os faz funcionar. 

O que me traz à Frank Miller e ao Cavaleiro das Trevas. 
Ao decidir aplicar seu estilo e sensibilidade ao Batman, Frank Miller 

apresentou uma solução às dificuldades acima mencionadas que é tão impressionante 
e elegante como nenhuma outra que eu já tenha visto. 

Mais impressionante ainda, ele conseguiu fazer isso com um personagem 
que, na visão de um público que existe além do relativamente estreito público dos 
quadrinhos, caracteriza como nenhum outro a essência do ridículo do herói de 
histórias em quadrinhos. 

Quaisquer que tenham sido as mudanças nos quadrinhos, a imagem do 
Batman permanentemente fixada na mente do público em geral é a de Adam West 
todo sério recitando algum diálogo idiota escalando uma parede graças ao estupendo 
efeito especial de uma câmera. Dar tamanha credibilidade aos olhos de um público 
não necessariamente apaixonado por super-heróis e tudo o que lhes são próprios não 
é um feito a ser desconsiderado, e talvez seria apropriado olhar um pouco mais de 
perto o que Miller fez. (Eu espero que Frank me perdoe por chama-lo de “Miller”. 
Parece um tanto mal-educado e eu certamente jamais faria isso em sua presença, mas 
de algum modo é assim que você chama alguém que conhece bem quando está 
escrevendo introduções para seus livros.) 

Ele pegou um personagem cujo todo detalhe trivial e acidental está cravado 
em pedra nos corações e mentes dos fãs de quadrinhos que compuseram seu público 
e conseguiu redefinir o personagem dramaticamente sem contradizer sequer um 
mínimo detalhe de sua mitologia. 

Sim, o Homem Morcego ainda é Bruce Wayne, Alfred ainda é seu 
mordomo e o comissário Gordon ainda é o chefe da polícia, ou quase. Ainda há um 
sidekick cujo nome é Robin, junto com o Batmóvel, a Batcaverna e o cinto de 
utilidades. O Coringa, o Duas-Caras e a Mulher-Gato ainda estão em evidência entre 
os vilões. Tudo é exatamente o mesmo, exceto pelo fato de que tudo está totalmente 
diferente. 

Gotham City, um lugar que durante os quadrinhos dos anos 40 e 50 parecia 
um playground urbano cheio de máquinas de escrever gigantes e outros aparatos 
gigantescos, torna-se algo muito mais terrível e depressivo nas mãos de Miller. 

Uma sombria e hostil cidade em decadência, povoada por gângsteres 
sociopatas incontroláveis, parece-se mais com as massas urbanas que podem muito 
bem existir em nosso próprio desconfortável futuro próximo. 

O próprio Homem-Morcego que se aproxima de nossa atual percepção dos 
vigilantes como uma força social nos moldes de Bernie Goetz, é visto pela mídia como 
um quase fascista e um fanático perigoso, enquanto que psiquiatras clamam pela 
liberdade do homicida Coringa sob pretextos estritamente humanitários. 

Os valores do mundo que nós vemos não estão definidos nos termos claros, 
brilhantes e primários das cores das histórias em quadrinhos, mas em tons bem mais 
sutis e ambíguos fornecidos pela belíssima palheta de Lynn Varley e suas sublimes 
sensibilidades. 

  A mais imediata e notável diferença é obviamente o modo 
como tanto o Batman quanto Bruce Wayne são retratados, o homem por trás de 
máscara. Representado ao longo dos anos ou como um benevolente campeão da 
justiça ou como um psicopata em busca de vingança, o personagem apresentado aqui 
acolhe as duas interpretações facilmente integrando-as em uma personalidade maior 
e mais persuasiva. Cada sutileza na expressão, cada nuance na linguagem corporal 
serve para mostrar que esse Batman se tornou o que ele sempre deveria ter sido: Ele é 
uma lenda. 

A importância do mito e da lenda como um subtexto para O Cavaleiro das 
Trevas não pode ser superestimada, ainda que brilhe a cada página. A familiar 
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sequência de origem do Batman com um pequeno morcego entrando por uma janela 
aberta a inspirar um contemplativo Bruce Wayne torna-se algo muito mais religioso e 
apocalíptico nas mãos de Miller; o morcego transforma-se numa gigante e ameaçadora 
quimera saída das mais sombrias fábulas europeias. As últimas cenas do Batman em 
um cavalo evocam desde a cavalaria da Távola Redonda até a chegada na cidade de 
Clint Eastwood, servindo para demonstrar sua qualidade mítica, bem como o retrato 
da antiga relação entre Batman e Superman: o Superman que vemos aqui é um deus 
terrestre cuja presença é anunciada apenas pelo vento da destruição deixado pelo seu 
despertar. Ao mesmo tempo, sua duvidosa posição como um agente do governo dos 
Estados Unidos leva a uma situação realisticamente incrível e leva ao casamento 
perfeito entre a essência da lenda e a essência da realidade do século XX. 

Além das imagens, temas e o romance essencial do Cavaleiro das Trevas, 
Miller também conseguiu transformar o Batman em uma verdadeira lenda ao 
introduzir o elemento sem o qual todas as verdadeiras lendas se tornam incompletas, 
e ainda assim por alguma razão dificilmente parece existir no mundo representado por 
uma história em quadrinhos tradicional, e esse elemento é o tempo. 

Todas as nossas melhores e mais antigas lendas reconhecem que o tempo 
passa e que as pessoas envelhecem e morrem. A lenda de Robin Hood não seria 
completa sem a flecha para mostrar o local de seu túmulo. As lendas nórdicas 
perderiam muito de seu poder caso não houvesse o inevitável Ragnorok, bem como a 
história de Davy Crockett sem a existência de um Alamo. Nos quadrinhos, entretanto, 
dado o fato comercial que um personagem deve ser vendido para um determinado 
público por 10 anos, esses elementos não existem. Os personagens permanecem no 
eterno limbo de seus 20 e poucos anos e a presença da morte em seu mundo é na 
melhor das hipóteses um fenômeno reversível. 

Com O Cavaleiro das Trevas o tempo chegou ao Batman e a pedra angular 
que faz as lendas ser o que são foi finalmente assentada. Em sua envolvente história 
de um grande homem em sua última e maior batalha, Miller conseguiu criar algo 
radiante que deve influenciar todo o universo dos quadrinhos, jogando uma nova luz 
sob problemas presentes para todos nós que trabalhamos na indústria e talvez nos 
guiando para algumas novas soluções. Para aqueles de vocês que já consumiram O 
Cavaleiro das Trevas em sua versão capa mole, fiquem tranquilos pois nas suas mãos 
está um dos poucos quadrinhos que são genuinamente um divisor de águas, digno de 
uma edição mais duradoura. Para o resto de vocês que estão prestes a entrar em um 
território totalmente novo, eu só posso expressar minha extrema inveja. Vocês estão 
prestes a encontrar um novo nível de contar histórias em quadrinhos. Um novo mundo 
com novos prazeres e novas dores. 

 
Um novo herói. 
Alan Moore 
Northampton, 1986 

 

Transformar um herói de infância no objeto de estudo desta dissertação tornou-se a 

realização de um sonho de 25 anos, quando um a criança começou a pesquisar no velho 

Almanaque Abril quem havia criado o Batman, e como funcionavam as narrativas gráficas e 

porque haviam tão diferentes versões do mesmo personagem nos quadrinhos, na televisão, no 

cinema , nas minhas camisetas e brinquedos. 

Nesta dissertação, o processo de reconstrução histórica do Batman dentro de sua 

trajetória na mídia se entrelaça com sua própria jornada mitológica dentro dos diversos 

ambientes narrativos. Como Alan Moore evoca a reconfiguração do conceito do herói clássico 

e dos super-heróis dos quadrinhos, mesmo que escrito há cerca de trinta anos, suas palavras são 

factualmente atuais. 
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Há cinquenta anos, a sociedade vivia em ebulição com os movimentos de 

contracultura. Com isso, a terminologia da cultura pop ganhava espaço na mídia para se referir 

aos novos produtos da indústria cultural potencializados pelo cinema, pela música e 

principalmente pela televisão. Nas telas de cinema, James Bond enfrentava a ameaça de um 

ataque nuclear contra os EUA, no filme 007 Contra O Satânico Dr. No (1962), dirigido por 

Terence Young e estrelado pelo ator escocês Sean Connery, fortalecendo a cultura da Guerra 

Fria. Na música, o grupo de rapazes de Liverpool, mundialmente conhecidos como The Beatles 

– o grupo era formado por John Lennon (guitarra rítmica e vocal), Paul McCartney (baixo, 

piano e vocal), George Harrison (guitarra solo e vocal) e Ringo Starr (bateria e vocal) – 

encantava o mundo com sucessos como Help! e I Want to Hold Your Hand. Nas telas da 

televisão, já com a presença das cores, estreava em horário nobre Batman, de 1966, 

protagonizada por Adam West e Burt Ward, respectivamente Batman e Robin, que 

revolucionavam a linguagem televisiva e popularizavam o Homem-Morcego para um público 

para além dos leitores das revistas em quadrinhos. A cultura pop, nos anos 1960, foi marcada 

pelos três B’s – Beatles, Bond e Batman (Figura 1). 

 
Figura 1 – Os três B’s da cultura pop nos anos 1960. A banda britânica The Beatles; o agente secreto James 

Bond, o 007, vivido no cinema pelo ator Sean Connery; e o Batman da série de televisão, vivido pelo ator Adam 
West. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

 

Com essa premissa, o trabalho desenvolvido nesta dissertação procura focar na 

relevância cultural do Batman e sua presença na mídia, por sua trajetória peculiar de ter 

atravessado as décadas sendo adaptado e se reinventado nas mais diversas plataformas de mídia 
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por um período tão extenso. Nesse sentido, questionamos: qual o significado e a importância 

do Batman? Como um morcego pode ser um símbolo de justiça e heroísmo? Que aspectos de 

ressignificação fizeram um herói tão sombrio, popular entre crianças e adultos por mais de 

setenta anos? Como um personagem ficcional se tornou um bem cultural planetário e uma 

franquia transmídia pioneira? 

Para responder a essas questões, tenta-se, nesta dissertação, compreender e 

problematizar o percurso que transformou o Batman em produto da mídia. O estudo destaca a 

franquia do universo cultural contemporâneo para discorrer sobre as dinâmicas atuais que 

envolvem a tríade produção-conteúdo-consumo, em uma releitura do clássico tripé dos estudos 

da mídia: emissor-mensagem-receptor. A franquia Batman, por sua trajetória longínqua 

presente na cultura contemporânea, apresenta características de forma e conteúdo que permitem 

dialogar de modo ímpar com os estudos sobre mediação, midiatização e transmidiatização.  

Para tal exercício acadêmico, parte-se do enquadramento do personagem como um 

bem cultural, descreve-se sua midiatização audiovisual, sua transformação em produto e, 

finalmente, em franquia multinacional, presente em várias plataformas, adaptadas para 

diferentes públicos.  

O Batman como um bem cultural, na condição de mediação, refletia um conjunto de 

valores simbólicos da cultura hegemônica dos Estados Unidos nos anos de 1930. Ao enquadrar 

sua trajetória nos estudos da mídia, destaca-se no personagem o percurso em direção a sua 

reconfiguração em outros ambientes distintos das páginas em papel, das revistas em quadrinhos 

para os ambientes digitais das mais recentes produções audiovisuais do cinema e dos vídeo 

games. Tal condição provoca o interesse no personagem no ponto de vista da figura construída 

pela sua imagem e significado em plataformas de mídia tão distintas técnica e conceitualmente 

ao mesmo tempo que dialoga com o conceito original dos quadrinhos, como se referenciam 

entre si e permitem uma abordagem nova do mesmo personagem.  

Para pensar estse percurso midiático do personagem, utilizam-se neste estudo diversos 

aportes teóricos. Partindo de Joseph Campbell e a Jornada do Herói (1990, 1997), revisam-se 

as noções de “indústria cultural” e “comunicação de massa” de Adorno e Horkheimer (1985); 

os estudos sobre a comunicabilidade da cultura com os trabalhos de Jesús Martín-Barbero 

(2015); bem como o conceito de narrativa transmídia no discurso midiático de Henrry Jenkins 

(2009, 2014) e Carlos A. Scolari (2013), que completam o repertório teórico que possibilita 

analisar determinados objetos da cultura contemporânea. 

A metodologia de abordagem é a hermenêutica de profundidade (THOMPSON, 2011, 

2014); e as metodologias de procedimento, a análise monográfica e a análise histórico-
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descritiva das narrativas em diferentes suportes. Ademais, o procedimento metodológico 

denominado “estudo de caso” (ou análise monográfica) prescreve que se selecione uma única 

mídia (ou quadrinhos, ou cinema, ou jogos) e indica que dentro da mídia escolhida se destaque 

uma ou algumas narrativas a ser estudadas. No entanto, ao decidir estudar a midiatização de um 

personagem na perspectiva das práticas sociais, também se optou por trabalhar com várias 

representações narrativas diferentes. A presente investigação encaixa-se como um estudo de 

caso porque descreve melhor a passagem de bem cultural para produto midiático do que outros 

objetos simbólicos do universo cultural. Para tanto, a hermenêutica, a ciência e a arte da 

interpretação fazem parte da abordagem, tendo por objetivo o melhor esclarecimento e a 

compreensão. Já as análises histórico-descritiva e monográfica são procedimentos necessários 

para investigação. 

Em quase 80 anos de existência, destaquem-se cinco marcos na trajetória do Batman 

relevantes como representações dos princípios da mediação, da midiatização e da 

transmidiatização do personagem, são eles: Batman a série de TV de 1966, produzida por 

William Dozier/ Leslie H. Martinson; Batman – O Cavaleiro das Trevas (do original The Dark 

Knight Returns), escrita e desenhada por Frank Miller, originalmente como um minissérie 

fechada em quatro partes, que posteriormente se configurou numa encadernação de luxo no 

formato conhecido como graphic novel2 publicada no ano de 1986; A trilogia cinematográfica 

O Cavaleiro das Trevas (do original The Dark Knight Trilogy) do diretor Christopher Nolan, 

composta pelos filmes: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) e The Dark Knight 

Rises (2012); o filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016); e a série para as plataformas 

de vídeo game chamada de Batman: Arkham Series, produzida pela Rocksteady Studios e pela 

DC Entertainment, é composta pelos jogos Batman: Arkham Asylum (2009), Batman: Arkham 

City (2011), Batman: Arkham Origins (2013), Batman: Arkham Knight (2015) e Batman 

Arkham VR (2016), esse último apresenta a imersão no universo do personagem, de modo que, 

a partir de um dispositivo de realidade virtual, o jogador pode “viver” e “ser” o Batman em toda 

a sua amplitude dentro do seu universo ficcional.  

Como recorte específico para pesquisa, destaca-se ainda o Batman construído na 

trilogia cinematográfica O Cavaleiro das Trevas como nosso objeto principal. O filme Batman 

                                                            

2 Um romance gráfico ou novela gráfica (também se utiliza o termo inglês graphic novel) é uma espécie de livro, 
normalmente contando uma longa história por meio de arte sequencial (história em quadrinhos). Termo 
popularizado pelo quadrinista norte-americano Will Eisner, geralmente usado para referir-se a qualquer forma de 
narrativa gráfica de longa duração, ou seja, é o análogo, na arte sequencial, a uma prosa ou a um romance publicado 
em edições encadernadas em formato de livro. 
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v Superman: Dawn of Justice (2016), do diretor Zack Snyder, será utilizado como contraponto 

com o nosso objeto. O Batman (da trilogia e do filme) com o Superman são as faces do produto 

midiático que desejamos problematizar dentro da transmidiatização.  

Além desse recorte complexo de referências empíricas diversas, também são 

ressaltadas três categorias descritivas, em nossa abordagem teórico-conceitual sobre o objeto-

Batman: sua condição como personagem mediado; o bem cultural midiatizado e o produto 

midiático imerso na fluidez da transmidiatização contemporânea.  

 

1.1 PARÂMETROS DE PESQUISA 

 

O objetivo principal deste estudo é compreender a construção do Batman como bem 

cultural e como produto midiático a partir do processo de transmidiatização. Mas também 

reconhecer as intervenções criativas e os recursos narrativos por meio do processo de adaptação 

do personagem das páginas das histórias em quadrinhos para as mídias audiovisuais; indicar os 

recursos narrativos adotados na versão da Trilogia do Cavaleiro das Trevas (2005/2008/2012) 

que dialogam com outras adaptações do personagem nos quadrinhos e/ou outras mídias 

audiovisuais; e identificar qual versão recente do Batman no cinema representa melhor o 

conceito de narrativa transmídia de Jenkins (2009).  

A interpretação hermenêutica do processo de mediação do personagem destaca o 

contexto histórico-cultural no qual o Batman surgiu nas histórias em quadrinhos dos anos 1930, 

bem como os valores simbólicos e as referências de outros bens culturais que influenciaram e 

que foram incorporados por seus autores na criação do Homem-Morcego. Para o processo de 

midiatização, enfatiza-se a adaptação para a televisão na série Batman, de 1966, visto que ao 

mesmo tempo que trazia uma reformulação da cinessérie dos anos 1940 trouxe um significativo 

impacto na sobrevivência do personagem nas páginas das histórias em quadrinhos. Por sua vez, 

a adaptação cinematográfica na trilogia O Cavaleiro das Trevas, nos anos 2000, marca o 

reposicionamento do personagem na cultura contemporânea do presente século. 

O processo de construção do produto midiático Batman a partir da trilha narrativa 

iniciada nas páginas das histórias em quadrinhos, como uma resultante do diálogo midiático 

entre as adaptações para a TV e para o cinema, é feito “ao avesso”, das adaptações mais atuais 

para mais antigas, permitindo discorrer sobre a composição da jornada midiática e o diálogo 

com as demais versões do personagem. Ademais, a fluidez de conteúdos em diversas 

plataformas de maneiras distintas entre os meios nos leva a refletir sobre a relevância que a 
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forma influencia na maneira como absorvemos e interagimos com o conteúdo. A forma, nesse 

caso, é a mídia.  

Apresenta-se, nesta pesquisa, a transformação do Batman, personagem 

predominantemente dos quadrinhos dos anos 1930, na forma simbólica da cultura pop 

contemporânea. A análise dos elementos e dos valores simbólicos que se mantêm coerentes no 

percurso de sua trajetória entre as mídias gráfica e audiovisual configura-se num estudo sobre 

narratividade, mediação, midiatização e transmidiatização. O estudo dos agentes, que incorpora 

valores e ideias da cultura de massa e do imaginário coletivo a produtos culturais como o 

personagem Batman, permite compreender a relação dos autores com o leitor idealizado no 

processo de mediação. Identificando a coerência do discurso original com a sua adaptação para 

outra mídia, nesse percurso, por meio de suas nuances e de seus desdobramentos, procura-se 

compreender o processo de formação do Batman como produto midiático. 

A midiatização em nossas vidas é um processo simbiótico em que os meios de 

comunicação, a cultura, as instituições e a sociedade se inter-relacionam de forma dinâmica. 

Nesse cenário, colocar Batman como objeto empírico para explicitar o processo de midiatização 

em torno de um bem cultural permite problematizar os agentes articuladores da relação entre a 

cultura, a sociedade e os meios de comunicação. 

Além disso, a incorporação do estudo de Jenkins (2009) e Scolari (2013) sobre as 

narrativas transmídia no contexto da cultura contemporânea possibilita desenhar o percurso e 

as nuances do comportamento da sociedade moderna diante dos paradigmas de sua inserção e 

reinserção em contextos novos e distintos pela sua relação com o processo de midiatização, 

permitindo aprimorar com mais clareza a apresentação do objeto empírico nas dimensões de 

personagem criado no ambiente de nicho, para um público específico que é o leitor dos 

quadrinhos, em contraponto com a sua persona midiatizada com um alcance de público mais 

amplo, que é a versão para o cinema.  

Dentro dos estudos das práticas sociais nas ciências da comunicação, a mediação como 

relação entre emissor e receptor do discurso é apresentada como uma recepção idealizada no 

ambiente das narrativas midiatizadas, em um campo de estudo sobre as trocas de formas 

simbólicas da sociedade contemporânea. Neste estudo, o processo de midiatização será posto 

sob a ótica do autor e da produção pelo viés do enunciador. O receptor ou a recepção para esse 

recorte será o do perfil idealizado pelo núcleo emissor, enquadrado dentro do conceito de leitor-

modelo teorizado pelos estudos sobre narratividade na obra Lector in Fabula de Umberto Eco 

(2011). 
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1.2 METODOLOGIA 

 

Tomando como abordagem o método descrito como hermenêutica de profundidade, 

desenvolvido por John B. Thompson em seu livro Ideologia e Cultura Moderna (2011) para 

análise e tabulação dos dados, será utilizado o método do “enfoque tríplice”, em que as trocas 

simbólicas são oriundas das interações comunicacionais nos processos de mediação, 

midiatização e transmidiatização do personagem, dos quadrinhos em diálogo com as adaptações 

para a TV e para o cinema. A proposta é enquadrar a produção/transmissão e a 

recepção/apropriação do quadro de Thompson para analisar e interpretar a mensagem 

construída resultante dos processos de mediação, midiatização e transmidiatização do 

personagem.  

Partindo do esquema original descrito por Thompson foram criados os seguintes 

infográficos que representam a abordagem metodológica utilizada neste estudo (Figura2): 
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Figura 2 – Representação do esquema original de Thompson. 

 
Fonte: Thompson (2011) no livro Ideologia e Cultura Moderna. 

 
Figura 3 – Esquema de representação da mediação de Thompson (2011) adaptado à representação do processo de 

mediação. 

 
Fonte: Criação do autor para essa dissertação. 
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A Figura 3, que representa o processo de mediação do Batman, procura decupar a 

construção conceitual do personagem levando em consideração a tríade do esquema proposto 

por Thompson. A produção/transmissão é de responsabilidade da editora DC Comics (que 

corresponde à criação, à publicação e à distribuição das histórias em quadrinhos do Batman). É 

no núcleo criativo da editora que os elementos estéticos e narrativos são trabalhados na criação 

do personagem. A etapa denominada de construção corresponde ao repertório de valores 

simbólicos e de representações culturais e ideológicas que formaram a composição do Batman 

como uma mediação dessas formas simbólicas que a editora e o corpo autoral e artístico 

imprimiram ao personagem.  

Por sua vez, a recepção/apropriação do Batman como mensagem é fruto de uma 

mediação da cultura da época para um formato gráfico e narrativo direcionado a um dado 

público leitor/consumidor, que consideramos como um público idealizado. Tal representação 

do Batman como mediação da cultura norte-americana do início do séc. XX marcou o registro 

histórico e social do momento pós-crise econômica, com intensa urbanização e popularização 

da cultura de massa, sendo um ambiente que antecede a Segunda Grande Guerra. 

 
Figura 4 – Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do processo de midiatização. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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O processo de midiatização apresentado na Figura 4 procura representar o fluxo de 

plataformas midiáticas pelas quais foi adaptado o personagem Batman em sua jornada das 

páginas das histórias em quadrinhos. Nessa configuração, a produção/transmissão corresponde 

atualmente a um conjunto de veículos de mídia como a Warner Bros. Entertainment Inc. e a 

20th Century Fox Film Corporation que, associados à editora DC Comics, continua 

capitaneando a criação, a publicação e a distribuição do bem cultural Batman, em suas diversas 

versões e conteúdo nas plataformas de mídia além de nas páginas das histórias em quadrinhos.  

A construção corresponde, no período atual, às múltiplas adaptações do Batman, 

principalmente na mídia audiovisual, como a televisão e o cinema. Já a recepção/apropriação 

do personagem se configura sob sua condição de bem cultural adaptado para o consumo em 

plataformas distintas para um mesmo público idealizado, porém, com um alcance mais amplo 

em virtude principalmente das adaptações para o cinema, em que a apropriação se estende ao 

público adulto, não se restringindo ao nicho infantojuvenil. Com isso, o Batman assume novos 

contornos, acompanhando as dinâmicas socioculturais e tecnológicas que marcaram a segunda 

metade do século XX e o prelúdio da primeira década do século XXI. 
Figura 5 – Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do processo de transmidiatização. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Dimensionar o processo de transmidiatização (Figura 5) num gráfico é um exercício 

didático adotado nesta pesquisa com o intuito de construir uma narrativa de evolução conceitual 
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do “Batman-personagem” de histórias em quadrinhos para o “Batman-produto-midiático”, 

consequentemente a franquia que se converte em múltiplas plataformas e agrega um conjunto 

intangível de valores culturais e formas simbólicas que se entrelaçam e dialogam entre si e 

como o público/audiência/leitor num prisma cada vez mais amplo e heterogêneo. O esquema 

proposto visa apresentar como a produção/transmissão se desdobrou e compôs um 

conglomerado de mídia como as empresas Mattel Inc., Netflix Inc. e Rocksteady Studios Ltd. 

que se conectam com a editora DC Comics e dialogam entre si objetivando a propagação do 

Batman numa espécie de multiverso do personagem, comunicando em muitas mídias e públicos 

distintos no mesmo espaço/tempo.  

O estágio correspondente à construção contempla a coexistência das múltiplas 

adaptações do Batman que dialogam entre si nas múltiplas plataformas de mídia. A construção 

do personagem Batman é feita não só pelas formas simbólicas originais que o compõem mas 

também pelas múltiplas adaptações em outras mídias que, conectadas entre si e com a matriz 

do personagem, reverberam o Homem-Morcego para uma amplitude maior de narrativas. Tais 

narrativas configuram-se para alcançar uma recepção/apropriação ainda mais heterogênea e 

personalizada e customizável para os indivíduos. A profundidade do alcance do Batman 

conecta-se com o público de maneira geral e individual simultaneamente a partir de interações 

encadeadas que, em conjunto, formam a estrutura denominada de transmidiatização. 

Ao contextualizar os três aspectos do enfoque tríplice proposto por Thompson – 

produção/transmissão, construção e recepção/apropriação – dentro do contexto da 

comunicabilidade no ambiente da indústria cultural, pode-se formular como são estabelecidos 

os processos de mediação e de midiatização do personagem na construção da narrativa 

transmidiática em torno do produto Batman. Porém, para enquadrar tal linha de pensamento ao 

objetivo proposto, a escolha pela transmidiatização do personagem, apresenta-se a abordagem 

teórica mais ampla para compreender a sua condição de produto midiático.  

Ao focar em como o processo de transmidiatização construiu o Batman como produto 

midiático, estabelece-se o grifo nas adaptações do personagem nas versões cinematográficas 

The Dark Knight Rises (2012) e Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) que representam 

de maneira mais clara a teoria da Narrativa Transmídia (Figura 6) elaborada por Jenkins (2009) 

e desenvolvida por Scolari (2013). 

A apresentação da trilha da transmidiatização conta com a adaptação do esquema 

proposto no livro Narrativas Transmedia – Cuando todos los medios cuentan (2013) de Carlos 

A. Scolari, como a adaptação a seguir: 
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Figura 6 – Batman no contexto da narrativa transmídia 

 
Fonte:Infográfico adaptado do modelo do livro Narrativa Transmedia (2013) do Carlos A. Scolari. 
 

No modelo de Scolari (Figura 6), o apontamento das mediações e midiatizações do 

personagem Batman ilustra, por meio de ícones, a capilaridade da extensão de sua condição de 

produto midiático. Essa linguagem de apresentação é usada para apresentar o esquema das 

adaptações conectas ao personagem Batman.  

Diante dos dados levantados e tabulados dessa forma, examinam-se os principais 

estudos acadêmicos sobre mediação, midiatização e transmidiatização – na próxima seção; bem 

como é apresentado o registro histórico sobre o personagem Batman em particular. Em relação 

à metodologia de abordagem, esta pode ser encontrada nos tópicos seguintes: Batman – sua 

origem como mediação da indústria cultural (tópico 3); O Cavaleiro das Telas – o processo de 

midiatização (tópico 4); e A representação transmidiatização no Batman atual do cinema (tópico 

5). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A discussão provocada até então direciona a composição do repertório teórico em 

torno da transmidiatização para a adição de outras leituras que possam convergir na proposta 

de problematização da trajetória do Batman no multiverso da mídia. Tais leituras foram 

organizadas na seguinte estrutura: 

a) A jornada do herói de Campbell e Vogler; 

b) Batman como bem cultural e sua industrialização pela 

comunicação de massa; 

c) Batman como mediação e como produto midiático; 

d) Batman como franquia transmídia. 

 

2.1 A JORNADA DO HERÓI  

 

No livro O herói das mil faces (1997), Joseph Campbell, a maior autoridade em 

mitologia do séc. XX, faz uma viagem fascinante por todas as civilizações desde a pré-história 

até a atualidade, revelando crenças, ritos, mitos, deuses e heróis. Campbell descobre 

semelhanças interessantes entre os mitos de todas as culturas e de povos, inclusive apresenta 

uma estrutura narrativa universal: o monomito.  

Na verdade, Campbell definiu a noção de herói como um mito (1990, p. 18): o 

protagonista da narrativa heroica é aquele que parte da vida ordinária, experimenta uma vida 

extraordinária e volta à realidade inicial: “Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura 

numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória 

decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus 

semelhantes”. 

Para Campbell (1990, p. 138), “a façanha convencional do herói começa com alguém 

a quem foi usurpada alguma coisa”. Acerca desse ato de heroísmo, para Campbell (1990, p. 

141), “[...] o objetivo moral é o de salvar um povo, ou uma pessoa, ou defender uma ideia. O 

herói se sacrifica por algo, aí está a moralidade da coisa”. Todos os heróis precisam passar por 

um ciclo de “morte” e renascimento por meio do sacrifício, físico ou espiritual, a fim de alcançar 

um objetivo. Os heróis em suas origens “morrem” como seres comuns em determinada 

passagem de sua história para retornar como super-humanos. Para representar esse processo de 
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desenvolvimento universal, Campbell (1990) estabeleceu um sistema de 3 fases (partida, 

iniciação e retorno) e 17 etapas que estrutura a narrativa monomítica: a Jornada do Herói. 

No livro A Jornada do Escritor, Christopher Vogler (2015) – roteirista e escritor norte-

americano, consultor de roteiros para a indústria cinematográfica de Hollywood – faz uma 

adaptação da estrutura de Campbell, mantendo as três fases narrativas e reduzindo as 17 etapas 

originais da aventura heroica para apenas 12 passos. Atualmente, esse modelo narrativo é 

referência para vários filmes, romances, histórias em quadrinhos e demais narrativas heroicas 

(Quadro 1).  

  
Quadro 1 – Comparativo de esquemas e terminologias 

Jornada do Herói de Christopher Vogler 
(Jornada do Escritor) O Herói de Mil Faces de Joseph Campbell 

PRIMEIRO ATO PARTIDA, SEPARAÇÃO 
Mundo Comum Mundo Cotidiano 
Chamado à Aventura Chamado à Aventura 
Recusa do chamado Recusa do Chamado 
Encontro com o Mentor O Auxílio Sobrenatural 
Travessia do Primeiro Limiar A Passagem do Primeiro Limiar 
 O Ventre da Baleia 
SEGUNDO ATO DESCIDA, INICIAÇÃO 
Provas, Aliados e Inimigos O Caminho de Provas 
Aproximação da Caverna Secreta  

Provação 
O Encontro com a Deusa 
A Mulher como Tentação 
Sintonia com o Pai 

 A Apoteose 
Recompensa A Bênção Última 
TERCEIRO ATO RETORNO 

O Caminho de Volta 

A Recusa do Retorno 
A Fuga Mágica 
Resgate com Auxílio Externo 
Travessia do Limiar 
Retorno 

Ressurreição Senhor de Dois Mundos 
Retorno com o Elixir  Liberdade para Viver 

Fonte: Autoria própria. 

 

A mesma estrutura narrativa dos heróis míticos do passado pode ser observada nos 

atuais super-heróis e nas narrativas seriadas atuais. O protagonista das narrativas ficcionais dos 

folhetins também é analisado, em diversos momentos e por diferentes ângulos, pelo pensador 

Umberto Eco. Em seu livro o Super-Homem de Massa – retórica e ideologia no romance 
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popular (1991), por exemplo, Eco descreve o arquétipo do herói das narrativas ficcionais como 

símbolo da cultura de massa oriunda da indústria cultural. 

 
O Super-homem do folhetim tem consciência de que o rico prevarica contra o pobre, 
e que o poder se fundamenta na fraude; mas não é um profeta da luta social, como 
Marx, e consequentemente não repara essas injustiças subvertendo a ordem da 
sociedade. Simplesmente sobrepõe sua justiça à comum, aniquila os maus, 
recompensa os bons, restabelece a harmonia perdida. Nesse sentido o romance 
popular democrático não é revolucionário, é caritativo, consola seus leitores com a 
imagem de uma justiça fabulística; mas apesar disso põe a nu problemas e, se não 
oferece soluções aceitáveis, delineia análises realistas (ECO, 1991, p. 111). 

 

Eco apresenta como são construídos os novos heróis, baseados na cultura urbana das 

massas, em que o cidadão comum ver projetadas sua esperança e o desejo de justiça nos 

protagonistas heroicos das novas narrativas ficcionais dos folhetins em papel jornal.  

Os heróis das narrativas presentes nos universos ficcionais das histórias em quadrinhos 

passam a ter valor simbólico de fuga da realidade, esperança e catarse para o público oprimido 

no realismo concreto da vida urbana das grandes metrópoles, quando personagens de narrativas 

fantásticas nas suas histórias vivem aventuras e realizam façanhas que provocam no leitor a 

percepção de ver seus desejos e valores projetados na obra. O conjunto de valores culturais 

compartilhados pelos autores e seus leitores nas narrativas gráficas se enquadram como uma 

relação de troca de formas simbólicas dos bens culturais.  

Nessa perspectiva, Thompson (2014, p. 42) destaca que “a atividade simbólica é 

característica fundamental da vida social em igualdade de condições com a atividade produtiva, 

a coordenação dos indivíduos e a atividade coerciva”. Em sociedade, os indivíduos  

 
[...] se ocupam constantemente com as atividades de expressão de si mesmos em 
formas simbólicas ou de interpretação das expressões usadas pelos outros; eles são 
continuamente envolvidos na comunicação uns com os outros e na troca de 
informações de conteúdo simbólico (THOMPSON, 2014, p. 42). 

 

A trajetória do Batman na mídia quadrinhos não foi desenhada sob os pilares da 

jornada do herói. Ao longo de quase oitenta anos, a DC Comics empreendeu diversas 

reformulações e modificações na linha editorial com a finalidade de “rejuvenescer” o 

personagem. A meta é sempre tornar o Batman o mais contemporâneo ao seu tempo. Somente 

em obras fechadas nos quadrinhos como Batman – O Cavaleiro das Trevas (do original The 

Dark Knight Returns), escrita e desenhada por Frank Miller, foi permitido vislumbrar uma 

jornada para o herói. 
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A aplicação da fórmula narrativa de Campbell e Vogler na trajetória do Batman só foi 

utilizada na sua reformulação recente para o cinema com a trilogia cinematográfica O Cavaleiro 

das Trevas (do original The Dark Knight Trilogy) do diretor Christopher Nolan, composta pelos 

filmes: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) e The Dark Knight Rises (2012), que 

precisava reapresentar o personagem para o grande público e reaproximar-se das raízes do 

personagem e reconectar-se com os fãs. Nolan apresentou o seu Batman/Bruce Wayne do 

mesmo modo que George Lucas apresentou seu Luke Skywalker (Figura 7) na trilogia Star 

Wars (1977-1980-1983). Em ambas as trilogias, os heróis tiveram a importante figura do 

mentor/mestre (Figura 8) que os guiaram na direção do propósito de suas jornadas. 

 
Figura 7 – Jornada dos heróis: a jornada de Luke Skywalker (vivido pelo ator Mark Hamill) na trilogia Star Wars 

(1977-1980-1983) e a Jornada de Bruce Wayne (vivido pelo ator Christian Bale) na trilogia The Dark Knight 
(2005-2008-2012). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

  



37 

 

Figura 8 – Os heróis e seus mentores: o lendário Mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi (vivido pelo ator Sir Alec 
Guinness) o mentor de Luke Skywalker e o sinistro Henri Ducard/Ra's al Ghul (vivido pelo ator Liam Neeson), o 

mentor de Bruce Wayne. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

 

Os fãs e o público em geral se envolveram com a jornada de Bruce Wayne para 

encontrar um propósito para a sua vida e a construção da persona do Batman e sua cruzada 

contra o crime e as forças do mal em Gotham City. Tal estratégia proporcionou a renovação da 

franquia do Homem-Morcego, gerando uma nova legião de fãs e novos produtos de mídia e 

merchandising envolvendo o personagem e sua mitologia, destacados mais adiante nesta 

dissertação. 

 

2.2 BATMAN COMO BEM CULTURAL E SUA INDUSTRIALIZAÇÃO PELA 

COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

Um “bem cultural” é o resultado espontâneo de um processo histórico e cultural. Em 

oposição à noção de “bem material”, significa que seu valor é simbólico, subjetivo, imaterial; 

portador de conhecimento existencial, da consciência de si mesmo e do ambiente que o cerca. 

O valor de um bem cultural consiste na sua capacidade de estimular a memória das pessoas 

historicamente vinculadas a uma comunidade, contribuindo para garantir sua identidade 

cultural e melhorar sua qualidade de vida. As narrativas e os heróis – sejam eles históricos sejam 

ficcionais – são bens culturais.  

A história do Batman como bem cultural começa com ambiente sociocultural nas 

primeiras três décadas do século XX, mais precisamente no ano de 1939, nos Estados Unidos 
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da América, país em que a história do que se conhece hoje como indústria do entretenimento e 

a história do próprio personagem objeto de estudo se conectam e se entrelaçam. 

Após enfrentar a grande crise de 1929, outro evento catastrófico que abalou a 

sociedade norte-americana, o “Crash” da Bolsa de Valores de Nova York criou um cenário de 

conflito e desesperança, colocando o sistema capitalista em xeque, com o futuro incerto. Com 

isso, grandes centros urbanos, como a cidade norte-americana de Nova York, passaram a 

conviver com altos índices de desemprego e criminalidade. As desigualdades sociais se 

acentuaram. Durante o período subsequente, o horizonte apontava para um longo recomeço, 

potencializado pela chegada de novos imigrantes, a maioria vindo da Europa que ainda sofria 

com as consequências econômicas e sociais resultantes da Primeira Grande Guerra Mundial 

(1914-1918). Desse modo, os Estados Unidos se reconstruíam com a força dos imigrantes. O 

cenário de prosperidade se reconfigurava e criava um ambiente favorável para a troca de formas 

simbólicas no âmbito cultural entre os indivíduos nativos e os novos americanos. O espaço da 

mídia começava a ser amplificado; o rádio, o cinema, os jornais e as revistas apostavam na 

construção de uma identidade nacional por meio da massificação dos meios de comunicação. 

A partir disso, surge a cultura de massa, a democratização dos bens simbólicos da 

cultura erudita de forma reconfigurada e adaptada ao ambiente urbano e à classe social do 

proletariado. Nesse processo, a mídia exerce o papel de mediadora entre a cultura erudita e o 

proletariado, potencializando o acesso e a circulação dos bens simbólicos. Desse modo, autores 

e produtores culturais passam a ter um novo mercado para atender; e é esse contexto de 

casamento entre o avanço tecnológico (proveniente da evolução técnica e industrial) e a cultura 

que permitiu o salto da produção artística e do mercado do entretenimento. 

Os norte-americanos investiram na produção de narrativas em folhetins e histórias em 

quadrinhos que tinham como premissa entreter, mas também consolidar os valores de consumo 

e o etnocentrismo da cultura americana: The American way of life (estilo de vida americano) 

com seus valores morais embutidos na fuga para a utopia de um modo de vida mais leve e 

fantástico que contribuiu para o esforço de tranquilizar a população evitando que questionasse 

as falhas do sistema capitalista.  Ademais, houve a criação de um novo panteão de divindades 

(com seus detetives e homens da lei, cowboys, heróis mascarados e super-heróis intergalácticos) 

que reproduziam os valores que o Estado e os produtores culturais elencavam como 

fundamentais para a formação da cultura de massa em território nacional e para a construção 

da imagem global da sociedade norte-americana. O Batman é fruto e parte desse processo. Por 

isso, o estudo de sua trajetória permite explorar a mediação de um bem cultural na ambiência 

da indústria cultural. 
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Além disso, as noções conceituais de “cultura de massa” e “indústria cultural” foram 

formuladas nesse período por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, teorizando a cultura 

produzida a partir e para as novas classes sociais surgidas nos contextos urbanos e industriais 

do início do século XX. Adorno e Horkheimer (1985) consideraram o processo de 

mercantilização dos símbolos culturais com a finalidade de popularizar a cultura clássica para 

as massas, sendo, assim, uma deterioração da própria cultura. Segundo eles, a industrialização 

cultural, além de deturpar a aura mítica da cultura clássica, configurava-se como uma forma de 

alienação para as massas, conformando um desdobramento da manipulação social por parte das 

classes que compunham o poder econômico e político, uma visão marxista sobre as novas trocas 

de formas simbólicas entre os grupos sociais da época. Mídias como o cinema, para Adorno e 

Horkheimer (1985), sintetizavam a degradação da alta cultura ao mesmo tempo que eram uma 

forma de alienação social.  

Para pensar o Batman no âmbito das práticas sociais, adota-se uma abordagem mais 

contemporânea, menos frankfurtiana, que compreende a comunicação em um contexto atual 

das relações entre a cultura, a mídia e a sociedade. O trabalho de Jesús Martín-Barbero (2015) 

apresenta como um contraponto a visão depreciativa de Adorno e Horkheimer (1985) sobre as 

massas. Martín-Barbero enxerga as massas como forças dinâmicas e complexas, longe de uma 

passividade. Em seu livro Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia (2015), 

Martín-Barbero, ao incorporar a definição de hegemonia de Gramsci, propõe um novo olhar 

sobre os meios de comunicação, nesse caso, a percepção não por sua condição técnica ou 

tecnológica, mas pelo nível de interação com o cotidiano social. Estabelecendo a comunicação 

como uma prática social, Martín-Barbero posiciona a noção de mediação como o amálgama 

que une a comunicação à cultura. O folhetim, para ele, por exemplo, foi o início de uma 

comunicação verdadeiramente democrática.  

Na estrutura das relações comunicacionais, em que a tríade clássica emissor-

mensagem-receptor assume novos contornos sob a perspectiva da mediação, a mensagem passa 

a ser um espaço no qual a cultura cotidiana se materializa. Esse espaço mediado, em que o 

emissor dialoga com o receptor, agora na condição de enunciador (produção) e audiência 

(recepção) compartilham da experiência comunicacional no âmbito da troca de formas 

simbólicas a partir dos conteúdos midiáticos.  

As instâncias sociais como a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a 

competência cultural, segundo Martín-Barbero (2015, p. 291), configuram-se como espaços de 

mediação que potencialmente influenciam a audiência na recepção e na interação com os 

conteúdos midiáticos. A cotidianidade familiar corresponde, assim, ao locus social, ao espaço 
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de comunhão sociocultural do indivíduo com os seus pares. Suas relações afetivas e 

tradicionais, que estabelecem laços de identidade e relações de poder, são a instância mais 

significativa para o indivíduo. É potencialmente a mais importante mediação na relação 

comunicacional com os meios de comunicação. A temporalidade social se configura como uma 

abstração da rotina cotidiana, que é norteada pela fragmentação do tempo em função do 

cotidiano profissional ditado pela sociedade capitalista contemporânea. Uma característica 

desse espaço de mediação é a sua repetição em rotinas, tal como a grade de programação dos 

canais de televisão; o habitus no qual está inserido socialmente na ótica da estrutura de classes 

e em consideração do repertório cultural e vivência de mundo, condição étnica e de gênero 

proporcionam o espaço de mediação denominado de competência cultural. 

As narrativas seriadas começaram a surgir como um potencial recurso de criar um 

amálgama cultural nos Estados Unidos. Como Martín-Barbero destaca (2015), é a partir do 

folhetim semanal veiculado nos jornais em circulação no país que se tem início o canal de 

mediação cultural entre os produtores/autores e os leitores/público. Com uma linguagem mais 

popular, distante do academicismo dos textos clássicos, foi nas páginas dos jornais que a 

criatividade e o mercado alavancaram o surgimento de novos estilos narrativos e gêneros 

textuais. Entre os tipos de folhetins e narrativas seriadas que mais se destacam estão as histórias 

em quadrinhos, o locus de surgimento do Batman. 

Os espaços de mediação constituíram-se como meio ambiente fértil para a criação, 

produção e consumo das histórias em quadrinhos com seus personagens fabulosos que serviram 

de entretenimento para que as classes sociais mais populares absorvessem as formas simbólicas 

da cultura urbana, por meio do discurso messiânico na crença de que todos os seus problemas 

seriam resolvidos pelos heróis de capa e máscara com seus poderes e artimanhas, enchendo as 

massas de esperança ao mesmo tempo que se conformavam socialmente. 

A industrialização e a urbanização fomentaram as bases para o desenvolvimento dos 

novos processos de trocas simbólicas. A imprensa, a propaganda, a cultura do entretenimento 

foram crescendo como respostas e reflexo da nova sociedade das cidades. Os trabalhadores se 

constituíram como uma demanda de mercado, como classe consumidora. Os bens de consumo 

passaram a figurar como objetos do desejo dessa classe social. A cultura da mídia se apresenta 

como mercadoria; e seu acesso e democratização, simbolicamente, representam status e 

empoderamento social. O consumo das manifestações artísticas – como o teatro, a literatura, a 

música, o cinema – propicia o surgimento de uma infraestrutura que permite o acesso e a 

democratização, bem como a atividade comercial alavancada pela demanda de consumo de arte. 

Além disso, editoras, teatro, redações de jornal, casas de espetáculos, galerias, museus e a 
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própria mídia se configuram como peças da grande engrenagem da indústria cultural. E assim, 

as histórias em quadrinhos se conectam ao movimento de consolidação das sociedades urbanas 

do início do século XX, com cidades em crescente expansão, impulsionadas pela 

industrialização cultural.  

 

2.3 BATMAN COMO PRODUTO MIDIÁTICO 

 

Batman como produto midiático só é possível de ser pensado dentro do espectro dos 

processos de midiatização e transmidiatização. “Centralidade da mídia” ou simplesmente 

“midiatização” (com “i”) significa um regime em que as relações entre diferentes agentes são 

mediadas (com “e”) pelos meios de comunicação. Diz-se que algo foi “midiatizado” quando 

sua existência virtual se torna mais importante do que sua materialidade. Já o termo 

“transmidiatização” evoca a ideia de múltiplos suportes e de descentralização com base em 

redes de um produto simbólico plural e complexo, comercializado como franquia. É a 

midiatização desenvolvida de forma segmentada e interativa. 

No caso do Batman, constata-se que a relação entre os agentes responsáveis pela 

produção e distribuição das narrativas e de sua adaptação para outras mídias proporcionou 

variações e inovações dos elementos da mitologia do Cavaleiro das Trevas. Essas mudanças 

reposicionam o personagem para uma condição além da simples mediação de valores culturais: 

o personagem passa a ganhar vida em outras plataformas e a experimentar recursos além dos 

limites das páginas das histórias em quadrinhos. 

A trajetória do Batman no percurso de adaptações para outras plataformas de mídia é 

um caso que exemplifica o processo de midiatização. Considere-se a midiatização como o 

processo de interação entre a mídia com a cultura e a sociedade. Uma vez que os meios de 

comunicação foram se sofisticando em termos técnicos e tecnológicos, uma nova demanda de 

público/audiência pode ser vislumbrada. A cultura na condição de formação de identidade de 

um povo, o amálgama que une o conceito de sociedade, passa a ter um horizonte de 

possibilidades e uma capilaridade de abrangência que permite a troca de formas simbólicas, 

como os bens culturais de uma maneira mais complexa e personalizada entre os centros de 

produção e o público. Por sua vez, a máquina da indústria cultural se sofistica e permite uma 

maior interação entre autor e leitor, a partir da construção de narrativas específicas para mídias 

igualmente distintas. 

Em 1939, o Batman estava circunscrito nas páginas das histórias em quadrinhos, suas 

aventuras seguiam o alvo de um público que consumia cultura dos seus heróis 
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predominantemente pelas narrativas gráficas. Havia o cinema, por exemplo, mas não existia a 

presença do personagem nas telas cinematográficas. O público que quisesse conhecer as 

façanhas do Homem-Morcego, poderia apenas fazê-lo mediante a leitura de suas revistas em 

quadrinhos. Isso restringia o alcance do personagem, ele era um bem cultural, mas não habitava 

a cultura de massa. Assim, embora tenha sido projetado para tal, a sua imagem ainda não havia 

sido projetada para além do nicho de leitores de quadrinhos. 

Nessa perspectiva, a cinessérie produzida em 1943, pela Columbia Pictures, lançava o 

Batman para um público mais heterogêneo. Com 15 episódios de cerca de 20 minutos cada, as 

aventuras do Homem-Morcego e do Robin, o menino prodígio, eram exibidas em matinês e 

antes dos longas-metragens nos cinemas norte-americanos. Os leitores de suas aventuras nos 

quadrinhos iam ao cinema para conferir sua adaptação para o audiovisual, ao mesmo tempo que 

possibilitava ao público que nunca tinha conhecimento de sua existência passasse, em tese, a 

conhecê-lo e potencialmente a ler suas revistas em quadrinhos.  

Tal incursão no audiovisual se repetiu no ano de 1949, sob os mesmos moldes, porém 

num cenário de popularidade mais consolidado. O objetivo era aumentar o alcance e a 

diversidade de público, o esforço em conquistar novos mercados para os seus produtos 

culturais, a formulação de um conceito de perfil de audiência, um espectador idealizado que 

balizasse as estratégias de construção do discurso narrativo, a fim de consolidar sua cultura 

como hegemônica em detrimento da cultura local e/ou do indivíduo.  

As primeiras adaptações para outra mídia permitiram ao Batman dialogar com outros 

públicos. Para isso, alterações narrativas foram realizadas para que o personagem também 

conversasse com o público do cinema, que já tinham os seus heróis. O Batman seria mais um a 

abraçar o estereótipo do homem da lei que combate os criminosos e defende o The American 

way of life, o que já se enquadrava na narrativa clássica do herói já explorada por Hollywood. 

Tanto que nessas primeiras adaptações do Batman para a mídia audiovisual, o personagem 

sofreu algumas alterações e adequações ao gênero dos filmes de aventura com temática de ação 

policial e detetivesca. A midiatização do personagem foi prioritariamente motivada pelos 

valores mercadológicos, ideológicos e de ampliação da audiência. O espectador tinha de 

enxergar os valores culturais norte-americanos nas películas de ação do Batman, acreditando 

que o herói era um agente do estado e da lei, portanto, um modelo americano a ser seguido. A 

idealização desse bem cultural – produzido e configurado para um dado público consumir como 

uma ideia – pressupõe a definição de produto midiático. 

Para aprimorar o entendimento desse processo, tome-se como exemplo a adaptação de 

Batman para o cinema. O personagem ficcional das histórias em quadrinhos – cuja narrativa 



43 

 

visual é predominante gráfica – tem o desafio de se tornar tridimensional no sentido de 

profundidade narrativa. A história a ser contada permitirá reproduzir a dimensão verbal da fala 

e a não verbal do som, amplitude impossível de ser reproduzida na mídia impressa que é a 

revista em quadrinhos. O Batman no cinema não só ganha profundidade realística como 

também alcança um público que não o acompanha nas narrativas em quadrinhos. No cinema, a 

produção de um filme amplia o perfil do leitor-modelo, que nesse caso não se limita a ser um 

fã do personagem, mas também precisa se sentir agraciado com uma boa história. Valores 

simbólicos como senso de justiça, força de vontade, coragem, dualidade, espírito de aventura 

etc., que já são conhecidos dos leitores do personagem nas páginas de suas histórias em 

quadrinhos, com o filme, são redimensionados a criar empatia e identificação com um público 

muito mais heterogêneo. O leitor-modelo tem seu perfil correspondente ao espectro do fã mais 

ortodoxo ao espectador mais ordinário de filmes de aventuras ficcionais. A média obtida resulta 

num espectador mediano, que conhece o Batman e vai apreciar uma boa história de aventura 

protagonizada pelo personagem. 

A escolha do elenco com atores conhecidos de outras obras cinematográficas, um 

diretor de renome, cenários e efeitos visuais que emulem o universo do personagem nas telas 

são a premissa da pré-produção de um filme desse porte. No caso de um filme do Batman, os 

principais elementos levados em consideração são: a imagem do personagem, o visual deve ser 

próximo ao das histórias em quadrinhos porém com mais seriedade e sobriedade; o ator que vai 

interpretar o personagem tem de convencer; o Batmóvel tem de ser melhor que o dos 

quadrinhos, ameaçador e impressionante tecnologicamente; e o vilão ou vilões têm de ser os 

mais inteligentes, cruéis e ameaçadores para que agrade ao público como um todo. Desse modo, 

o discurso narrativo é construído a partir do referencial determinado pelo leitor-modelo.  

 

2.4 BATMAN COMO FRANQUIA TRANSMÍDIA 

 

A noção de “narrativa transmídia”, segundo Jenkins (2009, 2014), é definido por 

aspectos internos e externos. Os três fatores externos são: a cultura participativa (a segmentação 

interativa das redes); a convergência (corporativa e tecnológica) da mídia; e a inteligência 

coletiva, a capacidade de inventar e formar novas competências coletivas para se autogerenciar.  

Em 2016, a Time Warner – cujas propriedades incluem a DC Comics e a Warner Bros. 

Entertainment (resultante de fusões anteriores dentro do processo de convergência das mídias) 

– foi comprada pela empresa de telecomunicações AT&T. A empresa passou a controlar marcas 

como HBO, Warner Bros, CNN e DC Comics. A empresa de telecomunicações já havia 
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comprado a DirecTV e deverá criar o seu próprio serviço de streaming, o DirecTV Now – para 

combater diretamente a Netflix e os produtos da Disney (que adquiriu recentemente Pixar, 

Lucasfilm e Marvel Comics). Ou seja: as empresas que vendem acesso (à internet, à TV a cabo 

e à telefonia) estão comprando as produtoras de conteúdo (editoras e estúdios).  E nesse 

processo de convergência midiática polarizada, pode-se dizer que o Batman ocupa um papel de 

destaque na passagem de produto para franquia, por meio da adaptação do personagem para 

diferentes públicos e para diferentes mídias.  

Para Jenkins (2009), a narrativa transmídia também tem três fatores internos: a) a 

participação da audiência na narrativa; b) a sugestão de que o universo ficcional é uma 

realidade; c) a presença dos principais personagens da narrativa em diferentes suportes, de 

forma desigual e combinada. A esse respeito, Scolari (2013) ressalta apenas dois fatores: a 

multiplicidade de mídias e a participação do público. Por um lado, com a desmassificação da 

comunicação, as pessoas querem (cada vez mais) interferir, opinar, participar; por outro, há 

também uma concentração de recursos tecnológicos e financeiros convergindo no sentido de 

produzir uma sociabilidade grupal mais inteligente, que produz e interage mediante suas 

próprias narrativas.  

Nesse cenário, o produto midiático Batman atende a esses dois parâmetros: está 

presente em diversas mídias como as histórias em quadrinhos, o cinema, a televisão e o vídeo 

game; tem várias histórias e produções feitas por fãs e é um personagem modelo para várias 

práticas de imitação e representação3. É esse pioneirismo transmídia que permite problematizar 

a relação entre produção/transmissão, a construção e a recepção/apropriação dentro dos 

processos de mediação, midiatização e transmidiatização.  

Para investigar o Batman na perspectiva da transmidiatização, numa abordagem 

conceitual, aplica-se à franquia (no tópico 5) os sete princípios da narrativa transmídia 

propostos por Jenkins no artigo on-line Transmedia Storytelling (2003), publicado em seu site 

<http://henryjenkins.org>, e a seguir, numa tradução nossa, transcritos.   

 
Propagação vs. Penetração – A Propagação aponta à capacidade do público a 
participar ativamente na circulação de conteúdos multimídia através de redes sociais 
e no processo de expandir o seu valor econômico e valor cultural. Tais conteúdos 
disseminados e compartilhados expandem a narrativa horizontalmente pelas múltiplas 
plataformas de mídia, sem necessariamente provocar um aprofundamento vertical 
sobre os conteúdos disseminados.  A capacidade de Penetração se refere a capacidade 
do indivíduo para explorar, em profundidade, as extensões dos conteúdos narrativos, 

                                                            

3 Além de ser um personagem bem frequente como cosplay (prática de fãs de se fantasiar de super-heróis durante 
convenções e encontros temáticos), o Batman inspira um número incalculável de performances políticas e artísticas 
ao redor do mundo e até o aparecimento de vigilantes reais. 
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provocados pela identificação com algum conteúdo narrativo que realmente capta a 
sua atenção. Esse envolvimento dos sujeitos com os conteúdos, ocorre na perspectiva 
de se aprofundar verticalmente na obra, buscando investigar profundamente para 
ampliar a sua compreensão sobre a dada ficção, sem o compromisso de disseminar 
suas percepções sobre a obra interagindo nas redes sociais. 
 
Continuidade vs. Multiplicidade – A Continuidade abrange a dimensão da 
percepção de universo, que na plataforma da narrativa transmídia se alicerça na 
construção de ficções fundamentadas na coerência das múltiplas histórias como 
narrativas coesas e plausíveis, onde há um tronco central e as ramificações conectadas 
a ele compõem uma unidade, objetivando oferecer aos indivíduos uma compreensão 
mais aprofundada do mundo ficcional a partir das ramificações da narrativa central. 
Temos então, a percepção de que a história matriz se desenvolve, cresce e se ramifica 
como galhos e raízes de uma árvore. Característica principal de franquias como o 
Batman, onde sua trajetória se caracteriza como longa, contínua e suas histórias 
ramificadas estão sempre alinhadas ao tronco narrativo central. O fator 
Multiplicidade, não necessariamente contradiz a Continuidade, apenas permite uma 
dinâmica diferente sobre como pode ser uma narrativa transmídia. A abertura da 
possibilidade de se construir uma narrativa paralela ou alternativa àquela original, 
objetiva a liberdade criativa, sem a rigidez de ser coerente com a história original ou 
a fidelidade cronológica com fatos e eventos, para enriquecer a história original, 
apresentando novos conflitos, explorando versões secundárias ou inéditas a narrativa 
central, propondo até a criação de novos personagens e elementos narrativos.  
 
Imersão vs. Dispersão – Imersão é a ação de provocar no indivíduo leitor a sensação 
de entrar no universo da narrativa, por meio de sua interação com a obra através das 
plataformas midiáticas ou de espaços criados com o propósito de reproduzir os 
ambientes e situações do mundo ficcional original, como em parques temáticos e 
jogos de vídeo game. Ao “mergulhar” na narrativa por esses canais, o leitor alvo acaba 
participando da ficção numa perspectiva e dimensão novas. O processo denominado 
de Dispersão coloca o sujeito em contato com o universo da narrativa ficcional por 
meio da presença de elementos da narrativa materializados e pulverizados no 
cotidiano real do indivíduo. Como por exemplo, camisetas, brinquedos, canecas e 
demais itens produzidos pela indústria que por meio de estratégias de marketing que 
reproduzem os personagens e elementos do universo de uma dada franquia. 
 
Construção de Mundo – Pode-se compreender como Construção de Mundo, as 
extensões da narrativa transmídia. Tais extensões se configurando como as 
ramificações da narrativa central, com a proposta de ir além e contemplar uma 
representação mais rica do mundo ficcional no qual a narrativa se desdobra. No caso, 
as franquias exploram tanto as interações no âmbito do mundo real e quanto as 
experiências dos simulacros no mundo virtual nos ambientes digitais. A construção 
de mundo é uma premissa essencial na construção de universos transmídia, 
explorando a frutífera riqueza criativa, potencializando a multiplicidade de histórias e 
personagens. Tal processo provoca e estimula o interesse do público em imergir no 
universo ficcional, ao mesmo tempo que o faz emergir para a realidade povoada pelos 
elementos da narrativa reproduzidos em produtos de marketing presentes ao seu redor. 
Algo como temos descrito no princípio da Imersão vs. Dispersão.  
 
Serialidade – A princípio transmídia denominado de Serialidade se caracteriza pela 
noção de dividir um arco narrativo em vários pedaços discretos ou parcelas em um 
único meio e, como os episódios de uma série de televisão ou capítulos de uma série 
em quadrinhos. Cada parte permite compreender o todo, porém nada impede que elas 
possam ser construídas para serem lidas e compreendidas independentes entre si, 
como pequenas narrativas dentro do arco narrativo central. 
 
Subjetividade – O princípio da Subjetividade compreende a ação de explorar outras 
possibilidades de condução da narrativa central, através de novas perspectivas; e a 
partir da análise das lacunas deixadas na história principal, se abre uma margem para 
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criação de enredos paralelos envolvendo personagens secundários ou novos 
personagens desenvolvidos especialmente para aquela trama.  
 
Desempenho – O princípio do Desempenho compreende a capacidade das extensões 
transmídia de estimular a base de fãs em se apropriar do universo narrativo proposto 
e produzir conteúdo que de maneira espontânea contribuam para potencializar a 
performance midiática daquela dada franquia. A produção de fanfictions, fanfilms e 
fanzines são exemplos dessa espontaneidade. Algumas das participações dos fãs 
podem ser mediadas ou convidadas pelos atores donos e autores daquela franquia, 
através de estratégias colaborativas como num espaço on-line numa rede social por 
meio de interações ou por estratégias de ‘gamificação’, quando o uso da lógica de um 
game é utilizado para envolver o público-alvo e fazê-lo interagir com a narrativa. 

 

Bem vistos esses conceitos e referências teóricas, utiliza-se o quadro metodológico de 

Thompson, a abordagem do enfoque tríplice, para demonstrar como, a partir de uma audiência 

idealizada, os recursos usados na produção e na construção são empregados para adaptar o 

personagem de uma mídia para outra. Nesse sentido, estruturam-se os seguintes tópicos para a 

construção histórica da transmidiatização na trajetória do Batman:  

a) Anos 1940 – Batman dos quadrinhos para o cinema;  

b) o mundo camp da TV para os quadrinhos;  

c) o Cavaleiro das Trevas de 1986 e a estética dark no cinema; 

d) o universo expandido dos cinemas para os vídeo games.  
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3 BATMAN: SUA ORIGEM COMO MEDIAÇÃO DA INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Neste tópico, propomos um retorno ao passado, destacando os principais marcos que 

caracterizaram o processo de concepção e elaboração do personagem Batman, bem como a sua 

trajetória pelos diferentes períodos pelos quais o personagem passou até nossos dias, mediante 

a classificação dos trechos em eras, tais como, as eras de ouro, de prata, de bronze, das trevas e 

moderna. Também buscamos apresentar como o personagem foi formado a partir de outras 

narrativas, tanto como um bem cultural norte-americano resultante do contexto social dos anos 

30 quanto como uma mediação entre o interesse da indústria cultural e os desejos do público. 

 

3.1 BATMAN NA ABORDAGEM TRÍPLICE  

 

As histórias em quadrinhos, em suas narrativas épicas, procuravam a valorização do 

caráter e de um protótipo bem característico: o homem caucasiano, herói das tramas, criado à 

imagem e semelhança daqueles a quem se destinavam as histórias. Ao enfatizar os traços de 

uma personalidade trabalhada, treinada, moldada dos heróis, as narrativas proporcionavam, 

para um universo quase infinito de pessoas, a possibilidade de se identificarem com tais valores 

simbólicos, apreendendo e procurando espelhar as características individuais do herói em si 

próprio. Temos o Batman como resultante de um amálgama de formas simbólicas marcadas por 

outros personagens. O investimento em profissionais do desenho e do roteiro proporcionou 

várias mudanças estéticas e narrativas, que fizeram com que o personagem se destacasse das 

referências criativas que o originaram.  

O percurso de análise do processo de mediação do Batman toma como ponto de partida 

o panorama histórico-cultural dos anos de 1930 nos Estados Unidos. Para tanto, levantamos as 

referências da cultura de massa da época que foram incorporadas e/ou serviram de inspiração 

para a criação do personagem. Seguindo a abordagem tríplice, chega-se ao apresentado na 

Figura 9, a seguir. 
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Figura 9 – A abordagem tríplice do Batman, Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do 
processo de mediação. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Buscamos, assim, contextualizar a produção/difusão do Batman no contexto da 

indústria cultural, ressalte-se a criação da DC Comics e a publicação da revista Detective 

Comics, berço de nascimento do personagem. Na etapa de construção, elencam-se os elementos 

culturais que ajudaram a inspirar a criação do Homem-Morcego e sua adaptação para o 

audiovisual. Na descrição da etapa que abrange a recepção/apropriação, traça-se o perfil 

idealizado do público com base no direcionamento criativo determinado pelos autores que 

trabalharam com o Batman na sua adaptação para o cinema. 

A produção/difusão tem como ponto de partida a contextualização do surgimento da 

primeira grande editora de histórias em quadrinhos no ano de 1934, quando o Major Malcolm 

Wheeler-Nicholson funda a National Allied Publications, com a proposta de publicar revistas 

em quadrinhos. Na ocasião, o seu diferencial seria o de apresentar histórias inéditas com 

personagens fictícios e heróis. Com base no mito do self-made man4 do cowboy, herói das 

                                                            

4 Expressão que, numa tradução aproximada, significa algo como: faça a si próprio.  Derivado dos escritos do 
Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, que entre tantos atributos literários e 
inventivos, foi considerado o Pai do Empreendedorismo, é um termo vinculado à meritocracia. 
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grandes sagas dos filmes sobre o Velho Oeste norte-americano, objetivavam o resgate da 

identidade do povo americano, seus valores morais e culturais presentes na moderna sociedade 

urbana.  

More Fun Comics/Fun: The Big Comic Magazine #1 (fevereiro de 1935), a primeira 

revista em quadrinhos da editora, tinha o formato tabloide e 36 páginas. Os outros títulos, como 

a Action Comics e a Detective Comics (sendo este adotado como o nome atual da empresa – 

DC Comics) perduram até os dias atuais. Entre os elementos culturais citados no quadro, 

destacam-se os artistas circenses que inspiraram o visual das vestimentas coloridas dos super-

heróis e seu biótipo de homens fortes e de porte atlético que lutavam, levantavam pesos e 

entortavam barras de ferro nos espetáculos circenses e nas feiras culturais, muito comuns no 

início do século XX, os quais materializavam como deveriam ser os heróis. Além do visual, o 

contexto social conturbado pela violência gerada pelas ações dos gângsteres que elevavam os 

índices de criminalidade e de injustiça social, criou um terreno fértil para o crescimento no 

cidadão comum, oprimido pelo desejo de fazer justiça com as próprias mãos ou disposto a 

abraçar a ideia de que um cavaleiro solitário, de forma messiânica, surgiria para lutar pelos 

fracos e indefesos pondo um fim na criminalidade. 

A construção do herói norte-americano é uma alegoria do ideal nacional de patriotismo 

e do The American way of life (estilo de vida americano), numa releitura do mito do herói das 

narrativas mitológicas da Grécia Antiga.  Tal herói tinha a premissa de combater todas as 

injustiças e proteger os fracos e oprimidos, tudo com suas próprias mãos e por vezes 

contrariando as leis. Com um perfil quase que messiânico, em 1938, no título Action Comics 

#1, surge o cânone dos heróis. Desse modo, o Superman é criado pelas mãos de Jerry Siegel e 

Joe Shuster (Figura 10), sendo um herói com superpoderes, capaz de feitos extra-humanos. São 

essas as características que marcam o seu diferencial dos demais personagens contemporâneos, 

inaugurando, assim, um padrão para as próximas gerações de personagens de histórias em 

quadrinhos – os super-heróis.  

Não demora muito e o Superman torna-se um sucesso editorial para a DC Comics, que 

determina que sua equipe de artistas e roteiristas trabalhem na criação de mais super-heróis, o 

que marca o início da chamada Era de Ouro dos quadrinhos norte-americanos e o início do 

gênero como conhecemos hoje.  
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Figura 10 – A primeira aparição do Superman, na Action Comics n°1, O Superman – herói que inspirou as 
gerações seguintes e que marcou o gênero super-herói nos quadrinhos mundiais. 

 
Fonte: Imagens do site DC.wikia.com. 

 

3.2 AS CONTRIBUIÇÕES CRIATIVAS QUE AJUDARAM A CONSTRUIR O BATMAN 

 

Na indústria cultural, pode-se afirmar que nada se cria, pois tudo está carregado de 

referências. O processo de criação do personagem Batman é um exemplo, que se apresenta 

muito rico na conjunção das formas simbólicas da cultura de massa da época que 

potencializaram o surgimento do personagem.  

O roteirista Bill Finger e o desenhista Bob Kane (Figura 11), a pedido do editor Vince 

Sullivan, tiveram a missão de criar o próximo sucesso editorial, após o Superman, para 

alavancar as publicações da National Allied Publications. Para tanto, Kane e Finger trataram 

de, num fim de semana realizar um brainstorm e desenvolver um novo super-herói. Nesse caso, 

suas bases e referências culturais eram, numa analogia atual, a cultura nerd da época: os 

clássicos contos de terror, ficção e mistério de nomes como Mary Shelley, H. P. Lovecraft, 

Bram Stoker, Edgar Allan Poe, H. G. Wells, além dos filmes e de demais narrativas de ação, 

terror e tramas detetivescas dos pulpsF5. 

                                                            

5 Pulp ou ainda pulp fiction ou revista pulp são nomes dados, de forma pejorativa, às revistas feitas com papel de 
baixa qualidade (a "polpa") a partir do início dos anos de 1900. Eram revistas que traziam histórias de qualidade 
menor ou absurdas, muitas vezes de cunho erótico, de terror e ficção científica. Mais tarde os Pulps deram lugar 
aos comics com seus super-heróis. 
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Figura 11 – Bob Kane (1915-1998) e Bill Finger (1914-1974). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Oficialmente, as inspirações creditadas como as reais bases para a criação do Batman 

foram as tiras do Fantasma (1936) do cartunista Lee Falk, de quem Kane e Finger tiraram a 

ideia para a máscara e o uniforme. Por sua vez, o morcego tem inspiração nos esboços do 

Ornitóptero3F6, criado por Leonardo Da Vinci, uma máquina voadora, cujas asas lembram as 

asas de um morcego, daí a lógica para a capa/asa do Homem-Morcego. Já a narrativa e a 

atmosfera noir vêm das histórias do misterioso Sombra no programa de rádio The Shadow7 (O 

Sombra, 1937). A dinâmica da dupla identidade do Batman/Bruce Wayne é um recurso do filme 

A Marca do Zorro8 (1920) do diretor Fred Niblo e Theodore Reed, trazendo uma estética 

expressionista na própria figura misteriosa de um homem vestido de morcego que dá nome ao 

filme The Bat9 (1926) do diretor Roland West.  

                                                            

6 Um célebre projeto de Leonardo da Vinci, elaborado no século XV, que consistia em um equipamento feito com 
asas acopladas aos braços, que obtém tanto a sustentação quanto a propulsão por intermédio do movimento 
alternativo de suas asas, semelhantemente ao que ocorre em aves, morcegos e insetos voadores. 
7 O Sombra é um personagem de histórias policiais criado originalmente para os programas de rádio na década de 
1930. Seu criador foi Walter Brown Gibson, sob o pseudônimo Maxwell Grant, que cria um vigilante mascarado 
impiedoso com os criminosos, que vive secretamente como o milionário Lamont Cranston. 
8 A Marca do Zorro (1920) é um filme mudo do gênero aventura, dirigido por Fred Niblo e Theodore Reed, 
estrelado pelo ator Douglas Fairbanks que deu vida ao fidalgo Don Diego Vega e seu alterego Zorro. O roteiro é 
baseado na história A maldição de Capistrano, de Johnston McCulley, publicada em 1919, que introduziu o herói 
mascarado, Zorro. A adaptação para o cinema foi realizada pelo próprio ator Douglas Fairbanks e Eugene Miller. 
O enredo do filme ocorre na Califórnia espanhola, onde o opressor governo colonial é confrontado por um herói 
mascarado chamado Zorro – que ninguém sabe se tratar de Don Diego Vega (Douglas Fairbanks). Visto pela 
população como o único capaz de salvá-los, Zorro deverá lutar contra a tirania do Capitão Ramon. Sem a máscara, 
a capa e a espada, Don Diego ainda disputa com Ramon o amor da donzela Lolita. A marca de Zorro é cheia de 
aventuras e segredos, com uma mistura atraente de romance, de comédia e capa e espada. 
9 O filme apresenta uma mansão habitada por duas mulheres, a senhora Cornelia Van Gorder e sua sobrinha, Dale, 
que tem sua tranquilidade perturbada quando elas descobrem que o ladrão conhecido como o “The Bat” (devido à 
sua fantasia inspirada num morcego) invade a mansão atrás da fortuna escondida no imóvel pelo antigo dono, um 
grande banqueiro, já falecido. 
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A Figura 12 a seguir reúne as inspirações oficializadas pela DC Comics como as fontes 

declaradas nas quais beberam Kane e Finger para criar o personagem. 

 
Figura 12 – Infográfico com as referências em torno do Batman. Os esboços do Ornitóptero de Leonardo Da 

Vinci, O Zorro (1920), O Fantasma (1936), O Sombra (1930) e o filme The Bat (1926) e resultaram no Batman, 
apresentado na edição nº 27 da Detective Comics (1939). 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

No estudo feito para esta dissertação, foram encontradas outras fontes de referência 

que serviram de base para a criação do Batman, como, por exemplo, o conceito visual do 

personagem, apresentado na capa da edição da revista Detective Comics nº 27, mesmo que nos 

anos seguintes o design do Homem-Morcego tenha passado por diversas transformações 

estéticas e narrativas ao longo do processo histórico de mediação do personagem, alguns 

detalhes relevantes levantados na pesquisa enriquecem o repertório de referências em torno da 

criação do personagem.  

Segundo o ilustrador, publicitário, escritor e especialista na cultura pop norte-

americana e na Era de Prata dos quadrinhos, Arlen Schumer (1999), que publica em seu site a 

reprodução de seu artigo na revista norte-americana especializada em quadrinhos Alter Ego – 

volume 2 – nº05 no ano 1999, o Batman apresentado na capa Detective Comics nº 27 é o 

resultado de uma série de “cópias” de artes originais de outros artistas por Bob Kane. O conjunto 

de imagens copiadas por Kane consiste em: uma reprodução da pose de ação retirada do 
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quadrinho de Flash Gordon por Alex Raymond (1937) 10, como mostrado na Figura 13a. 

Ademais, o detalhe do rosto do Fantasma, criado por Lee Falk, inspira a máscara do esboço do 

Batman, principalmente o aspecto dos olhos brancos, sem a íris, para marcar o olhar mais 

amedrontador pelo uso da máscara, na Figura 13b. Schumer traça ainda uma reprodução do que 

seria o primeiro visual do Batman para a capa de sua primeira aparição (originalmente feito por 

Bob Kane ao apresentar ao Bill Finger), que é visualmente semelhante ao Flash Gordon, com 

duas asas de morcego e uma máscara do Fantasma, Figura 13c. Na Figura 13d temos o visual 

final do Batman, com a contribuição de Finger, que apresenta modificações estéticas que 

definiriam o Batman como ele é atualmente. 
 

Figura 13 – A teoria do primeiro esboço do Batman para a capa da Detective Comics Nº 27. (A) figura retirada 
do quadrinho de Flash Gordon por Alex Raymond em 1937. (B) Detalhe do rosto do Fantasma criado por Lee 

Falk em 1936. (C) o primeiro visual do Batman para a capa de sua primeira aparição. (D) o visual final do 
Batman com a contribuição de Finger. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A complexa teia de formas simbólicas formada em torno do Batman nos permite 

concluir que o personagem é um conjunto de clichês que se tornou único pelo talento de autores 

e artistas que o reinventaram durante os últimos quase oitenta anos.  Bob Kane e Bill Finger 

apresentaram seu Batman, carregado de variadas referências do universo da cultura pop da 

época, tendo a base conceitual no universo dos gângsteres e nos contos de crime; na temática 

gótica e de mistério; nos artistas circenses dos shows de variedades e das feiras; nas cenas de 

                                                            

10 Volume 2, quadro 5, página 82. 
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ação nos quadrinhos dos personagens Tarzan (criado pelo escritor Edgar Rice Burroughs e 

desenhado em quadrinhos por Hal Foster em 1929; em Flash Gordon do cartunista Alex 

Raymond em 1934; em The Phantom (O Fantasma) de Lee Falk, em 1936; e no detetive Dick 

Tracy do cartunista Chester Gould, criado em 1931. Nas revistas pulps The Phantom Detective, 

Master of Men! The Spider, Black Bat Detective Mysteries, publicadas em 1933, e Doc Savage 

Magazine, em 1934, e The Shadow Magazine, em 1937, compõem o universo ficcional da 

cultura pop que influenciou na construção do Batman. 

Há ainda referências literárias de romances clássicos como o Drácula, de Bram Stoker, 

publicado em 1897 e O Fantasma da Ópera, escrito por Gaston Leroux, em 1909. Esses 

romances apresentam uma estética gótica e têm elementos em comum com Batman, como o 

morcego na composição do vampiro; ou ainda o esconderijo secreto do Fantasma da Ópera, nas 

cavernas abaixo do teatro. Aliás, esse elemento também foi aproveitado em outras histórias, 

como no lar do personagem de histórias em quadrinhos do Fantasma, por Lee Falk, que habitava 

a Caverna da Caveira, configurando-se em relevantes inspirações para o conceito da Bat-

Caverna no universo do Batman, juntamente com as demais referências das mídias impressa e 

cinematográfica que compunham o contexto cultural no qual o Batman foi gerado (Figura 14). 
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Figura 14 – Outras referências presentes na criação do Batman encontradas na pesquisa. O esquema representa 
as demais influências da cultura pop norte-americana dos anos de 1930 que destacamos como relevantes para a 

composição do Batman. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Do trabalho de Foster e de Raymond encontramos as referências visuais retiradas, ou 

melhor, copiadas do traço dos dois desenhistas por Bob Kane. Como muitos artistas com 

limitações técnicas na época, Kane recorria ao processo de reprodução (Figura 15) até, 

literalmente, cenas de ação de outras publicações, com imitações de poses e ângulos, como 

também de cenários e de veículos, o que era muito comum no mercado norte-americano em 

seus primórdios. Atualmente, com os mecanismos de proteção dos direitos autorais, seria quase 

impossível Kane e seus iguais sobreviverem no mercado atual sem que houvesse uma pilha de 

processos por infringir os direitos autorais de outros artistas.  

As páginas desenhadas por Hal Foster e Alex Raymond serviram de referências visuais 

para compor as cenas de ação dos primeiros quadrinhos do Batman, bem como as ilustrações 

de Henry E. Vallely (Figura 16) que teve muitos de seus desenhos copiados em cenas de várias 

páginas das revistas do Batman. Vejamos alguns exemplos: 
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Figura 15 – A referência da pose do Batman na capa da Detective Comics nº27. Ilustração de Alex Raymond 
para os quadrinhos do Flash Gordon e a ilustração de Bob Kane para a capa da Detective Comics nº27 com a 

primeira aparição do Batman, claramente uma reprodução da mesma pose. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 16 – Algumas referências que Bob Kane literalmente copiou de outros artistas. A ilustração de Hal Foster 
que Kane usou para o quadro com Batman no alto do prédio e a ilustração de Henry Vallely que foi claramente 
copiada para a cena que mostra Bruce Wayne em foco. Ambas as ilustrações foram copiadas para a edição da 

Detective Comics nº 33, que apresenta, pela primeira vez, a origem do Batman.  

 
Fonte: Autoria própria. 
 

As primeiras aventuras do Batman eram centradas na relação entre o Comissário 

Gordon e seu amigo milionário Bruce Wayne, que conversavam sobre crimes, criminosos e as 
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aparições do misterioso Batman. O enredo sempre começava com um casual encontro de 

Wayne no gabinete de Gordon, em que a conversa era interrompida por um telefonema de 

algum crime. Com isso, o comissário de polícia convidava o milionário para averiguar o 

problema. Essa era a deixa para o Batman ficar informado sobre o caso. Assim, nos quadros 

que se seguiam, o Homem-Morcego entrava em ação com base no que Bruce Wayne coletava 

para iniciar a aventura. Nas narrativas, não havia outros personagens com quem Batman/Bruce 

Wayne interagisse, isto é, não havia os coadjuvantes clássicos atualmente conhecidos como o 

mordomo Alfred, o menino prodígio Robin, nem a cidade era Gotham; todos os elementos que 

compõem o universo do Homem-Morcego foram incorporados ao longo de sua trajetória.  

Assim como o Superman, o Batman também é um órfão. E essa coincidência era 

recorrente nos heróis da época. A necessidade de mostrar superação a partir de uma adversidade 

servia de motivação para os protagonistas iniciarem suas jornadas contra as forças do mal. Ao 

ver seus pais serem assassinados, ter seu mundo destruído, ele deixa de ser o menino que era 

para se transformar em um vigilante que busca a justiça na metrópole fictícia de Gotham City. 

O menino que fica órfão aos oito anos de idade cresce e, anos mais tarde, torna-se o símbolo de 

prosperidade financeira, cidadão modelo de honestidade reconhecido por todos, drama social 

que contrasta com a imagem do vigilante vingativo Batman. A construção do próprio Batman, 

por Bruce Wayne, é um exemplo de valorização de aspectos como trabalho duro, coragem, 

determinação, esforço, treinamento e inteligência. Uma reconfiguração do mito do self-made 

man5F. A esse respeito, Campbell (1990, p. 137) afirma: “Mesmo nos romances populares, o 

protagonista é um herói ou uma heroína que descobriu ou realizou alguma coisa além do nível 

normal de realizações ou de experiência. O herói é alguém que deu a própria vida por algo 

maior que ele mesmo”. 

O Batman constitui, portanto, um dos frutos da indústria cultural dentro dos Estados 

Unidos, país que no pós-guerra, nos anos 1940, assumiu as rédeas da economia global como 

nação da vanguarda econômica e cultural, e estrategicamente fez o uso desse poder para 

valorizar suas formas culturais e marcar território diante da ameaça ideológica representada 

pelo comunismo da União Soviética. Para tanto, utilizou os canais midiatizados como o cinema 

e a televisão a fim de configurar os valores do modo de vida americano (american way of life) 

de forma hegemônica. 
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Figura 17 – A origem do Batman contada em diferentes épocas: nos anos de 1930 e a outra a releitura para os 
anos de 2000. A origem do Batman, em duas publicações. A primeira na edição de Detective Comics nº 33 em 

1941. A segunda publicada na edição de Batman Hush – v. 1 (2000).  

 

 
Fonte: Batman: Arquivo Histórico (2015). 
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A origem (Figura 17) apresentada na edição de Detective Comics nº 33 traz a premissa 

da vingança como o fio condutor para transformar o órfão no Batman. O trauma e a vingança 

são explorados até hoje nas narrativas do Homem-Morcego nas diversas plataformas de mídia 

para as quais o personagem foi adaptado. A carga dramática inserida na cena em que o jovem 

milionário Bruce Wayne testemunha a morte de seus pais Thomas e Martha Wayne na saída da 

sessão após terem visto o filme A Marca do Zorro é o elemento utilizado para validar as ações 

do Batman e motivar a sua cruzada contra o crime e as forças do mal (Figura 18). Tal estratégia 

apresenta-se como algo filosófico ao usar a morte, a perda e a dor como elementos de construção 

do herói ao mesmo tempo que o lado pueril do garoto Wayne morre para dar lugar o Cavaleiro 

das Trevas. 

 
Figura 18 – O juramento em combater os criminosos. Imagem ilustra a referência no juramento do Fantasma 

para criar a mesma atitude de Bruce Wayne, em memória dos pais ele jura dedicar sua vida a combater todos os 
criminosos. 

 
Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com. 
 

Amplamente reproduzido em diversas versões do personagem, a origem narra o 

assassinato do médico e milionário, Thomas Wayne, e de sua esposa, Martha Wayne, quando 

junto com o seu único filho, Bruce Wayne, caminhavam após terem saído de uma sessão de 

cinema por um beco próximo ao prédio. O filho do famoso médico sobrevive ao assalto e, 

utilizando os recursos financeiros provenientes de sua herança e muito estudo, jura vingança, 

focando a sua vida no combate ao crime para que jamais outra tragédia dessas aconteça com 

mais ninguém em Gotham City. Bruce, órfão e bilionário, aprimora corpo e mente para travar 

sua cruzada contra o mal. A inspiração na figura aterrorizante do morcego cria seu alter ego – 

Batman para incutir o medo, que sentiu na noite trágica, nos corações de todos os criminosos 

da cidade. A seguir (Figura19) um mosaico com algumas versões da tragédia que dá origem ao 

Homem-Morcego. 
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Figura 19 – A clássica cena morte dos pais de Bruce Wayne. Adaptações da morte dos pais de Bruce Wayne para 
as mídias: quadrinhos, televisão, cinema e vídeo games.  

 
Fonte: Imagens do site Batman-on-film.com. 
 

Essa origem trágica e o fato de Bruce Wayne tornar-se um órfão herdeiro de uma 

fortuna e devotar sua vida a fazer justiça contra os criminosos é uma premissa “herdada” de 

outros personagens da época, que eram publicados nos pulps. Kane e Finger recriam a origem 

do Batman com base nas origens dos personagens: The Spider (1933) e The Phantom Detective 

(1933). Com o Spider, temos o seguinte enredo: depois da morte de seus pais (Figura 18) o 

jovem órfão Richard Wentworth herdou uma grande fortuna. Sua infância e adolescência foram 

marcadas pelo tormento do trauma da perda dos pais. Foi então que o jovem Richard foi para 

as forças armadas e acabou por servir na Primeira Guerra Mundial. No pós-guerra, já como um 

playboy milionário, Richard vive na Nova Iorque arrasada pela Crise de 1929. A partir disso, 

inspirado na figura de uma aranha, usando capa e máscara, ele passou a lutar contra o crime sob 

a alcunha de Spider. Ao contrário do que se esperava, sua vida dupla ocasionou diversos 

problemas, gerando muitos inimigos. Em sua luta contra o crime, o herói é auxiliado por um 

serviçal hindu, Ram Singh, e pelo comissário, Stanley Kirkpatrick. O Spider era uma figura 

perseguida e odiada ao mesmo tempo pelo submundo e pela polícia. Temos, assim, os elementos 

órfão e milionário, juntamente com a perda traumática dos pais ainda durante a infância, 
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treinamento e impulso por combater o crime usando um disfarce sinistro, com máscara e capa, 

sob a identidade de um animal amedrontador. Além disso, há um elenco de aliados que se 

assemelha ao mordomo Alfred e ao Comissário Gordon. 

Do personagem The Phantom Detective, cuja real identidade é o também playboy e 

milionário Richard Curtis Van Loan que, após ter sido piloto durante a Primeira Guerra 

Mundial, resolve, por sugestão de um amigo de seu pai chamado de Havens, utilizar seu tempo 

ocioso na resolução de casos para os quais a polícia não consegue encontrar solução. Van Loan 

cria a alcunha de Phantom e inicia sua carreira de combate ao crime. Havens utiliza um farol 

com uma luz vermelha projetada do alto de um edifício para contatar o Phantom, uma incrível 

referência para a criação do Bat-Sinal utilizado pelo Comissário Gordon para chamar o Batman. 

O personagem The Phantom ainda serviu de inspiração para a criação de Lee Falk – O 

Fantasma. 

O Fantasma de Lee Falk, além de servir de inspiração estética para o design dos olhos 

na máscara do Batman, seu quartel general, sendo uma caverna, contribuiu para a construção 

da icônica Bat-Caverna. No cinesseriado do ano de 1943, o Batman, ao pegar e prender os 

criminosos, deixava a marca do morcego na testa dos indivíduos que ele prendia, como um 

recado para a polícia. Tal ação foi inspirada no Fantasma, que usava dois anéis, um em cada 

mão, o da mão direita era o anel de caveira e o anel da marca da proteção na mão esquerda (o 

lado do coração). O anel da caveira era usado pelo Fantasma para punir os criminosos. Já o anel 

com a marca do bem servia para proteger pessoas especiais por quem o Fantasma tinha uma 

dívida de gratidão. O anel da caveira deixa uma impressão permanente em qualquer malfeitor 

que recebe um soco do Fantasma.  

Além da marca do Fantasma, o Homem-Morcego também toma emprestada a 

referência da marca do Zorro, personagem criado em 1919 pelo escritor norte-americano 

Johnston McCulley, no romance pulp The Curse of Capistrano (A Maldição de Capistrano), 

que em suas versões para o cinema marcava seus adversários com o “Z” grafado pela ponta de 

sua espada. O Batman só se apropriou de tal recurso de marcar os criminosos que prendia em 

sua adaptação para os cinemas em 1943 e numa releitura mais recente no filme Batman v 

Superman: Dawn of Justice (2016). A Figura 20, a seguir, ilustra bem as referências. 
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Figura 20 – A marca do Batman. O esquema representa as inspirações para a Marca do Batman em seus 
criminosos, uma clara referência as marcas do Fantasma e do Zorro. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Do universo urbano e das aventuras detetivescas e de combate aos gângsteres, Bob 

Kane e Bill Finger recorrem às histórias do personagem Dick Tracy. Mais precisamente em sua 

exótica galeria de vilões, encontramos a referência para os cartunescos antagonistas do Batman. 

Tracy tinha como antagonistas: Big Boy, chefe de quadrilha e o primeiro vilão das tiras, 

responsável por matar os pais de Tess, a namorada de Dick Tracy; Selbert Depool, um cara 

insano e com o rosto deformado; Shoulders, um sujeito vilão arrogante que pensa ser irresistível 

a todas as mulheres; Pruneface, um espião nazista, criador de uma máquina de gás químico dos 

nervos; Flattop Jones, um pistoleiro de aluguel cuja característica física era sua cabeça 

deformada em forma achatada como uma prancha; Mr. Intro, uma figura sinistra sempre 

representada nas sombras como uma voz sem corpo. Destacamos, nas Figuras a seguir, as duas 

galerias de vilões e suas semelhanças. Os vilões do detetive Tracy, cada um com personalidade 

e características visuais marcantes, foram certamente uma inspiração para Kane e Finger criar 

a galeria de antagonistas para o Homem-Morcego (Figura 21). 
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Figura 21 – Batman e Dick Tracy – galeria de vilões excêntricos. Das histórias do Dick Tracy detectamos as 
inspirações para a galeria de vilões do Batman. 

 

 
Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com. 
 

As contribuições criativas e autorais na trajetória do personagem, no tocante à 

construção de um universo de elementos narrativos e personagens coadjuvantes e antagonistas, 
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permitiram a renovação do Homem-Morcego, potencializando seu repertório fabulístico e 

abrindo as possibilidades de adaptação para outras mídias como o cinema e a televisão. Sob a 

ótica dos estudos de Jesus Martin-Barbero, em seu livro Dos meios às mediações: comunicação, 

cultura e hegemonia (1997), Batman é materializado como mediação, de forma que as trocas 

das formas simbólicas ocorrem no âmbito da globalização da cultura, tendo a mídia a atuação 

a partir de evoluções técnicas e tecnológicas a fim de alcançar o maior número de público com 

um discurso cada vez mais hegemônico e mediado. 

Desse modo, a realidade cotidiana é reconfigurada em torno de fábulas, com seus 

protagonistas, enredo e antagonistas. Tais histórias são criadas para propagar um discurso 

repleto de formas simbólicas que, midiatizadas, encontram no leitor sua destinação e 

justificativa de ser mediadas. 

 

3.3 A CRIAÇÃO DO ROBIN E O SURGIMENTO DA ICÔNICA DUPLA DINÂMICA 

 

Como descrevemos até agora, a trajetória de construção do universo do Batman foi 

um mergulho na cultura pop norte-americana, demonstrando como seus criadores trabalharam, 

a partir da apreensão dos mais diversos ícones da cultura da época, o repertório de referências 

que enriqueceu a mitologia do Homem-Morcego, abrindo caminho para o personagem nas 

etapas seguintes de sua trajetória nos quadrinhos, de modo a alçar voo também nas mídias 

audiovisuais como o cinema e a televisão. 

A partir do ano de 1940, Batman conquista seu título próprio e o personagem começa 

a ganhar os contornos estéticos e conceituais que o distanciaram ainda mais dos ícones pulp 

que inspiraram a sua criação. Naquele ano, elementos como a cidade de Gotham, o Batmóvel, 

o mordomo Alfred e a Bat-Caverna constituíram as bases simbólicas e contextuais da mitologia 

do Cavaleiro das Trevas. Porém, a mais significativa contribuição para o universo do Batman 

foi a criação do parceiro mirim Robin – o garoto prodígio (Figura 22). Tal fato não só impactou 

positivamente no alcance das aventuras do Batman como também impulsionou sua adaptação 

para o cinema e a televisão nos anos seguintes, ampliando o seu público leitor e marcando 

definitivamente a sua imagem na cultura pop mundial. 
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Figura 22 – Robin: O Menino Prodígio. A edição da Detective Comics nº38 com a estreia do Robin em abril de 
1940. 

 
Fonte: Imagem do banco de dados do site coverbrowser.com. 
 

O jovem Dick Grayson foi introduzido nas narrativas como a representação do leitor 

das aventuras do Batman. As histórias do Homem-Morcego seguiam um enredo de crimes e 

uma atmosfera mais soturna e com poucos espaços de diálogo, isto é, o Batman passava a maior 

parte da trama interagindo com os seus próprios pensamentos. Nas aventuras do Sherlock 

Holmes, a existência do seu parceiro Watson cria uma dinâmica que ajuda na fluidez da 
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narrativa e, ao mesmo tempo, cria no leitor a identificação com o próprio Watson na 

possibilidade de ajudar Holmes a desvendar os mistérios e solucionar os casos.  

Além da parceria entre Holmes e Watson, outra dupla que influenciou a construção do 

Robin foi Dick Tracy e seu pupilo, que inicialmente respondia pela alcunha de O Garoto e mais 

tarde é adotado por Tracy sendo rebatizado como Dick Tracy Jr. Outro detalhe relevante para 

credenciar a importância do Robin era o fato de ele ser o primeiro sidekick11 que tinha seu 

próprio uniforme de super-herói e identidade secreta. Tal estratégia potencializou as vendas dos 

títulos com as aventuras do Batman, deixando os fãs representados na figura do menino prodígio 

que ajudava o herói na luta contra o crime. 

A origem do jovem Dick Grayson, o Robin, também foi marcada pela tragédia de 

perder os pais para o crime, porém, ao contrário do Bruce Wayne, o jovem Dick era um artista 

circense da família de trapezistas Os Grayson’s Voadores, que testemunha a morte de seus pais 

durante o espetáculo. Bruce Wayne presencia tudo e se identifica com a dor do garoto e decide 

adotá-lo. Posteriormente, como Batman, ele ajuda a prender o responsável pelo assassinato dos 

trapezistas. Após jurar dedicar a sua vida, o jovem Dick Grayson é treinado por Bruce Wayne 

para combater o crime ao seu lado. Ao final da primeira aventura, Robin e Batman conseguem 

prender o gângster Anthony Zucco, o mandante do assassinato dos Grayson’s e que estava 

extorquindo dinheiro do proprietário do Circo Haly (Figura 23).   

  

                                                            

11 Expressão de gíria da língua inglesa para caracterizar o ajudante, o companheiro, o colega ou o parceiro. 
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Figura 23 – A importância do Robin no universo do Batman. A trajetória no universo do Batman e no rol de 
super-heróis da DC Comics. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

A partir daí as aventuras do Batman passaram a ter uma dinâmica menos enfadonha, 

sem os enormes balões com os pensamentos do detetive morcego conversando consigo mesmo. 

O Robin foi o elemento de modificação estética e conceitual para o Batman. As aventuras 

ganharam em criatividade, o Homem-Morcego e o Garoto Prodígio enfrentavam os primeiros 

supervilões, as histórias passaram a ter um mistério a ser desvendado. Ademais, o design do 

uniforme do Batman passou a ser menos cinza e preto, predominando o azul na capa, na 

máscara, nas luvas e nas botas. Com isso, ganhou mais expressividade tornando-se menos 

sombrio e soturno. Isso alavancou as vendas de suas revistas em quadrinhos. Robin, era não 

apenas interlocutor do Batman mas também alguém com quem ele dividia suas ideias e diálogos 

assumindo o papel para além dos quadrinhos: o Garoto Prodígio era a personificação do leitor 

que, com um uniforme e importância, ajudava o Homem-Morcego a combater o crime em 

Gotham City.  

Nasce assim a Dupla Dinâmica, marcando uma nova fase na trajetória do Batman que, 

na esteira de outras duplas famosas da ficção – como Dom Quixote de Sancho Pança, O 

Cavaleiro Solitário e o Índio Tonto –, configura as próximas décadas de existência do 
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personagem, garantindo uma ressignificação dentro da cultura pop daí por diante. Durante o 

período da Segunda Guerra, a dupla dinâmica juntamente com o Superman, formavam o trio de 

heróis da DC Comics com mais popularidade e acabam por emprestar suas imagens para 

fortalecer a campanha de guerra ao lado dos Aliados. Na Figura 24, a seguir, percebe-se o 

esforço patriótico de combate à aliança Alemanha-Itália-Japão, os países do Eixo, na forma de 

propaganda de guerra e incentivo às tropas. 

 
Figura 24 – Heróis unidos contra as forças do Eixo. Superman, Batman e Robin entram como material 

promocional do esforço de guerra, de forma que suas forças juntas poderiam derrotar os vilões da vida real. 

 
Fonte: Imagem do banco de dados do site coverbrowser.com. 
 

3.4 SEDUCTION OF THE INNOCENTS E AS MUDANÇAS PARA O UNIVERSO DO 

BATMAN 

 

Após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945), o mundo caminhava na 

direção de se recompor depois de seis anos de batalhas, tendo o seu desfecho brutalmente 

dramático com a detonação de duas bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e 

Nagasaki pelas forças bélicas dos Estados Unidos. Tal quebra de paradigmas marcou a 

polarização do mundo em dois polos ideológicos distintos: o polo capitalista, liderado pelos 

Estados Unidos que preconizava a liberdade individual, o livre comércio e o american way of 

life; e o polo comunista, liderado pela União Soviética e as nações alinhadas, com os ideais de 

controle econômico por parte de um estado forte garantindo a igualdade social para todos. 

Das décadas de 1950 até o fim dos anos de 1980, a tensão entre os Estados Unidos e a 

União Soviética produziu não só o conceito de Guerra Fria mas também proporcionou o avanço 



70 

 

tecnológico e científico global. A indústria aeronáutica, bélica, de telecomunicações, 

computacional deu um salto significativo, criando as bases para os avanços tecnológicos 

vividos no fim do século XX e início do século XXI, como o universo digital e a internet que 

reconfiguraram a sociedade contemporânea. 

No ambiente sociocultural dos anos de 1950, a estrutura dos núcleos familiares dava 

sinais de certa tranquilidade. Na sociedade norte-americana, mesmo com a existência de postos 

de trabalho ocupados por mulheres, seu papel primordial ainda era de ser a “super dona” de 

casa. Aquela que cuidava da casa, dos filhos e do marido, este que era o grande provedor do 

lar. Os ex-combatentes da Segunda Guerra, depois de tanto horror vivido, ao retornarem para 

casa, queriam levar a vida de maneira simples e mais leve. Desse modo, encontraram na 

televisão o repositório de sua tranquilidade, com programas de entretenimento que preenchiam 

as vidas com formas simbólicas garantindo ao cidadão médio que estava tudo bem, que as 

instituições do estado garantiriam a paz e que nada abalaria a ordem e os valores morais da 

sociedade. 

Tal ambiente moldado pela mídia não isolou o cidadão norte-americano do ambiente 

da Guerra Fria. A chamada “ameaça vermelha” foi midiatizada com a outorga do governo, que 

fez com que os direitos civis fossem violados com a desculpa de que era preciso encontrar os 

comunistas infiltrados na sociedade norte-americana e retirá-los de circulação, não só as 

pessoas físicas como também as empresas e as manifestações culturais. Instaurou-se, então, a 

censura de publicações, músicas, televisão e demais atividades artísticas sob a justificativa de 

ferirem os valores morais da sociedade norte-americana, comunista ou não. O fomentador de 

tal empreitada foi o senador Joe McCarthy, do Comitê de Atividades Antiamericanas do 

Congresso norte-americano. Essa cruzada entrou para a história como o Macarthismo. 

O ano de 1954 foi marcado como o ano que mudou quadrinhos, com a publicação do 

livro Seduction of the Innocent (Figura 25), do autor foi Fredric Wertham, um famoso psicólogo 

que era conhecido por ajudar o governo em questões de saúde mental. Em anos anteriores, 

houve um forte aumento da delinquência juvenil e Wertham atribuiu aos quadrinhos a causa 

para esse problema. A visão de Wertham sobre os quadrinhos era de serem leituras que 

potenciavam a criminalidade. Para ele, todos os títulos, exceto os quadrinhos com personagens 

mais cômicos ou cujos protagonistas são animais, como os de cães ou gatos humanizados, no 

estilo Walt Disney, eram prejudiciais, principalmente os de terror, crime e super-heróis. 

Wertham afirmava que os quadrinhos estavam influenciando as crianças a se tornar fascistas, 

racistas, sádicos, estupradores, analfabetos, homossexuais e... com uma propensão para o 

comunismo. Nesse sentido, um dos pontos levantados por Wertham foi o questionamento 
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quanto à relação entre Batman e Robin, visto que o psiquiatra acreditava se tratar de uma relação 

homossexual o que seria uma péssima influência para as crianças da época. 

 
Figura 25 – Seduction of the Innocent do autor foi Fredric Wertham, que, em seu estudo, atribuía delinquência 

juvenil à leitura de revistas em quadrinhos. 

 
Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com. 
 

A opinião pública acabou acreditando no estudo de Wertham e, com medo e raiva, 

proibiram as crianças de ler revistas em quadrinhos, não importando o tipo de história. O medo 

de seus filhos se tornarem delinquentes ao consumir o material aventuresco e ficcional dos 

quadrinhos fez com que muitas publicações se tornassem ameaçadas. Havia o boicote a várias 

publicações e o mercado foi severamente abalado quando, em algumas comunidades, passaram 

a recolher todos os quadrinhos e, em praça pública, queimavam-nos. Era algo como uma 

fogueira da Inquisição. Com toda essa turbulência, o Governo tomou conhecimento. 

O Senado dos Estados Unidos decidiu intervir com a criação da Subcomissão do 

Senado para investigar Delinquência Juvenil e, em audiências públicas televisionadas, em 21 

de abril, 22 e 04 de junho em 1954 foram chamados Wertham e os representantes de várias 

editoras da indústria de quadrinhos. Assim, por meio de debates muitas vezes acalorados, foram 

questionados sobre até que ponto os quadrinhos e a indústria estariam se enquadrando na 

ameaça descrita e alardeada pelos estudos de Wertham. O Senado, dentro de uma possível 



72 

 

neutralidade nas audiências, deixou claro que era a favor de fazer algo para acabar com o medo 

e a raiva entre os pais. A indústria de quadrinhos tratou de se mobilizar. 

Por conseguinte, a indústria de quadrinhos se uniu e formou a Comics Magazine 

Association of America – CMAA (Associação Americana de Revistas em Quadrinhos). Em 

antecipação a intervenções mais duras do governo, um grupo de editoras encabeçado pela 

National Allied Publications (a futura DC Comics) resolveu criar um selo que confirmava a 

verificação feita por um conselho ético composto por representantes do governo, da editora e 

da sociedade que validavam a publicação para circular no mercado. Nascia o Comic Code 

Authority em 26 de outubro de 1954. 

A CMAA deveria receber histórias em quadrinhos antes de publicá-las e iria censurar 

o que eles achavam que seria prejudicial para os menores. Ela também tinha uma lista de 

diretrizes para as editoras seguirem antes da criação das histórias. Editoras que respeitaram o 

código teriam a autorização de usar o "selo" Comic Code Authority  (Figura 26) impresso de 

forma nítida e clara na capa da publicação. O selo foi anunciado aos pais no sentido de 

tranquilizá-los e mostrar segurança quanto ao conteúdo da revista em quadrinhos que eles 

poderiam deixar seus filhos lerem. O selo, de certa forma, trouxe uma tranquilidade para o 

mercado e fez com que aqueles editores que se recusassem a submeter suas publicações ao 

conselho não tivessem espaço entre os distribuidores e pontos de venda. Desse modo, muitos 

títulos adultos e de terror acabaram morrendo e circulavam apenas no mercado paralelo, muitos 

em forma de fanzines. Isso fez com que se disseminasse o conceito de que as histórias em 

quadrinhos eram feitas somente para crianças e que assim deveriam permanecer. 
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Figura 26 – O selo na capa das revistas do Comic Code Authority, que era impresso de forma nítida e clara na 
capa de cada publicação. 

 
Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com. 
 

As editoras de quadrinhos que estavam produzindo uma quantidade diversa de material 

concebido para um público mais adulto tiveram de se adequar exclusivamente para os leitores 

infantis. Muitos soldados liam histórias em quadrinhos durante a Segunda Guerra Mundial e 

continuaram a lê-los quando eles voltaram para casa. E muitos dos artistas que trabalhavam nas 

histórias em quadrinhos também eram veteranos da Segunda Guerra Mundial como os seus 

leitores. Destaca-se, nesse período, o gênero romance, que trouxe o público leitor feminino para 

o universo dos quadrinhos. Muitos americanos que cresceram durante esse período ainda viam 

os quadrinhos como forma de entretenimento para crianças. Por conseguinte, teríamos um longo 

e lento caminho até que os quadrinhos se reencontrassem com o público adulto e se tornasse 

atualmente uma parte significativa do mercado editorial. 

Cerca de quase trinta anos depois, o selo perdeu a força, visto que os tempos mudaram 

nos anos 1980-1990 e a caça aos comunistas estava fora do contexto sociocultural da época. Na 

prática, o selo serviu aos propósitos do macarthismo e teve um efeito muito mais prático na 

reserva de mercado das grandes editoras de quadrinhos como a DC Comics, em detrimento das 

demais concorrentes do segmento. 
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Durante a vigência do selo, as narrativas das histórias em quadrinhos do Batman 

receberam mais algumas contribuições significativas para o universo do Homem-Morcego. 

Com o objetivo de afastar a sombra da censura pela suspeita do homossexualismo entre os 

personagens, os editores decidiram criar contrapartes da Dupla Dinâmica como interesse 

romântico dos heróis. Surgem então a Batwoman e a Batgirl, juntamente com o conceito da 

Bat-família (Figura 27).  

 
Figura 27 – A Bat-família. Para se adequar à censura, foi criado o conceito de Bat-família: Batman, Batmite (um 

ser alienígena fã do Homem-Morcego), Alfred, Comissário Gordon, Batwoman, Robin, Batgirl e o Batcão. 

 
Fonte: Batman: Arquivo Histórico (2015). 

 

Além do conceito de Bat-família, foram apresentadas novas contribuições criativas 

pelas mãos dos cartunistas Jerry Robinson e Dick Sprang que redesenharam todos os 

personagens da mitologia do Batman, seus aliados e vilões foram repaginados e elementos 
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como os veículos e a Bat-Caverna (Figura 29) sofreram um upgrade que serviu de base para os 

próximos anos do personagem e para a série de televisão de 1966.  

A seguir, detalha-se, na Figura 28, a reformulação do Batman e seu universo para se 

adequar aos anos sob o selo do Comic Code Authority. 

 
Figura 28  – As principais contribuições ao personagem nas Eras de Ouro e de Prata. Apresenta a construção do 
universo do Batman, com a criação dos personagens coadjuvantes e principais antagonistas, como também os 

seus recursos tecnológicos e a consolidação de Gotham City como sua cidade natal. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 29 – A grandiosidade da Bat-Caverna. Painel ilustrativo do interior da Bat-Caverna, com todos os seus 
recursos e abrigo do arsenal de artefatos e veículos utilizados pelo Homem-Morcego no combate ao crime. 

 

Fonte: Ilustração de autoria do quadrinista Dick Sprang. 

 

Figura 30 – O icônico cinto de utilidades. Um dos itens criados para o Cavaleiro das Trevas mais icônicos – o 
cinto de utilidades. A figura mostra uma das versões clássicas dos quadrinhos, detalhando os apetrechos nele 

embutidos. 

 
Fonte: Design desenvolvido pelo quadrinista Carmine Infantino, e arte de Dick Giordano & Mike 

DeCarlo. 
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As transformações que o personagem sofreu para se adequar às novas regras e atender 

uma linha editorial mais restritiva explicam ainda o porquê do declínio do interesse pelas 

histórias do Homem-Morcego e do Menino Prodígio desde a sua criação, no fim dos anos 1930. 

Devido às razões já apresentadas, houve uma reformulação estética e narrativa que, do ponto 

de vista da recepção e da apropriação, foram marcadas principalmente pela criação do Robin, 

o parceiro mirim, o primeiro a ter um uniforme de super-herói e a dividir o título com o 

personagem principal, formando a parceria mais famosa das histórias em quadrinhos e da 

cultural pop de todos os tempos. O macarthismo, infelizmente, forçou o desgaste da fórmula, 

restringindo as histórias dessa época a uma sucessiva repetição de aventuras dentro do tema da 

ficção científica e da fantasia, tudo para fugir da censura. A introdução de novos personagens 

como a Batwoman e a Batgirl não renderam a audiência necessária, colocando o Batman no 

limiar de ser extinto do mercado editorial de quadrinhos da época pela baixa qualidade das 

histórias provocando o declínio de vendas e o distanciamento do público do personagem. O 

contexto sociocultural da época foi de fundamental importância para a mudança do público. O 

universo dos pulps já não atraía a geração do pós-guerra, o interesse pelas comédias românticas 

e pelos desenhos animados na televisão e dos musicais no cinema colocaram em xeque as 

aventuras dos super-heróis, fazendo o interesse pelo gênero diminuir consideravelmente. 

Na virada dos anos 1950 para os 1960, as editoras passaram por reformulações 

editoriais para atender a demanda por novidades. Começa a chamada Era de Prata dos 

quadrinhos de super-heróis norte-americanos, e a esperança de ressurgimento do gênero. 

 

3.5 PRIMEIRAS ADAPTAÇÕES AUDIOVISUAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

CRIATIVAS PARA O PERSONAGEM 

 

Com a imagem consolidada a partir das edições seguintes da revista Detective Comics, 

o processo de construção do Batman começa a ganhar corpo na segunda metade dos anos 1940 

até os anos de 1960, com as significativas contribuições de suas adaptações para o cinema com 

os cinesseriados The Batman, do diretor Lambert Hillyer, em 1943, e Batman and Robin, do 

diretor Spencer Gordon Bennet, em 1949. O universo e a mitologia do Homem-Morcego foram 

apresentados nos cinesseriados, cada um com 15 episódios, sendo uma única história fracionada 

em episódios de cerca de 20 minutos cada.  

No primeiro cinesseriado (Figura 31), denominado de The Batman (1943), o Homem-

Morcego é apresentado como um agente do governo norte-americano, com respaldo legal para 

operar em missões secretas contra os resquícios das células militares do Eixo, durante o período 
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da Segunda Guerra Mundial. Durante os 15 episódios, Batman, com a ajuda de Robin, enfrenta 

as investidas criminosas de um cientista denominado de Dr. Daka, que atuava a serviço do 

imperador japonês Hirohito. Daka e seus capangas tentam roubar o elemento químico rádio 

(Ra). Além de tal arma, o Dr. Daka tinha um dispositivo na forma de uma cadeira elétrica com 

um capacete que transformava as pessoas em pseudozumbis. Sua base de operações era no 

subterrâneo de uma antiga atração de parque de diversões, uma espécie de “Casa do Terror” 

com “Trem Fantasma”, numa área abandonada que outrora era ocupada pela colônia japonesa, 

que com a guerra foi expulsa da cidade. Daka ainda tinha desenvolvido uma arma de destruição 

em massa à base do elemento químico rádio (Ra), porém, Batman e Robin conseguiram frustrar 

todas as tentativas, até que Daka acaba morrendo em seu fosso, comido vivo por seus crocodilos 

de estimação. 

 
Figura 31 – The Batman (1943). Composição do cartaz oficial e de cenas da cinessérie The Batman – lançada em 

1943, do diretor Lambert Hillyer. 

 
Fonte: Composição de imagens retiradas da base de dados do site IMDB.com. 
 

No Batman de 1943, as contribuições para sua matriz nos quadrinhos foi a criação da 

Bat-Caverna, a passagem secreta a partir do relógio no escritório de Bruce Wayne. Ademais, o 

mordomo Alfred, da série, acaba por redefinir a sua contraparte nos quadrinhos, que se torna 

mais esguio e menos burlesco. Na série, o milionário Bruce Wayne é noivo da jovem Linda 

Page, secretária da Fundação Gotham, e não há a figura do comissário Gordon, mas do Capitão 

Arnold no comando da polícia.  

Nas figuras a seguir compila-se o conjunto oficial de referências, caracterizando o 

aspecto de análise correspondente à construção, apresentando as obras que serviram de 
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inspiração para o personagem, destacando a mídia à qual pertence. Aliás, esse é um aspecto 

interessante de demonstrar na construção do Batman: o constante diálogo entre as mídias 

cinema e quadrinhos, em que uma toma emprestado elementos da outra. Isso ocorre, por 

exemplo, quando o Batman dos quadrinhos, do ano de 1943, incorpora o conceito visual e o 

nome para batizar o quartel general do personagem, que é denominado de A Bat-Caverna (The 

Bat Cave), uma ideia utilizada pelo cinesseriado The Batman do mesmo ano e logo em seguida 

foi implementada no universo dos quadrinhos (Figura 32). 

 
Figura 32 – A Bat-Caverna que surge nas telas é incorporada nos quadrinhos. A origem da Bat-Caverna – 

contribuição da adaptação do Batman para o cinema em 1943. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Os produtores do cinesseriado de 1943 decidiram que seria espetacular se houvesse 

morcegos voando na caverna, quartel general do Batman e assim fomos apresentados à Bat-

Caverna no episódio 2, The Bat's Cave, de julho de 1943. Tal criação foi incorporada por Bob 

Kane e Charles Paris ao universo do Batman nos quadrinhos, em outubro 1943, na tira diária 

do personagem. Somente em janeiro de 1944, na edição nº 83, da Detective Comics, temos o 

nome Bat-Caverna para designar o quartel general do Homem-Morcego. 

Na cinessérie produzida em 1949 (Figura 33), temos a apresentação mais fiel do 

personagem dos quadrinhos. Bruce Wayne é um milionário que mora numa grande casa, no 

subúrbio de Gotham. Aliás, a famosa cidade, base de operações do Homem-Morcego, é de fato 
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apresentada nessa adaptação, bem como os personagens clássicos da mitologia do Batman, 

como o comissário Gordon e a repórter Vicky Vale. O enredo gira em torno de um misterioso 

vilão chamado de O Mago que rouba a invenção de um cientista Professor Hammil – um 

controle remoto capaz de controlar todos os veículos da cidade. Batman e Robin entram em 

ação, com a ajuda do comissário Gordon e da polícia de Gotham, para localizar o Mago e 

resgatar a invenção do professor Hammil, além de salvar a repórter Vicki Vale dos mais 

diversos perigos. Em relação às contribuições apresentadas nessa série, temos o laboratório da 

Bat-Caverna e o Bat-sinal. 

 
Figura 33 – Batman and Robin (1949). Composição do cartaz oficial e de cenas da cinessérie The Batman – 

lançada em 1949, do diretor Spencer Gordon Bennet. 

 
Fonte: Composição de imagens retiradas da base de dados do site IMDB.com. 
 

As trocas criativas entre os quadrinhos e os cinesseriados apresentaram o esboço do 

que mais tarde Jenkins denominará de “narrativas transmídia”. Nas figuras a seguir (Figuras 34 

e 35), destacam-se as principais contribuições desse intercâmbio: 
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Figura 34 – A evolução estética do Batman. 

 
Fonte: Infográfico criado pelo autor. 
 

Figura 35 – Contribuições da cinessérie para o personagem. O destaque para as primeiras contribuições de uma 
adaptação para o original, no caso a Bat-Caverna e o Bat-Sinal que apareceram no cinema e foram incorporados 

aos quadrinhos. 

 
Fonte: Infográfico criado pelo autor. 
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A complexa e dinâmica construção do Batman e de seu universo em função das 

demandas editoriais e de mercado atribuiu ao personagem a característica de um produto da 

cultura de massa. Batman é o personagem que a indústria cultural quer que ele seja, mutante e 

fluído, com a capacidade de se adequar e ser reinventado para atingir dadas audiências e atingir 

a maior pluralidade de públicos. A diversidade de referências de outros personagens e símbolos 

da cultura pop que foram incorporados ao Cavaleiro das Trevas e toda a sua mitologia fizeram 

com que sua longevidade na mídia fosse maior do que muitos dos seus contemporâneos dos 

quais ele tomou emprestado recursos visuais e fórmulas narrativas. 

A recepção/apropriação percebida é marcada em dois momentos: a criação do Robin 

e o surgimento da Dupla Dinâmica; e a suas adaptações para o cinema com os cinesseriados 

que popularizaram o personagem, além das páginas dos quadrinhos destinadas para um público 

menos de nicho e mais heterogêneo. Tais destaques continuarão sendo evidenciados e 

potencializados na década de 1960, com a série de televisão e a onda de merchandising derivada 

da série, que caracterizamos como a Batmania. O personagem torna-se um ícone da cultura pop 

mundial, pavimentando a sua estrada para sua condição atual de onipresença na mídia. 

 

3.6 EVOLUÇÃO DO BATMAN NO DECORRER DAS ‘ERAS’ 

 

Como já dito, Batman é uma mediação entre um público leitor e a indústria cultural, 

uma negociação entre o interesse das pessoas e da sociedade. Essa mediação, no entanto, exige 

um “pacto de leitura” entre os produtores e a audiência, que passa por várias fases e mudanças 

no decorrer do tempo.   

O ex-presidente e editor da DC Comics, professor da Universidade de Columbia e 

historiador de quadrinhos, Paul Levitz, organizou e editou cinco grandes volumes que contam 

a história dos super-heróis da editora (2013a, 2013b, 2015a, 2015b, 2015c). Os livros foram 

publicados como parte da comemoração dos 75 anos da DC Comics, e cada volume 

correspondeu a uma era, na seguinte forma: Era de Ouro (1935-1956), Era de Prata (1956-

1970), Era de Bronze (1970-1984), Era das Trevas (1984-1998) e Era Moderna (1998-2013). 

Levitz acrescenta a divisão clássica, a chamada Era das Trevas, que compreende o período de 

publicações mais adultas, como Batman the Dark Knight Returns, de Frank Miller (Figura 36). 
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Figura 36 – Os volumes da coleção das Eras da DC Comics: Era de Ouro, Era da Prata, Era de Bronze, Era das 
Trevas e Era Moderna. 

 
Fonte: Imagens do site da editora TASCHEN.com. 
 

Tal classificação em eras é uma clara referência às eras históricas da cultura grega, e 

que somente se aplica às histórias em quadrinhos norte-americanas. Na sequência, temos após 

a Era de Ouro (Figura 36), a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era Moderna, cada uma tenta 

criar uma linha cronológica que contempla não só a criação de novos super-heróis como 

também as dinâmicas socioculturais e tecnológicas que permitiram as transformações no 

mercado editorial dos quadrinhos no Estados Unidos e sua reverberação global. 

Na verdade, como cada era corresponde a um contexto social diferente, cada um com 

vários “pactos de leitura” e públicos, é possível dizer que existem cinco mediações 

diferenciadas do personagem ou mesmo que sua mediação passou por cinco fases distintas de 

crescimento e adaptação. Há, no entanto, um conceito central nas características singulares do 

Batman que permaneceu o mesmo e que é a razão de seu sucesso. 

Numa releitura das divisões temporais da classificação em eras apresentadas por 

Levitz, toma-se a publicação Batman: The World of the Dark Knight (2012), do autor norte-

americano Daniel Wallace, para embasar nosso infográfico sobre o enquadramento do Batman 

nas eras dos quadrinhos. 
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Figura 37 – BATMAN – ERA DE OURO. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

A chamada Era de Ouro na trajetória do Batman (Figura 37) foi marcada pelo período 

histórico resultante da grande depressão econômica de 1929 e da Primeira Grande Guerra 

Mundial no início do século XX. Nesse cenário, o Batman surgiu como um novo tipo de estrela 

popular: o quadrinho de super-herói. Ao criar Superman e depois Batman, a DC inaugurou a 

Era de Ouro dos quadrinhos. 

As bancas de revistas exibiam em colorido vibrante as publicações que estampavam 

os super-heróis e suas façanhas extraordinárias na luta contra as forças do mal, que iam desde 

seres grotescamente horrendos, passando por alienígenas impiedosos até os temidos gângsteres, 

que conquistavam milhões de leitores. Sob o comando editorial de Harry Donenfeld e Jack 

Liebowitz, a DC construíra seu panteão de super-heróis encabeçado pelo Superman, de Jerry 

Siegel e Joe Shuster, bem como a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash, e tantos outros 

ao longo dos anos de 1930 aos anos de 1950. Em 1939, os esforços colaborativos do escritor 

Bill Finger e do artista Bob Kane apresentaram o Batman nas páginas de Detective Comics # 

27.  

Um aspecto interessante nessa época, nos primeiros meses de publicação, foi a 

experimentação do período de Batman usar uma arma de fogo em seu cinto de utilidades. Como 
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o uso foi restrito a uma aventura na qual ele enfrentava um vilão chamado Monge e este se 

configurava com características sobrenaturais semelhantes a um vampiro ou a lobisomem, o 

Homem-Morcego fez uso de uma pistola que disparava balas de prata (Figura 38). Assim, 

fazendo uso dela, ele consegue matar o vilão. Tal equipamento não durou muito tempo e foi 

suprimido da sua mitologia sob o argumento de que, ao ter seus pais perdido a vida alvejados 

por um revólver, isso provocou um trauma e a abominação do Batman por armas de fogo no 

combate ao crime. 

 
Figura 38 – Batman usando arma de fogo. Da esquerda para a direita: o Batman de Bob Kane, com um coldre e 

na sequência empunhando a arma. 

 
Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015). 
 

Depois de estabelecer-se como a figura principal em Detective Comics, O Cavaleiro 

das Trevas acabou ganhando seu título próprio, bem como o elenco de personagens 

coadjuvantes que se tornaram os pilares de sua mitologia, como seu parceiro-mirim – Robin, o 

garoto prodígio; o fiel mordomo chamado Alfred; seu aliado na polícia de Gotham, o 

Comissário Gordon. Ademais, Batman inaugurou a sua própria galeria de vilões com o Coringa, 

a Mulher Gato, o Pinguim, o Charada, o Chapeleiro Louco, e cientista Hugo Strange. As 

inserções desses personagens enriqueceram as narrativas e tornaram mais dinâmicas e 

interessantes as aventuras do Homem-Morcego. Outra novidade foi o surgimento dos icônicos 

Batarangue, um bumerangue em formato de morcego, e do Bat-planador, na forma de um 

morcego gigante, que foram as contribuições para o personagem nesse período. 
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Figura 39 – Evolução visual do Batman na Era de Ouro. Da esquerda para a direita: o Batman de Bob Kane, o 
Batman de Dick Sprang e o visual renovado por Carmine Infantino. 

 
Fonte: Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015). 
 

Com tramas repletas de ação e pitadas detetivescas, as aventuras do Batman e do 

Robin, a chamada Dupla Dinâmica, traziam um tom moralista e politicamente correto, com 

certa ingenuidade que atravessara as décadas entre os anos de 1941-1956. Nesse período, o 

Batman ganha sua primeira adaptação para outra mídia, com os cinesseriados para o cinema 

nos anos de 1943 com The Batman; e mais tarde, no ano de 1949 a continuação, chamada 

Batman and Robin, com mais quinze episódios. Mesmo com sérias carências orçamentárias, a 

adaptação popularizou o personagem para um público distinto do garoto que lia as revistas em 

quadrinhos (Figuras 39 e 40). Ao chegar à heterogeneidade do público espectador do cinema, 

Batman foi se inserindo dentro da cultura de massa da época, esboçando a sua longevidade dos 

tempos atuais. 
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Figura 40 – Batman na Era de Ouro. 

 

 
Fonte: Composição de imagens das publicações Batman Arquivo Histórico (2015), com imagens da 

cinessérie do site IMDB.com. 
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Figura 41 – BATMAN – ERA DE PRATA. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

A chamada Era de Prata (Figura 41) começa na metade da década de 1950, quando os 

reflexos socioculturais do pós-segunda Grande Guerra Mundial colocam em xeque a luta 

simplória e maniqueísta dos super-heróis dos quadrinhos frente aos horrores reais da guerra. 

Com o novo mapa político mundial dividindo o mundo em dois polos econômico-ideológicos: 

o Capitalista, liderado pelos EUA e o Socialista, liderado pela URSS, a cultura dos vigilantes 

mascarados tornara-se ultrapassada. Com isso, muitas publicações saíram de circulação, mas o 

Batman foi um dos poucos super-heróis que resistiram aos novos tempos.  

Enquanto outros títulos de super-heróis da Era de Ouro foram substituídos por 

quadrinhos estrelados por cowboys, animais engraçados e personagens adolescentes em tramas 

do tipo comédias românticas, Batman permaneceu em plena publicação. Porém, o Homem-

Morcego teve de mudar drasticamente suas narrativas para sobrevier a esse novo contexto 

cultural. Sob a liderança do editor de DC na época, Jack Schiff, o Batman foi realocado no 

ambiente de aventuras de ficção científica. Ao melhor estilo de Flash Gordon, o Homem-

Morcego agora combatia alienígenas, robôs radioativos e criaturas fantásticas. Além disso, ele 

passou a dividir aventuras regularmente com o Superman na publicação chamada World's 

Finest Comics. Tais mudanças editoriais com o Cavaleiro das Trevas afetaram sua mitologia e 
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seus personagens coadjuvantes. A criação da personagem Kathy Kane chegou à cena como a 

primeira Batwoman, com ela a sua sobrinha, Betty Kane, como Bat-Girl. Essas contrapartes de 

gênero oposto ao Batman e Robin completaram o que ficou conhecido como Bat-Família, que 

incluiu também o cão de combate ao crime, Ace, o Bat-cão.  

As modificações e inserções foram motivadas pelos ensaios alarmistas do psicólogo 

Fredric Wertham sobre uma suposta relação entre os quadrinhos e a delinquência juvenil, que, 

como já dito, levaram o Senado norte-americano, por meio de audiências públicas, a criar o 

código – Comic Code Authority. A proibição dizia respeito a quadrinhos contendo “sangue, 

insinuações sexuais, violência excessiva”. Com isso, o código efetivamente anulou qualquer 

coisa que pudesse ser considerado inadequado para o público infantojuvenil ler numa história 

em quadrinhos. 

 
Figura 42 – Evolução visual do Batman na Era de Prata. Da esquerda para a direita: o Batman de Bob Kane, o 

Batman de Dick Sprang e o visual renovado por Carmine Infantino. 

 
Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015). 
 

O impacto do selo afetou as vendas de muitos títulos e originou a extinção de tantos 

outros. Quando as vendas de Batman declinaram, o editor Julius Schwartz assumiu o comando 

da DC Comics e foi o responsável pelo resgate e pela modernização dos super-heróis da editora. 

Com um olhar mais contemporâneo e realista, um novo Batman surgia pelas mãos do artista 

Carmine lnfantino (Figura 42). Sem os elementos de ficção científica, a Bat-família é 

reconfigurada e as histórias retornam ao universo da mitologia original do personagem, com 

seus vilões e aliados clássicos reformulados. 
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O sucesso editorial de Julius Schwartz e o talento artístico e de design de Carmine 

Infantino repaginaram o visual do Batman, deixando-o mais moderno e esguio, bem como 

prepararam as bases para tornar possível a adaptação do Cavaleiro das Trevas para a televisão. 

Nesse sentido, a produção de 1966, produzida por William Dozier/Leslie H. Martinson, 

chamada simplesmente de Batman, popularizou incrivelmente o personagem e o introduziu de 

forma avassaladora na cultura pop dos anos 1960. A série de 1966 rendeu as animações para a 

televisão produzidas por Lou Schiemer's do estúdio Filmation: The Adventures of Batman with 

Robin the Boy Wonder (de 1968-1969), The New Adventures of Batman and Robin (de 1977-

1979), que já apresentavam o visual desenvolvido por Infantino, popularizando o Homem-

Morcego para o público infantil. 

A contribuição extremamente significativa para o personagem foi a criação do seu 

brasão/logo composto pela elipse amarela envolvendo o morcego estilizado em preto, uma 

criação assinada por Infantino (Figura 43), que marcou a associação do símbolo no peito do 

Homem-Morcego ao icônico Bat-sinal, gerando um fenômeno de mídia e de marketing em 

torno do personagem. Pode-se dizer que se constituíram os pilares para a futura franquia do 

Batman nos anos de 1980. 

 
Figura 43 – Representações do Batman na Era de Prata, nas mídias quadrinhos, série de TV de 1966 e série em 
animação. Da esquerda para a direita:  o Batman de Carmine Infantino, de William Dozier e o visual do estúdio 

Filmation. 

 
Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015) e o site IMDB.com. 
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Figura 44 – BATMAN – ERA DE BRONZE. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

A Era de Bronze (Figura 44) foi marcada por grandes mudanças editoriais e pela 

expansão do Batman em outras produções televisivas. O começo dessa Era teve início no fim 

dos anos 1960. Entretanto, a popular série de TV seria cancelada em 1968, na sua terceira e 

última temporada. Assim, de forma melancólica, o Batman de Adam West se despedia da aura 

de moralismo e do politicamente correto, abrindo espaço para as revoluções culturais pelos 

direitos civis e para a guerra do Vietnã.  

Com os protestos contra a guerra nas notícias da noite e o rock psicodélico nas ondas 

de rádio, os super-heróis dos quadrinhos da Era de Prata já não se conectavam com o público, 

eles se tornaram sombras de valores que estavam em questionamento na América. O Batman 

dos quadrinhos sofria, como o da versão da série de TV, a falta de relevância e de identidade 

para com a época. Para evitar que o personagem morresse, a solução da DC Comics se alinhou 

com a contratação de uma nova geração de escritores e artistas de histórias em quadrinhos. Esse 

“sangue novo” foi fundamental para restaurar a relevância do Batman para o meio. 

O escritor Denny O'Neil e o artista Neal Adams reposicionaram o Batman de volta as 

suas origens detetivescas. As histórias pareciam deslumbrantes, com um realismo sem 
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precedentes na captura da forma humana, enquanto a escrita reconhecia a falibilidade do herói 

e se entrelaçava em problemas contemporâneos, como a violência urbana e o tráfico de drogas.  

 
Figura 45 – Evolução visual do Batman na Era de Bronze. Da esquerda para a direita:  o Batman de Jim Aparo, 

de José Luis García-López, o de Marshall Rogers e o visual de Neal Adams. 

 
Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015). 
 

O'Neil e Adams restauraram as origens dos vilões do Homem-Morcego, aprofundando 

suas condições psicológicas transformando-os em indivíduos mais cruéis e obscuros. Vilões 

clássicos, como o Coringa, passaram a mostrar sua face mais sociopata e mortal. O editor Julius 

Schwartz enviou até Robin para a faculdade – um sinal claro de que os quadrinhos estavam 

crescendo. Criadores como Steve Englehart, Marshall Rogers, Dick Giordano, Len Wein, Frank 

Robbins, Irv Novick, Alex Toth, José Luis García-López, Jim Aparo e Mike W. Barr levaram 

Batman pela era, enquanto a chefe da DC, Jenette Kahn, trouxe a empresa para uma época de 

experimentação, o que abriu o caminho para o Batman como conhecemos atualmente (Figura 

45). 

Nas mídias audiovisuais, o Cavaleiro das Trevas protagonizou séries em animação ao 

lado dos demais super-heróis da DC Comics. As aventuras da Liga da Justiça focavam no 

público infantil com temáticas mais leves e lúdicas que a trilha mais séria, madura e detetivesca 

dos quadrinhos. Uma coleção de bonecos de brinquedo e demais produtos licenciados 

perpetuaram a imagem do personagem e dos demais super-heróis da DC Comics para um 

público mais amplo. 
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Figura 46 – Batman na Era de Bronze. As versões da Dupla Dinâmica na animação de 1968 pela Filmation, na 
animação de 1973 Super Friends  de 1973 e o conceito visual de Carmine Infantino, agora reformulado por José 

Luis García-López, em 1983. 

 

 
Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015). 
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Figura 47 – BATMAN – ERA DAS TREVAS. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

A denominada Era das Trevas (Figura 47) deve-se, sem dúvida, ao retorno do Batman 

às suas origens mais primordiais no ano de 1939, quando sua imagem era mais sinistra e 

misteriosa e emulava as figuras do Drácula, do Fantasma da Ópera e os vigilantes mascarados 

dos pulps do fim dos anos 1930. O marco central para essa virada foi no ano de 1986, com a 

publicação da minissérie Batman the Dark Knight Returns, escrita e desenhada por Frank 

Miller, com arte-final de Klaus Jason e colorida por Lynn Varley. Miller apresentou o Batman 

como que definindo um padrão para as décadas seguintes. Sua abordagem foi tão significativa 

como a primeira aparição do personagem pelas mãos de Bob Kane e Bill Finger em 1939. Frank 

Miller avançou em muitos anos o que vinha sendo desenvolvido por Denny O'Neil e Neal 

Adams na “adultização” do personagem. 

Por sua vez, a DC Comics, em comemoração aos seus 50 anos, proporcionou uma 

reformulação de sua linha editorial, trazendo seus super-heróis para contextos mais modernos 

e realistas. Com o Batman, a mudança capitaneada por Miller redefiniu o personagem dentro 

de padrões narrativos mais complexos. Nessa perspectiva, o Batman tornava-se um cavaleiro 

das trevas com uma missão hercúlea de combater o crime utilizado todos os recursos materiais 

e principalmente físicos e psicológicos, como o medo e as sombras, para aterrorizar os 
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criminosos comuns, sua galeria de vilões e os demais super-heróis da Liga da Justiça, impondo 

respeito pelo medo, no sentido mais maquiavélico da expressão. As versões politicamente 

corretas foram deixadas para trás e, assim, o caráter anti-heróico dava o tom nesse período.  

Todos esses recursos visaram aproximar o público adulto das histórias em quadrinhos 

pelo conteúdo com mais densidade e menos maniqueísta, e também pelo formato. As 

publicações em quadrinhos figuravam em encadernações com capa dura ou cartonada, em 

formado livro com histórias fechadas. Nascia, assim, o formato graphic novel. Tal mudança 

implicou numa reconfiguração do mercado de distribuição. As histórias em quadrinhos 

passaram a ocupar espaços de destaque, com lojas especializadas em quadrinhos, as chamadas 

comic books stores. Os quadrinhos, vendidos em banca, passaram a se tornar cada vez mais 

raros e desprestigiados pelas editoras nas novas políticas de distribuição. 

 
Figura 48 – Evolução visual do Batman na Era das Trevas. Da esquerda para a direita, o Batman de: Frank 

Miller, David Mazzucchelli, Norm Breyfogle, Kelley Jones , Brian Bolland e o visual realista de Alex Ross. 

 
Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015). 
 

Na Era das Trevas foram publicadas as histórias clássicas do Batman que vieram a se 

tornar cânones de sua mitologia e trajetória midiática. Além de Batman the Dark Knight 

Returns, Frank Miller lançou, juntamente com o desenhista David Mazzucchelli, Batman: Year 

One (Batman – Ano Um, em 1987); foi lançado, ainda, Batman The Killing Joke, pelas mãos 

do britânico Alan Moore e desenhos e Brian Bolland, que mergulha na relação entre o Batman 

e seu arqui-inimigo, o Coringa (Batman – A Piada Mortal, em 1988);  Batman: A Death in the 

Family, por Jim Starlin e desenhos de Jim Aparo, quadrinho que aborda a trágica morte do 

Robin pelas mãos do Coringa (Batman – Uma morte na família, em 1989) e Batman: Arkham 
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Asylum, por Grant Morrison e arte de Dave McKean, que apresenta o conturbado e sinistro 

Asilo Arkham para criminosos clinicamente insanos, onde a maioria dos vilões do Batman está 

internado (Batman – Asilo Arkham, em 1989). 

No ano de 1989, o Batman é reinventado nos cinemas pelas mãos do cineasta Tim 

Burton, que materializa o conceito sombrio e violento do Batman, de Frank Miller, com o filme 

Batman. Em 1992, Tim Burton emplaca a sequência com o filme Batman Returns. Numa 

produção para a televisão, em 1993, surge, pelas mãos de Paul Dini e Bruce Timm, o longa em 

animação Batman: Mask of the Phantasm, com influências do trabalho de Burton com o Batman 

nos cinemas.  

 
Figura 49 – As diferentes visões do Batman nas plataformas dos quadrinhos, cinema e série em aanimação na 

Era das Trevas. Da esquerda para a direita, o Batman de: Frank Miller, Tim Burton, Bruce Timm e Joel 
Schumacher. 

 
Fonte: Edição da revista Mundo dos Super-Heróis N° 56 de 2014 sobre os 75 anos do Batman. 
 

A transição da Era das Trevas para a Era Moderna foi se desenhando nos quadrinhos 

com a saga chamada de A Queda do Morcego, de 1993 a 1995, que remodelou o Batman de 

Miller, retirou Bruce Wayne de cena como o homem por detrás da máscara do Batman e 

introduziu um Cavaleiro das Trevas com um visual de armadura meio robótico, incorporando, 

assim, conceitos tecnológicos que desfiguraram o visual clássico. Ademais, deve-se dar 

destaque para os roteiristas: Chuck Dixon, Jo Duffy, Alan Grant, Dennis O'Neil, Doug Moench 

e Paul Dini que escreveram para o personagem durante esse período. Nomes como Jim Aparo, 

Jim Balent, Eduardo Barreto, Bret Blevins, Norm Breyfogle, Kelley Jones, Vincent Giarrano, 

Tom Grummett, Klaus Janson, Barry Kitson, Mike Manley, Graham Nolan, Sal Velluto, Mike 
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Vosburg, Scott McDaniel, Greg Land, Andy Kuhn, Yvel Guichet, Alex Maleev, Dale 

Eaglesham, Frank Teran, Phil Winslade, Damion Scott, Dan Jurgens, Mike Deodato, Tom 

Morgan, Mat Broome, Alex Ross, Sergio Cariello e Ron Wagner imprimiram sua marca, 

desenhando o Batman ao longo dessa era, de acordo com as informações publicadas no livro 

Batman – Arquivo Histórico (2015).  

Entre tantos obras relevantes e artistas importantes destacados na publicação Batman 

Arquivo Histórico (2015) que trabalharam com o Batman, há um artista em particular que 

desenvolveu a primeira graphic novel da DC Comics inteiramente ilustrada digitalmente, a obra 

Batman: Digital Justice lançada, em 1990, do artista espanhol Pepe Moreno que, junto com o 

quadrinista, Bob Fingerman, e o designer, Javier Romero, trabalham com Dennis O´Neil e 

Doug Murray com quem Pepe divide o roteiro. A história segue a mesma premissa gráfica e 

visual de arte gerada e trabalhada no computador da pioneira publicação da Marvel Comics – 

Iron Man: Crash de Mike Saenz e Bill Bates lançada em 1988. Na obra com o Batman, a 

peculiaridade que destacamos diz respeito a dois pontos: uma perspectiva diferente do futuro 

de Bruce Wayne/Batman apresentado por Frank Miller, em Batman the Dark Knight Returns, 

de 1986 e há fortes indícios de sua influência para a criação do universo de Batman Beyond 

(1999/2001). Moreno e Murray projetam o futuro com um novo Batman com James Gordon, 

neto do Comissário Gordon, que leva adiante o legado do já falecido Wayne.   

A trama se desenvolve na Gotham City, no final do século XXI, dominada pela alta 

tecnologia, particularmente as redes de computadores e seus controladores humanos, muito 

depois de o original Batman ter morrido. James Gordon assume a identidade do Batman para 

libertar a cidade de um poderoso vírus de computador elaborado pelo falecido Coringa. A 

atmosfera futurista e meio pós-apocalíptica que faz referências aos filmes The Terminator 

(1984), do diretor James Cameron; Blade Runner (1982), de Ridley Scott; RoboCop (1987), do 

diretor Paul Verhoeven; e Back to the Future Part II (1989), de Robert Zemeckis, com 

influências do encantamento provocado pelos avanços tecnológicos dos computadores e da 

robótica, da cultura pop dos videoclipes e da arte urbana dos anos 1980. 
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Figura 50 – Batman Digital Justice vs Batman Beyond. 

 
Fonte: Páginas da Batman: Digital Justice (1990) e Batman Beyond do site DC.wikia.com. 

 

Ainda nos quadrinhos, outro destaque para esse período está nos trabalhos do artista 

Alex Ross, que retratou os super-heróis do Universo DC com o status de deuses. Sua arte 

realista elevou os personagens num nível mítico com a obra Kingdom Come (1996), em que 

Ross divide a autoria da narrativa com o experiente Mark Waid. Trata-se de uma minissérie em 

quatro capítulos que apresenta a visão de um futuro distópico em que os grandes heróis como 

Superman, Mulher Maravilha e Batman estão mais velhos ou na aposentadoria. No caso do 

Homem-Morcego, Ross e Waid imprimem mais uma perspectiva sobre os últimos dias do 

Batman/Bruce Wayne, um pouco diferente da abordagem de Miller. Para eles, Bruce Wayne é 

apresentado como vivendo um exoesqueleto que veste uma armadura robótica quando precisa 

entrar novamente em ação. Alex Ross ainda trabalharia muito ilustrando painéis e litogravuras 

com o Batman e assinaria os trabalhos: Superman: Peace On Earth (1999); Batman: War on 

Crime (1999); Shazam!: Power of Hope (2000); Wonder Woman: Spirit of Truth (2001);  JLA: 

Secret Origins (2002); JLA: Liberty and Justice (2003); e  Justice  (2005–2007). 
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Figura 51 – Batman/Bruce Wayne mais velho, nas visões de Frank Miller e de Alex Ross. Na linha acima da 
esquerda para a direita, o futuro do Batman e o Bruce Wayne de Frank Miller em Batman the Dark Knight 
Returns de 1986 e na linha abaixo a visão de Alex Ross da amadura do Batman e do velho Bruce Wayne na 

minissérie Kingdom Come de 1996.-

 
Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015), Batman the Dark Knight Returns (1986) e Kingdom Come 

(1996). 
 

Nos cinemas, o cineasta Joel Schumacher deu continuidade à franquia cinematográfica 

do Batman com dois novos filmes, Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), que 

resgataram o tom mais aventuresco e lúdico do personagem na Era de Bronze e o dos seus 

quadrinhos mensais da época, que já migravam do tom dark para uma narrativa mais dinâmica 

e menos soturna. A série animada derivada da animação Batman: Mask of the Phantasm 

também é reformulada para viabilizar o Batman como produto atrativo para estratégias de 

marketing como a produção de jogos de vídeo games e linhas de brinquedos. 
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Figura 52 – Batman cercado por parte de sua galeria de vilões por Alex Ross. No sentido horário: mão do Cara-
de-Barro, Espantalho, Hera Venenosa, Charada, Duas-Caras, Coringa, Mulher-Gato, Mr. Freeze, Pinguim, 

Arlequina, Talia al Ghul e seu pai Ra's al Ghul. 

 
Fonte: Álbum Mythology: The DC Comics Art of Alex Ross (2005). 
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Figura 53 – BATMAN – ERA MODERNA. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

A Era Moderna (Figura 53) para o Batman foi marcada pela extensão e capilaridade 

de sua condição de franquia. Temos praticamente um Batman para cada público. Sua 

diversidade de adaptações e versões nas diversas plataformas de mídia e no universo quase 

infinito de produtos de merchandising são uma realidade que nem mesmo seus criadores, Bob 

Kane e Bill Finger, jamais puderam imaginar. Novos produtos midiáticos surgiram para marcar 

o início do novo milênio, surgindo novas séries animadas como Batman: The Animated Series 

(1992/1999), Batman Beyond (1999/2001), Justice League/Justice League Unlimeted (de 

2001/2006), The Batman (de 2004/2008), Batman: The Brave and the Bold (de 2008/2011), 

Young Justice (de 2010/2013) e, até o momento, a série Beware the Batman (de 2013).  

Ademais, a parceria entre a Warner/DC Comics com a companhia The Lego Group 

originou uma série de jogos de vídeo game envolvendo o Batman e os demais super-heróis da 

DC Comics em formato do brinquedo Lego: Lego Batman: The Video game (2008); Lego 

Batman 2: DC Super Heroes (2012); e  Lego Batman 3: Beyond Gotham (2014). Além dos 

jogos, os seguintes filmes em animação foram produzidos: Lego Batman: The Movie – DC 

Super Heroes Unite (2013); Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered (2014); e The Lego 

Batman Movie (2017). 
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Foram criados ainda cerca de 30 longa-metragens animados desde 1993. Entre eles, 

destacamos o Batman: Mask of the Phantasm (1993); Return of the Joker (2000) - derivada da 

série Batman Beyond; as adaptações de histórias em quadrinhos homônimas nas animações 

Batman: Year One (2011); The Dark Knight Returns, part 1 e  part 2 (2012-2013); e Batman: 

The Killing Joke (2016). Ainda tivemos Assault on Arkham (2014), um longa animado derivado 

da série Arkham, do universo do Cavaleiro das Trevas para os vídeo games. 

Para a televisão, a mitologia do Homem-Morcego foi transposto nas séries Birds of 

Prey (2002/2003) e Gotham (2014). O universo cinematográfico é recriado com a trilogia The 

Dark Knight (de 2005/2012). Além de protagonizar as produções já citadas, a presença do 

Cavaleiro das Trevas é destacada nas produções Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide 

Squad, ambos em 2016; e Justice League, em 2017.  

 
Figura 54 – Evolução visual do Batman na Era Moderna. Da esquerda para a direita o Batman de: Jim Lee nos 
quadrinhos, de Nolan, de Michael Goguen, do Rocksteady Studios, de Tramm Wigzell e Brian E.S. Jones, de 

Chris McKay e versão atual no cinema por Sack Snyder. 

 
Fonte: Imagens do site Batman-online.com. 
 

Na mídia eletrônica, a história do Batman está presente desde 1986, com cerca de 30 

títulos de jogos de vídeo game protagonizados ou com a participação do Homem-Morcego, com 

destaque para a série Arkham – composta pelos jogos Batman Arkham Asylum, Arkham City, 

Arkham Origins e Arkham Knight (de 2011/2015), e ainda temos os jogos derivados Batman: 

Arkham VR (2016) para a plataforma de realidade virtual; e o jogo Batman: The Telltale Series 

(2016), para a plataforma mobile para smartphones. 
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3.7 A MITOLOGIA DO PERSONAGEM 

 

A origem do Batman, como se conhece hoje, é repleta de influências e de referências 

de personagens de várias mídias, que vão da literatura ao cinema, passando pelo rádio e pelas 

artes visuais. Por isso, foi necessário desconstruir o personagem a partir dos símbolos de que 

seus criadores se apropriaram e entender como o Batman, mesmo sendo fruto de um amálgama 

de outros personagens, tornou-se único em sua identidade. 

Até este ponto, a jornada pela trajetória midiática do Cavaleiro das Trevas mostrou 

como as adaptações para as diversas plataformas midiáticas construíram várias narrativas 

distintas que correm em trilhas independentes, ao mesmo tempo que se permitem dialogar e se 

referenciar umas com as outras e todas com a mitologia original. Com isso, o Batman sintetizou 

todas essas referências estéticas e narrativas em um único personagem, consolidando um 

“núcleo duro” de características subjetivas (Figura 55). E esse bem cultural, formado 

principalmente no contexto social das eras de ouro e de prata, cruzou várias décadas e gerações 

de leitores. 

 
Figura 55 – Passos para análise do Batman enquanto mediação. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Capa preta, máscara com orelhas pontudas e um morcego estampado no peito 

descrevem uma figura assustadora e maligna, distante de uma imagem heroica que fazem do 

Batman um paradoxo de empatia e popularidade. Como o morcego pode ser um símbolo de 
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justiça e heroísmo? Que aspectos de ressignificação fizeram o herói-morcego tão popular entre 

crianças e adultos por mais de setenta anos?  

Para descrever o processo de mediação dos elementos simbólicos do Batman, utiliza-

se o seguinte protocolo de análise do personagem: funções dramáticas que desempenha; os 

arquétipos aos quais é associado; o significado de sua conversão em herói, seu desejo e 

motivação; seus conflitos e principais antagonistas; e seu círculo de existência. E para responder 

a esses pontos, selecionaram-se trechos do documentário Batman Unmasked – a psicologia do 

Cavaleiro das Trevas (2008), veiculado na TV a cabo brasileira pela History Channel. O 

documentário reúne diferentes tipos de especialistas para analisar o comportamento psicológico 

do Homem-Morcego, pontuamos a seguir, alguns trechos que julgamos interessantes na 

construção da imagem do personagem e os enquadramos nos tópicos do quadro de análise do 

Batman enquanto uma mediação.  

 

3.7.1 Funções dramáticas que desempenha 

 

A construção do personagem Batman apresenta-se como uma materialização do self-

made man, ou seja, o espírito empreendedor de tomar para si o controle de seu destino, escolher 

uma jornada de vida de forma livre e com o espirito de aventura como motivação. Ao recriar o 

mito do cowboy, o Batman se enquadra no novo tipo de herói – o yankee, pioneiro urbano que 

habita agora o ambiente capitalista moderno. Bruce Wayne, seu alter ego, reflete o arquétipo 

de modelo social – um “playboy” bilionário, dono de um império de negócios econômicos, 

modelo de homem bem-sucedido que dedica seu tempo livre a combater os criminosos e 

malfeitores.  

Além de ser uma releitura do cowboy clássico dos filmes de velho oeste, o cavaleiro 

solitário aparece para salvar o dia e desaparece no horizonte para continuar a sua jornada em 

busca de justiça. Nesse caso, o Batman remonta os seguintes arquétipos: do Cavaleiro Negro, 

do Cavaleiro solitário, do Vigilante Mascarado e do Vingador Implacável. 

A semelhança da jornada do Cavaleiro das Trevas com as narrativas dos heróis da 

mitologia alicerça a base dramática do personagem aos mais elementares sentimentos humanos: 

espírito de superação, força de vontade, dor, solidão, vingança, justiça etc. Tal conjunto de 

sentimentos incorporados à psique do Batman potencializam sua identificação com o público 

que acompanha suas aventuras. Destacamos o seguinte trecho do do documentário Batman 

Unmasked – a psicologia do Cavaleiro das Trevas (2008). 
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Ao levar Bruce Wayne até as telas em Batman Begins, o diretor Christopher Nolan 
encontrou um incomum paralelo psicológico numa figura histórica da vida real. O 
vigésimo sexto Presidente dos EUA: Theodore Roosevelt. Chris disse: para mim que 
a chave para entender o personagem é que Bruce Wayne é o Ted Roosevelt. O pai de 
Roosevelt era o maior benfeitor e patrono de Nova York. Ele fundou o Museu de 
História Natural, foi um dos fundadores da Sociedade de Ajuda à Criança, e era similar 
à Thomas Wayne que foi o grande filantropo de Gotham City. As pessoas menos 
afortunadas do que nós estão passando por tempos difíceis e então construímos um 
sistema de transporte mais barato... para unir a cidade! Como Bruce Wayne, Ted 
passou por uma grande tragédia familiar quando sua mãe e esposa morreram no 
mesmo dia. Ele foi até ao Parque Nacional de Dakota provavelmente para poder se 
matar! Ele forjou seu caráter naquela situação e voltou para se tornar... um comissário 
de polícia insano andando de bicicleta à noite pela cidade. Ele é o "cavaleiro solitário". 
É o que sabemos da iconografia de Ted Roosevelt. É a mesma psicologia que podemos 
usar em Bruce Wayne. Sua raiva lhe dá grande poder. Mas se deixar, ela irá destruí-
lo (SMITH, 2008, 08:13-09:47) 

 

Batman é um protagonista de narrativa heroica, que age à margem da lei. É um 

justiceiro, mas é um justiceiro (parcialmente) dentro da lei. O justiceiro é alguém que procura 

vingança, mas, Batman se vinga prendendo os bandidos e não os matando. Todo protagonista 

é definido por seus antagonistas e, no caso do Batman, há uma longa e sugestiva lista de vilões 

encarnando desequilíbrios psicológicos e comportamentos aberrantes – diante dos quais o 

visual negro e sério do Homem-Morcego assume um aspecto ainda mais sombrio e 

aterrorizante. 

 

3.7.2 Os arquétipos aos quais é associado 

 

Batman (assim como Demolidor e outros super-heróis justiceiros) está associado, pela 

psicologia analítica de C. G. Jung, ao arquétipo da sombra, uma área da psique em que se 

escondem os sentimentos violentos.  

 
Batman personifica o lado sombrio. Ele parece com o mal que combate. Como se 
fosse um vilão. Ele age fora da sociedade e apesar disso ainda é um homem virtuoso. 
Ele é a perfeita união dos dois lados que todos temos. O bom e o mal que co-existem 
na vida humana. [...] Na cultura popular, o morcego é uma ameaça. Ele é notívago é 
algo que você não pode ver, mas que pode mordê-lo e sugar seu sangue! Então o que 
o Batman faz é pegar a iconografia do mal. Olhe as pinturas medievais sobre 
demônios. Demônios geralmente tem chifres e asas de morcego. Os morcegos em 
todas as culturas que já ouvi, exceto a chinesa são símbolos do mal, do lado negro e 
da morte. Do Diabo! E isso nos fascina. As pessoas sempre foram fascinadas pelo 
mal.  Pessoalmente, acho que é porque é uma parte inerente de todos nós (SMITH, 
2008, 12:51-13:51). 

 

Outro aspecto importante em relação à dimensão arquetípica é a dupla identidade do 

super-herói. A identidade de Batman foi originalmente inspirada por personagens populares 

como o Zorro e o Sombra, lutadores ricos que combatiam o crime atrás do segredo de outra 
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identidade. O documentário, no entanto, suspeita que a transformação de Bruce foi motivada 

por razões mais psicológicas e questiona sobre quem é a personalidade dominante do 

personagem: se Bruce Wayne é a apenas uma máscara ou se o Batman é a segunda identidade.  

Embora o conflito de identidades faça parta do personagem, é possível dizer que os 

Batmans da Era de Ouro e de Prata eram mais bem resolvidos e que os Batman’s mais recentes 

são mais humanos (e problemáticos), ao mesmo tempo que o aspecto mítico do morcego foi 

democratizado com outras pessoas usando seu capuz e outros personagens adotando seu 

simbolismo. A dupla identidade é uma forma de realçar a duplicidade entre identidade mítica e 

identidade cotidiana, que todos temos em outra medida.  

Pode-se ampliar a questão da Dupla Identidade de Batman/Bruce Wayne para a 

contradição entre duas cenas: a Bat-Caverna e Gotham City. Na verdade, é o mito da caverna 

de Platão, em que Bruce e Gotham correspondem ao mundo inteligível, enquanto Batman e sua 

caverna são o mundo sensível. O simbolismo da Bat-Caverna lembra os símbolos da intimidade, 

do repouso e do recolhimento de Bachelard (o complexo de Jonas na baleia). E o Gotham city 

é uma metrópole distópica (YIDA, 2016). 

 

3.7.3 Seu desejo e motivação 

 

Bruce Wayne, marcado pelo trauma de ter presenciado o assassinato de seus pais, nutre 

o desejo de vingança e promete dedicar o resto de sua vida a se preparar física e intelectualmente 

para combater o mal e nunca mais deixar que alguém sofra o mesmo que ele sofreu. Com essa 

premissa, temos um personagem que converge sua inteligência, força física e vontade para 

realizar o bem, mesmo que de forma controversa, com o uso do medo e da violência para atingir 

seus fins.  
 
A morte dos pais de Bruce Wayne é uma parte importante da mitologia do Batman. E 
foi primeiro mostrada na edição da "Detective Comics" de novembro de 1939. E foi 
continuamente incorporada em cada história contada e recontada durantes os anos. 
(SMITH, 2008, 06:22) 

 

A morte de Thomas e Martha Wayne na frente do filho; a fobia do jovem Bruce por 

morcegos, entre outros elementos envolvendo a transformação do medo sentido em uma forma 

de aterrorizar, são bastante detalhados no documentário. O documentário defende que Batman 

tem uma obsessão em controlar seu desejo de vingança, para, apesar de fora da lei, fazer uma 

justiça limpa, sem mortes.  
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Ele tem um sistema que rege seu comportamento e que tenta aumentar a resistência 
de seus instintos naturais à violência, a vingança ou aos impulsos sombrios que ele 
possui. Muito do que temos no Batman é a habilidade de se controlar. A capacidade 
de ser disciplinado. Em muitas situações da vida o sucesso requer que controlemos 
nossos impulsos. O autocontrole é como um músculo. Temos tudo isso a habilidade 
muscular de regular nossos impulsos. Bruce Wayne é um homem que desenvolveu 
esses músculos. Ele exercitou esse músculo. E agora ele tem essa capacidade enorme 
de autocontrole mais do que qualquer um. É quase um superpoder! O poder do 
autocontrole! Como definido pelo psicólogo Carl Jung. Batman tem uma obsessão em 
controlar e se certificar de que a lei está sendo obedecida e que os inocentes não estão 
sendo feridos. Mas sua obsessão leva ele a cortar de sua vida qualquer coisa que não 
adicione nada em sua missão como Batman. Ele tem uma obsessão compulsiva com 
isso. (SMITH, 2008, 20:46-24:00) 

 

O público se identifica com o Homem-Morcego quando este se apresenta como um 

modelo de superação, exemplo de como lidar com a dor e com o medo só pelo contato com sua 

história de origem. O Batman serve de motivação para enfrentarmos nossos problemas 

cotidianos, assim como enfrenta seus inimigos nas suas narrativas.  
 
Vítima de uma tragédia que emergiu como símbolo da justiça! Você tem um homem 
com raiva e dor procurando propósito em sua vida. E como as motivações do Batman 
refletem as suas próprias! Ele luta contra a maioria das coisas que você e eu lutamos 
todo o dia. Batman é tão complexo quanto contraditório! Explorar o personagem pode 
ser um teste revelador para o telespectador! Porque no Batman podemos achar o 
heroísmo o medo e a escuridão de dentro da alma! (SMITH, 2008, 00:14-02:22) 

 

3.7.4 Seus conflitos e antagonistas principais 

 

O que quer? O que ele procura? Ele deseja os meios de fazer justiça, de se tornar o 

medo contra aqueles que dão medo às pessoas. O medo e sua superação – esse é o principal 

desejo e a principal motivação de Batman para o documentário. “Ele tenta integrar esse conflito 

constante que ele possui entre o bem o mal. Da pessoa que ele pensa que é ou mais importante, 

a pessoa que ele quer ser” (SMITH, 2008, 12:40). No entanto, apesar de ter superado sua fobia 

por morcego e ter tornado seu medo em um símbolo de terror para os criminosos, Batman 

continua com um sério problema de confiança. Ele não confia em ninguém e é justamente isso 

que o torna uma pessoa tão confiável, apesar de extremamente solitário.  

 
As questões são: Vou estar seguro de novo? Será que poderei confiar em alguém... e 
que elas não serão mortas? E Bruce Wayne é a pessoa que sempre irá perguntar: estarei 
seguro de novo? Então é melhor fazer segurança com as próprias mãos! [...]  
Quando as pessoas passam por eventos traumáticos isso geralmente faz com que elas 
questionem as crenças fundamentais que elas possuem. E é assim que o trauma pode 
ser uma força poderosa e positiva que induz o amadurecimento. Com Bruce Wayne, 
ele se dedicou à fazer justiça, não se vingar fazer justiça com a morte de seus pais e 
proteger pessoas inocentes de atos criminosos. Muitas das pessoas que passam por 
traumas conseguem superar e se tornam ativistas sociais de alguma forma. (SMITH, 
2008, 06:31-07:14) 



108 

 

3.7.5 Seu círculo de existência 

 

São os inimigos definem o herói. Por isso, os vilões também são objetos de análise do 

documentário. A maioria passou por tragédias pessoais e se tornou uma pessoa desajustada, 

violenta. A esse respeito, o promotor público, Harvey Dent, o “Duas Caras”, é definido como 

portador de desordem dissociativa, uma pessoa que literalmente tem duas personalidades 

(SMITH, 2008, 25:09). O Charada (que deixa sempre pistas) é um “caso clássico de um 

narcisista” (SMITH, 2008, 26:49). O Espantalho é um sádico em uma posição de poder 

(SMITH, 2008, 28:35-30:15). 

Em relação à Mulher-Gato, no entanto, os psicólogos do documentário apontam uma 

interpretação interessante para a personagem:  

 
O comportamento do Batman inclui a escolha em negar a si mesmo um 
relacionamento amoroso duradouro. Bruce Wayne tem muita capacidade para se 
apaixonar. Pode-se dizer que isso é o seu ponto fraco tanto como a kriptonita! [...] Ele 
pode ter a maior tecnologia do mundo as maiores armas do mundo mas seu coração 
não tem proteção! O coração dele pode se partir. E se você fosse Bruce Wayne se 
apaixonar seria uma coisa muito perigosa porque a pessoa pela qual se apaixonaria 
possivelmente se machucaria! O perigo estaria próximo daquela pessoa ligada à você! 
Ele não quer amar tão abertamente... porque teme perder essa pessoa do mesmo jeito 
que os pais dele. Isso faz dele um herói! (SMITH, 2008, 22:04-22:58) [...] A Mulher-
Gato é uma das poucas pessoas do mundo que representaria um perigo real para o 
Batman, mesmo sendo uma mulher normal. Ela é tão perigosa quanto parece (SMITH, 
2008, 30:42). 

 

Para eles, a Mulher-Gato tem potencial para ser o interesse amoroso e ao mesmo tempo 

o ponto fraco do Batman. Há, ainda, o Coringa que, analisado no documentário, é um criminoso 

sem interesse por dinheiro e por poder, mas sim por provar que o caos e a loucura sempre 

prevalecem contra a lógica e as leis. É alguém que quer provar que a vida é uma piada. É o 

antagonista perfeito para Batman. Para a “psicologia do cavaleiro das trevas”, há um conflito 

ético e filosófico entre os dois personagens. 

 
O Coringa tem uma agenda de caos. Ele é um vilão único e não está necessariamente 
atrás de dinheiro ou poder ou essas coisas tradicionais. Então esse é o tipo difícil de 
mal para se negociar com ele. (SMITH, 2008, 35:02-35:21) 
Acho que o Coringa é a resposta lógica para um personagem como Batman. 
Provavelmente porque o Batman trouxe esse tipo de comportamento extremista para 
Gotham. Ele coloca uma máscara e interfere no medo das pessoas com toda essa 
tecnologia que ele possui. Ele não se pergunta se está preparado para agir fora da lei 
assim como descumprir regras. (SMITH, 2008, 35:50-36:38) 
Eles são reflexos sombrios um do outro. Ambos agem à margem das normas da 
sociedade. Cada Ying tem seu Yang, cada positivo tem seu negativo. Batman é são e 
lógico e usa sua mente para resolver problemas e crimes... E o Coringa é o completo 
lunático! Batman diz filosoficamente... que podemos aceitar viver em um mundo 
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imperfeito que podemos aceitar fugir das normas sociais mas isso não quer dizer que 
essas normas sejam sem sentido. O Coringa diz que a presença de injustiça aleatória 
significa que não existe justiça! O fato que inocentes possam ser destruídos significa 
que não há inocentes! Então sua vida é uma piada! (SMITH, 2008, 37:25-36:48)  
Agora se alguém dissesse que sua vida é uma piada seria um desafio, não só um 
desafio físico mas um desafio moral e intelectual! E Batman não pode permitir isso! 
Porque o Coringa não é só uma ameaça física. Ele é uma ameaça a premissa da 
existência do Batman! É por isso que existe essa discussão épica entre eles.  (SMITH, 
2008, 39:25) 

 

O grande problema do documentário Batman Desmascarado é que ele praticamente 

só leva em conta os filmes sobre o personagem e as histórias em quadrinhos da Era das Trevas 

(Miller e Moore) nas quais os filmes foram inspirados. A suposta fragilidade emocional diante 

da Mulher-Gato e do Coringa como arqui-inimigo só existem no Batman mais atual.  

 
Além das aventuras eletrizantes Batman traz ao mundo algo maior. Suas lutas 
interiores oferece uma visão da origem de nossos próprios medos. As motivações por 
trás de atos de maldade e as maneiras que um ser humano normal pode se tornar um 
herói! Ele é humano. É um dos poucos super-heróis que é só um cara normal que se 
dedica a combater o crime, mas é possível que poderia ser eu ou você! O Batman não 
é comparável aos outros super-heróis porque ele não é tecnicamente um super-herói! 
Ele não tem superpoderes exceto que ele tem uma extraordinária capacidade para 
autodisciplina! Ele é uma inspiração para todos em termos de poder e riqueza e quanto 
as coisas que ele pode fazer. E por causa disso nos identificamos muito fortemente 
com esse homem que luta com todas as coisas que eu ou você lutamos todo o dia! 
(SMITH, 2008, 39:25) 

 

3.7.6 O significado de sua conversão em herói. 

 

O apelo do Batman, se dá em parte pela ideia que se algo trágico acontece eu tenho a 

habilidade de moldar a minha vida dessa forma. A melhor coisa sobre o Batman é que não é 

um super-herói. Ele é humano. Ele nos mostra a grandeza da qual os humanos são capazes. O 

Batman diz: podemos fazer a diferença em um mundo de dificuldades. Podemos perseguir a 

justiça em um mundo injusto. O Batman é um personagem que nos dá esperança... que todos 

nós precisamos! (SMITH, 2008, 41:41-41:47) 

Ao longo de seus quase oitenta anos de existência, o Batman tem sido reinventado e 

reposicionado no contexto espaço-tempo e sociocultural, sendo um eco da cultura pop da época, 

ao mesmo tempo que se insere nessa cultura. Durante o período, a cruzada de Bruce 

Wayne/Batman contra as forças do mal é renovada a cada ciclo, sendo rejuvenescida a cada 

adaptação para a televisão, o cinema ou o vídeo game. Com isso, ele renova os laços com os 

seus fãs e amplia o alcance para novos públicos. O constante ciclo de renovação permite que o 
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personagem esteja sempre jovem e se conecte com a época e com o público incontáveis vezes 

ao longo das mais de oito décadas. 

 
O Batman se senta no topo dessa montanha de raiva e acho que ele está mais no 
controle dela do que quer que seus adversários pensem. Ele quer que seus adversários 
pensem que ele pode perder o controle a qualquer minuto para que você pense que ele 
pode ser imprevisível. É um dos mitos do Batman... que fala por si só... é evitar que 
esse tipo de coisa aconteça. E vem do fato que algo poderá surgir do nada... e matar 
alguém que ele ame! (SMITH, 2008, 42:19-42:21) 

 

A condição para ser um herói depende do contexto sociocultural da época na qual o 

personagem foi adaptado e para qual tipo de público. Nos anos de 1960, o Batman representava 

os valores morais e éticos da sociedade norte-americana, como um contraponto às revoluções 

sociais que eclodiam mundo afora. Batman representava a lei, a ordem e a segurança nas 

instituições. Já nos anos 1980, com a crise de credibilidade e da moral provocada pelas 

contradições do sistema capitalista mundial e da Guerra Fria, temos um Batman mais próximo 

do cinismo de um anti-herói. 

Para um vigilante mascarado que age à margem da lei, sendo juiz, júri e executor, o 

Batman transpõe esse espectro para tornar-se um herói mundialmente conhecido graças às 

adaptações para as mídias de massa, como a televisão e o cinema que, para um público bastante 

heterogêneo, criaram um conceito geral de um Batman como um herói mascarado que atua nas 

sombras em nome do bem. Nesse caso, a condição de ser um herói é uma redenção para o 

Cavaleiro das Trevas. 

 
Alguns falam que o Batman é um indivíduo perturbado. Uma pessoa que ainda fica 
remoendo suas feridas infantis. Não acho essa uma interpretação convincente. Porque 
ele é um herói. Se ele for perturbado, ele é pior do que nós e um herói é maior do que 
nós. Eu acho que uma interpretação convincente. É que ele é um homem que encarou 
uma tragédia e ele fez escolhas para superá-la. Ele usou essa tragédia para melhorar a 
si mesmo e ao mundo. De fato, ele é um herói. Isso o torna convincente (SMITH, 
2008, 43:05). 

 

Nos trechos que destacamos do documentário Batman Unmasked – a psicologia do 

Cavaleiro das Trevas (2008), abordamos o Batman na condição de um fruto do processo de 

mediação, analisando os arquétipos simbólicos que compõem o personagem. Nos cap´tilos 

seguintes a abordagem dos aspectos da produção/transmissão, da construção e da 

recepção/apropriação do enfoque tríplice destacam como o percurso das adaptações para outras 

mídias, como o cinema e os vídeogames, exemplificam significativamente os processos de 

midiatização e de transmidiatização. A análise elenca as adaptações mais marcantes durante o 
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período dos anos de 1966 ao ano de 2016, que coincidem com a era das novas tecnologias de 

mídia. Sendo o espaço de cerca de cinquenta anos um recorte bastante amplo, optamos por dar 

ênfase às produções audiovisuais e tecnológicas que estabeleceram a aproximação do Batman 

com um público mais amplo e heterogêneo que o público de leitores de suas revistas em 

quadrinhos.  

Ao final desse tópico, cabe aqui, uma observação de que, a pesar de ter desenvolvido 

o Batman junto com Bob Kane, Bill Finger passou os últimos mais de 70 anos sem ser 

devidamente creditado como coautor do personagem. Durante as comemorações do aniversário 

de 75 anos de criação do personagem e o centenário de nascimento de Finger no ano de 2014 

as publicações do Batman foram reimpressas reconhecendo e registrando Bill Finger como um 

dos ‘pais’ do Homem Morcego. Além das histórias em quadrinhos o registro e o 

reconhecimento foram apresentados nos créditos na série Gotham (2014/2017) do canal 

televisivo da FOX e nos créditos iniciais do filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). 

Abaixo, o registro do reconhecimento (Figura 56).  
 

Figura 56 – Reconhecimento tardio: Bob Kane e Bill Finger os criadores do Batman – na série Gotham 
(2014/2017), no filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e na publicação BATMAN & ROBIN 

ETERNAL #3. 

 
Fonte: As duas primeiras são print screens dos referidos audiovisuais e a última imagem do site 

Blastr.com. 
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4 O CAVALEIRO DAS TELAS: O PROCESSO DE MIDIATIZAÇÃO 

 

Neste tópico, abordamos o processo de midiatização do Homem-Morcego, destacando 

que, ao se adaptar o personagem da mídia impressa para mídia audiovisual nas plataformas 

cinematográficas e televisivas, várias adequações técnicas e estéticas foram necessárias para o 

Batman funcionar adequadamente no audiovisual. Enfatizamos ainda o papel das histórias em 

quadrinhos de Frank Miller na midiatização do Batman e as diferenças estéticas e narrativas 

das principais adaptações do personagem para o cinema: William Dozier/Leslie H. Martinson 

(1966), Tim Burton (1989, 1992) e Joel Schumacher (1995, 1997). E, finalmente, aplicamos o 

modelo narrativo da jornada do herói à trilogia de filmes de Christopher Nolan (2005, 2008, 

2012) – em contraponto ao filme de Zack Snyder (2016). 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA SÉRIE DE TV PARA A SOBREVIVÊNCIA DO PERSONAGEM 

 

A trajetória midiática do Homem-Morcego teve início a partir da adaptação realizada 

para o cinema nos anos 1943 e 1949 com os cinesseriados, como visto na tópico anterior, e se 

estendeu nos anos de 1960 marcado pela adaptação de seu universo para a televisão com a série 

Batman e as consequências para sua trajetória na mídia e renovação nos quadrinhos.  

A demarcação histórica não se deu de forma linear e segmentada, os processos se 

entrelaçaram com a dinâmica dos meios de massa que se revezaram em função do mercado e 

da audiência, começando pelos anos de 1960, quando transformações socioculturais 

estremeceram as sociedades norte-americanas e mundiais. A corrida espacial, o Sputnik e o 

cosmonauta Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço, orgulhavam a União Soviética e 

assombravam o mundo por engatilhar a Guerra Fria para além dos limites da terra. Os norte-

americanos correram e, após inúmeros fracassos, entraram para a história com a missão Apolo 

11, fincando a bandeira dos Estados Unidos em solo lunar. 

A guerra do Vietnã marcou o confronto armado da Guerra Fria. Com isso, Estados 

Unidos e União Soviética se enfrentam num campo de batalhas em que o grande perdedor foi a 

sociedade, com o real horror de uma guerra nada hollywoodiana, com os russos apoiando o 

Vietnã do Norte e os norte-americanos apoiando o Vietnã do Sul. A União Soviética enviou 

armas, enquanto os norte-americanos enviaram seus jovens numa guerra que não era a deles. A 

crueldade do conflito jogou os norte-americanos numa guerra interna contra a ação no Vietnã, 

gerando uma enorme insatisfação popular quando a televisão mostrava os filhos da América 

dizimados nos sangrentos campos de batalha pelos nativos vietcongues.  
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As lutas pelos direitos civis, os movimentos contra o racismo liderados pelo pastor 

Martin Luther King Jr. e o movimento feminista estremeceram as bases do american way of 

life. Na área cultural, o movimento de contestação dos valores da sociedade do pós-guerra 

transbordou nas artes visuais com a vibração da Pop Art e na música, com Elvis Presley, os 

Beatles e o festival de Woodstock. O movimento hippie com o lema “Paz e Amor” era o 

exemplo da chamada contracultura que reforçava o seu repúdio à Guerra do Vietnã e à corrida 

imperialista dos polos capitalistas e comunistas. 

A força da televisão foi o ambiente perfeito para a reação das organizações sociais 

mais conservadoras diante de tanta ebulição social das ruas. A preocupação era preservar as 

crianças, os jovens e o cidadão médio norte-americano com formas simbólicas que lhe 

projetassem para fora das discussões políticas e sociais. Domando o potencial questionador e 

resgatando os valores simbólicos do american way of life, séries de televisão traziam de volta a 

inocência e o conformismo com o resgate dos heróis da cultura de massa, como os caubóis e os 

super-heróis das histórias em quadrinhos. Tal articulação foi pensada junto aos grupos 

econômicos que precisavam manter o mercado de consumo confiante no estado norte-

americano, mesmo que a guerra estivesse desconstruindo a imagem onipotente da América. 

A televisão, nessa época, vai crescendo de forma hegemônica conquistando o antigo 

público dos quadrinhos com desenhos animados e novas aventuras em formato de telesséries 

com temas policiais, ficção científica e temática cômica. Em 1963, no meio desse movimento, 

surge a ideia de se produzir uma série de televisão aos moldes da série do Superman na década 

anterior. Personagens como o Superman, Mulher Maravilha e Batman além de representarem 

uma época nostálgica dos anos 1940 e 1950, não despertavam mais o interesse dos novos 

públicos também pelas histórias com declínio criativo. Para essa tarefa, o produtor de televisão 

William Dozier negociou os direitos de produção de uma série com atores de verdade sobre o 

Batman. Com esse cenário favorável, o desafio de Dozier era dar vida às aventuras do Homem-

Morcego para um novo público, que não estava lendo quadrinhos e tinha na televisão seu 

principal meio de entretenimento, processo descrito no livro Sock! Pow! Crash! – 40 anos da 

série Batman da TV (2006) do jornalista Jorge Ventura. 

A produção da série de TV do Batman tinha como objetivo utilizar o personagem como 

mediação do discurso antimovimento de contracultura. Estava sob a responsabilidade do 

Homem-Morcego devolver as crenças no american way of life e nas instituições do estado 

norte-americano. O público de faixa etária diversa assistia às aventuras repletas de ação, humor 

e sátira aos costumes da época.  



114 

 

Extremamente colorida e reproduzindo as onomatopeias características da linguagem 

dos quadrinhos, a série do Batman apresentava seus aliados e vilões que, de forma lúdica e 

ingênua, simulavam conflitos que em nada deveriam lembrar a realidade do mundo real. 

Considerada um “telegibi” por Jorge Ventura (2006), a série conectou-se culturalmente aos 

anos 1960. Seu alcance foi potencializado com a TV em Cores, com a tecnologia que permitiu 

a reprodução das cores na imagem televisiva, sendo possível a reprodução das cores das páginas 

dos quadrinhos com mais naturalidade na série (Figura 57). 

 
Figura 57 – As onomatopeias dos quadrinhos reproduzidas na série do Batman (1966). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

 

A Pop Art foi a base para o visual da série, porém, a marca da série foi a estética 

camp6F 12. Explorando essa estética, o seriado pretendia levar à telinha da TV a mesma 

dinâmica e narrativa das histórias em quadrinhos, abusando do uso de clichês e de 

onomatopeias, com bom humor e irreverência. Nas palavras do produtor da série, William 

Dozier, em entrevista nos anos 1960: “Jamais quis rechear a telinha com um herói amargurado. 

Batman tinha que ser carismático para as crianças, engraçado para os jovens e digno para os 

adultos” (VENTURA, 2006, p. 41). 

A série torna-se, então, um sucesso no horário nobre, sendo produzida pela rede de TV 

norte-americana American Broadcasting Corp. (ABC). Com dois episódios semanais de 

                                                            

12  O termo camp é comumente relacionado ao exagero, à afetação, a uma estética especial que ironiza ou 
ridiculariza o que é dominante. 
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aproximadamente 30 minutos cada nas primeiras duas temporadas, na terceira e última 

temporada foi reduzido para um episódio por semana. A série durou de 1966 a 1968, com 120 

episódios. A fórmula da série, antes de ter sido inovadora, na verdade, foi uma releitura com 

melhorias técnicas e estéticas de produções de 1940-50 com outros super-heróis como 

Fantasma, Capitão América, Superman e o próprio Batman, que teve duas produções em 1943 

e 1949. Eram os cinesseriados que, exigidos antes do filme principal, entretinham o público. 

Sempre com um episódio dividido em duas partes, em que a primeira terminava com um gancho 

narrativo, deixando um suspense e criando uma expectativa do que iria acontecer com o herói, 

provocava o espectador a voltar na semana seguinte para ver o desfecho da aventura.  

Elementos curiosos foram inseridos na série de forma satírica indireta, como o telefone 

vermelho na sala do Comissário Gordon, que era a linha direta com o Batman. Esse foi um 

elemento resgatado das primeiras histórias em quadrinhos e numa referência à “linha 

vermelha”, conexão telefônica direta do gabinete do presidente da república na Casa Branca em 

Washington D.C., capital dos Estados Unidos e o palácio do Kremlin, sede do governo da União 

Soviética na cidade de Moscou (Figura 58). 

 
Figura 58 – O Batphone – a linha vermelha com o Batman. O uso do Batphone era sempre momento de tensão 

dramática na série. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Uma das sequências mais marcantes dos episódios da série era a escalada pelos prédios 

pela Dupla Dinâmica. A abertura na narrativa ocorria quando o Batman sacava o Batarangue 

com a Bat-corda e lançava sobre a edificação e os dois começavam a subir e a cada janela um 

cidadão morador do prédio interagia com o Batman e o Robin, criando uma pausa cômica na 
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narrativa. Esse recurso abriu margem para inserir o merchandising para divulgar artistas que 

estavam em turnê ou promovendo algum filme ou programa de televisão (Figura 59). O espaço 

tornou-se extremamente disputado pelas estrelas do mundo do entretenimento da época. 
 

Figura 59 – Participações e convidados especiais na série. Ator e cantor norte-americano Sammy Davis Jr, em 
sua aparição na série. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

 
Figura 60 –“Sintonize amanhã! Na mesma Bat-hora! No mesmo Bat-canal!” – Dozier introduziu essa chamada 

para marcar o gancho para a próxima parte do episódio. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

O elenco da série era uma atração à parte. Nomes como os atores Cesar Romero, que 

dava vida ao vilão palhaço do crime, o Coringa; Burgess Meredith, que com elegância 

interpretava o Pinguim; o carismático Frank Gorshin vivia o Charada; e três atrizes 

emprestaram a sua beleza e sensualidade para a Mulher Gato/Selina Kyle: Julie Newmar, Lee 

Meriwether (no longa-metragem derivado da série) e primeira protagonista negra a atriz e 

cantora Eartha Kitt (na última temporada da série). Os protagonistas Batman e seu alter ego 

milionário Bruce Wayne e o Robin/Dick Grayson eram vividos pelos estreantes Adam West e 
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Burt Ward, respectivamente. A atriz Yvonne Craig fez Barbara Gordon, filha do Comissário 

Gordon, que secretamente ajudava a Dupla Dinâmica como a Batgirl. 

 
Figura 61 – Elenco base da série.  

 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 
Além do elenco de destaque, a produção e a direção de arte da série impressionavam 

pelos cenários, figurinos e principalmente por ter propiciado a materialização do que veio a se 
tornar o maior ícone automobilístico da época – o Batmóvel. Com o trabalho de Barris, o 
Batman ganha o seu primeiro veículo personalizado desde a sua primeira aparição nas telas em 
1943. 
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Figura 62 – O Ford Lincon Futura transformou-se pelas mãos de George Barris no icônico 
Batmóvel. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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Figura 63 – Demais veículos criados para a série: o Bat-Coptero, as Bat-motos e a Bat-lancha todos criados por 
George Barris para a série. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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No mesmo ano de 1966, a série rendeu uma versão em longa-metragem que colocava 

a Dupla Dinâmica contra os quatro mais carismáticos vilões da série: o Coringa, a Mulher-Gato, 

o Charada e o Pinguim. 

 
Figura 64 – Pôster do longa-metragem Batman: The Movie – lançado em 1966, derivado da série de TV 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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A série ganha tamanha dimensão, tanto que uma linha de produtos licenciados são 

lançados ao mercado. O Batman da série torna-se muito popular, ganha credibilidade e tem a 

sua imagem associada a diversos produtos de consumo. A seguir, apresentamos alguns 

exemplos: 

 
Figura 65 – Batmania. Exemplos de produtos e de material de merchandising derivados da série de TV. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Em 1968, a série foi cancelada, os custos de produção se apresentavam muito caros 

para a época, e a emissora ABC não teve mais o retorno em audiência que justificasse os custos. 

Porém, a partir das reprises e da exportação para outros países, a série ganhou o mundo, 

popularizando a imagem do Batman para além das terras norte-americanas.  

Em países como o Japão, a série rendeu uma linha de histórias em quadrinhos 

produzidas totalmente em solo nipônico. A publicação Bat-Manga! The Secret History of 

Batman in Japan de 2008 pela Pantheon Books do autor Jiro Kuwata, reuniu os quadrinhos 
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produzidos entre os anos 1966 e 1967 com histórias originais baseadas nos personagens e 

episódios do programa de TV. 

A década de 1970 estava chegando e o discurso lúdico e pueril não tinha mais a mesma 

força. E a televisão começou a investir em séries com tons mais sérios e de temática cômica do 

cotidiano, aventura e sexualidade, ação ficcional e policial.  Por sua vez, o legado da série não 

se limitou na inúmera quantidade de produtos de merchandising com a imagem do Batman, 

provocou a sua renovação nas histórias em quadrinhos nas décadas seguintes. A sobrevida do 

personagem nas páginas dos quadrinhos pegou carona com o sucesso da série, porém, os tempos 

estavam mudando e o encerramento das aventuras televisivas colocou a existência do 

personagem em condições de se reinventar. 

 

4.2 O TRABALHO DE DENNY O’NEIL PARA RESGATAR AS ORIGENS DO BATMAN 

 

Nos anos 1970, sob o comando do editor Julius Schwartz, a DC Comics se moderniza 

e contrata novos roteiristas e artistas, entre eles, o jovem Denny O’Neil, que assumiria o 

comando editorial dos títulos do Batman por mais de 20 anos. Com os artistas como Alan Davis, 

Marshall Rogers, Neal Adams, Gene Colan e Jim Aparo, resgataram o cânone do Batman, 

devolvendo a sua aura soturna. O’Neil foi responsável por reposicionar as histórias do Batman 

na atmosfera noir, de mistérios e tramas detetivescas, como descrito no livro Batman – Arquivo 

Histórico (2015). 

A maturidade do jovem Dick Grayson, que deixa de ser o Robin e vai para a faculdade, 

Bruce Wayne deixa a velha Mansão Wayne, que era afastada da cidade, para morar na cobertura 

da Torre da Fundação Wayne no centro de Gotham City. Essas foram algumas das inovações 

implementadas por O’Niel que reconfiguraram o personagem para um distanciamento da 

imagem lúdica e caricatural da série de televisão dos anos de 1960. Além disso, no ano de 1989, 

Dennis O'Neil, com arte de Dick Giordano, publica a história Batman: The Man Who Falls, em 

que apresenta uma visão geral dos primeiros anos de vida de Bruce Wayne, incluindo o 

assassinato de seus pais, sua jornada pelo mundo na preparação e o treinamento para combater 

o crime e seu retorno a Gotham City para se tornar Batman. Tal história serviu de base, 

juntamente com Batman Ano Um de Frank Miller, para o roteiro do filme Batman Begins, de 

Christopher Nolan, em 2005. 

O trabalho de O’Neil foi decisivo para preparar as bases para o Batman de Frank Miller 

e de Tim Burton, como também serviram de referência para o Batman de Nolan. Na trilogia 

cinematográfica do diretor Christopher Nolan e do roteirista David Goyer, somos apresentados 
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ao Batman criado pela parceria O’Neil e Neal Adams, em que elementos, como a transferência 

da base de operações do Batman para a Torre Wayne e um Homem-Morcego mais detetive e 

que age além da jurisdição de Gotham no segundo filme da trilogia são exemplos da base 

construída na Era de Bronze por Denny O’Neil (Figura 66). 

 
Figura 66 – O Batman volta as suas origens com Dennis O’Neil. Nova fase revisita suas origens e reposiciona o 

personagem no conceito detetivesco, que serviu de base para adaptação no cinema por Nolan na trilogia The 
Dark Knight (2005-2012). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

4.3 O BATMAN DE FRANK MILLER – CONTRIBUIÇÕES CRIATIVAS 

 

Os anos 1980 foram marcados por crises econômicas, guerras e a manutenção das 

tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. A cultura pop se configurava cada vez 

mais midiatizada e midiatizadora. O cinema, majoritariamente o cinema norte-americano, 

reinventava-se com novos heróis. Os caubóis imortalizados por John Wayne, como no filme 

Nos Tempos das Diligências (1939) dirigido por John Ford, cederam o posto para os policiais 

implacáveis de Clint Eastwood e Charles Bronson e se consolidaram com o ápice da valentia e 
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brutalidade com a figura dos superanabolizados: Rambo, do Sylvester Stallone; e o 

Exterminador do Futuro, vivido pelo austríaco naturalizado norte-americano, Arnold 

Schwarzenegger. A violência e o cinismo transfiguravam as virtudes dos velhos caubóis. Os 

novos heróis explodiam tudo o que vinha pela frente com metralhadoras cada vez maiores e 

com munição incrivelmente infinita (Figura 67). Já os vilões eram o estereótipo dos tipos 

marginais ao american way of life: os latinos, os negros, os asiáticos, os russos e os árabes; que 

quase sempre eram retratados como versões do Pablo Escobar que traziam a desgraça para o 

solo norte-americano com tráfico de drogas e armas.  

Tais formas simbólicas retratadas pelo cinema hollywoodiano influenciaram 

culturalmente outras manifestações artísticas. Com o Batman, após o fenômeno de mídia e de 

popularidade da série camp dos anos 1960, o esforço era pôr um fim àquela imagem da TV, 

para uma abordagem mais próximas dos novos heróis do cinema e, de certa forma, retomar suas 

origens mais sombrias e violentas dos quadrinhos dos anos 1940, marcando a passagem da Era 

de Bronze para a Era das Trevas. 

 
Figura 67 – Novos heróis nos anos 1970 e 1980. Na ordem: Clint Eastwood, Charles Bronson, Sylvester Stallone 

e Arnold Schwarzenegger. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Para comemorar seu aniversário de 50 anos, a editora DC Comics realizou uma grande 

reformulação editorial. Seus personagens foram atualizados para a contemporaneidade e os 
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valores culturais da década de 1980. O Superman, a Mulher-Maravilha e o Batman passaram a 

ter suas jornadas heroicas recontadas. Com o Batman, a transformação foi mais radical, pois, 

na mesma década, deu-se início a uma série de ações, como: contar sua história de origem numa 

publicação mais sóbria, realista e mais adulta; uma novela gráfica que contaria a última aventura 

da jornada do Homem-Morcego (provavelmente a sua morte); e também incluíam a produção 

de um longa-metragem para os cinemas que pretendia reposicionar o personagem no novo 

panteão de heróis composto por Rambo e seus iguais. 

 
Figura 68 – O novo Batman – vigilante implacável. A reprodução do estereótipo de poder e confiança do herói 
de filmes de ação – ar severo e empunhando uma arma em primeiro plano. No caso do Batman de Miller, acaba 

empunhando uma arma para assustar um bandido. Na versão de Tim Burton, um dispositivo lançador de um 
arpão emula uma pistola. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Mas por que o Batman? A escolha não foi por acaso. O personagem tem uma história 

dramática, um trauma de infância faz um homem vestir um capuz e uma capa, transformando-

se num morcego gigante que sai das sombras à caça dos criminosos, com um desejo incansável 

de vingança. Sua mortalidade cria uma tensão na narrativa, que deixa no ar a dúvida sobre a sua 

sobrevivência no combate aos criminosos em cada nova aventura. Nessa Perspectiva, a 
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possibilidade de identificação com um personagem mais real e palpável permitia narrativas 

mais sérias que aproximassem o público adulto daquele “novo” herói. O Batman que o 

indivíduo curtia quando criança na série de TV cresceu com ele, possibilitando que esse fã 

continuasse acompanhando seu herói em jornadas mais contextualizadas no mundo dos anos 

1980. 

Surge, em 1986, Batman the Dark Knight Returns, apresentando um personagem mais 

denso e psicologicamente mais perturbado. O Batman nessa publicação está mais velho e 

aposentado, porém, diante da escalada da violência orquestrada por uma gangue de rua que 

ameaça a população de Gotham, Bruce Wayne decide vestir o manto do Homem-Morcego 

novamente e enfrentar essa gangue.  

Porém, a sua volta à ação desperta os fantasmas do seu passado. O Robin retorna à 

vida, não literalmente, mas a partir da admiração de uma jovem que, fascinada pelos feitos 

heroicos do Homem-Morcego, decide se unir a ele para combater a onda de crimes, reativando 

a clássica Dupla Dinâmica. Seus inimigos clássicos como o Duas-Caras e o Coringa (Figura 

69) retornam da inércia, ameaçando o povo de Gotham. A narrativa da trama é conduzida não 

só por seus protagonistas mas também por um narrador subjetivo, semelhante às intervenções 

da cobertura da imprensa na TV, que em cada quadro repercute e indaga sobre as implicações 

do retorno do Batman.  

Ademais, Miller retrata a Guerra Fria, apresentando o então presidente dos Estados 

Unidos na época, o republicano Ronald Regan, de forma caricata, nesse caso, utilizando o 

Superman como sua arma contra o poderio bélico da União Soviética. A intervenção dos 

Estados Unidos numa guerra contra os russos no território fictício de Corto Maltese, uma ilha 

na América do Sul, numa referência a Cuba, utilizando o Superman como arma para vencer a 

União Soviética, coloca em conflito ideológico o Batman contra o Homem de Aço, gerando 

uma das imagens mais emblemáticas das histórias em quadrinhos. Ao final, Miller apresenta a 

sua visão para o fim da jornada do Batman. O Cavaleiro das Trevas sai de cena morto pelas 

mãos do Superman que, simbolicamente, representa o estado norte-americano sob a égide da 

ideologia da política do partido Republicano. 
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Figura 69 – Em Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986. 

 
Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986. 
 

Figura 70 – Em Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986 a nova Dupla Dinâmica, com o manto do 
Robin sendo usado por uma garota. 

 
Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986. 
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Figura 71 – Duelo mortal. O confronto final com o arqui-inimigo o Coringa. 

 
Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986. 
 

Figura 72 – O primeiro Batman versus Superman. O acerto de contas definitivo com o Superman. 

 
Fonte: Acervo da coleção do autor. 
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Figura 73 – Cenas icônicas do Batman de Frank Miller. 

 
Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986. 

 
Figura 74 – O Batman de Frank Miller surge mais humano e violento. 

 
Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986. 
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Em 1987, a DC Comics lança a origem do Homem-Morcego recontada numa 

minissérie em quatro partes, a obra do promissor roteirista Frank Miller e do cartunista David 

Mazzucchelli – Batman Ano Um (Figura 75). Miller traz a origem do Batman a uma dimensão 

contemporânea. A narrativa remonta a atmosfera noir ao mesmo tempo que a posiciona como 

uma boa história policial, em que somos apresentados à cidade de Gotham, com seus 

personagens; e ao misterioso Batman, pelos olhos do tenente Jim Gordon, vindo de Chicago, 

cidade famosa pela máfia e por Al Capone nos anos 1930. Gotham City é uma alegoria das 

grandes metrópoles como a Nova Iorque: corrupção, prostituição, tráfico de drogas, violência 

urbana, guerra entre famílias mafiosas, crime organizado, desesperança que não retratava só a 

Gotham mas era também um retrato sociocultural daquela época. O fator de esperança para a 

mudança daquele cenário estava na convicção pessoal em fazer a coisa certa com o apoio do 

vigilante mascarado – o Batman. Nesse cenário, a arte cinematográfica da diagramação das 

páginas, a visão realística dos personagens, os closes e enquadramentos executados pelo 

cartunista David Mazzucchelli deram à obra uma conexão com o mundo real que aproximaram 

visualmente a história do universo do leitor. 
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Figura 75  – Batman – Ano Um. Cenas da história em quadrinhos lançada em 1987 pela dupla Miller (roteiro) e 
Mazzucchelli (desenhos). 

 
Fonte: Batman – Ano Um, lançado em 1987. 
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Repare que em Ano Um, a reinvenção do mito do cavaleiro solitário (que vem trazer 

justiça e esperança à vila ameaçada pelo crime e pelo medo) é protagonizada pelo Batman, que 

nessa história em quadrinhos é apresentado de forma extremamente humana, com falhas e 

acertos. Nela, depara-se com o outro narrador, desta vez, o milionário Bruce Wayne no início 

de sua jornada para pôr em prática seu plano de vingança utilizando os conhecimentos e o 

treinamento de combate ao crime adquiridos na Europa e na Ásia. Ele se depara com o fracasso 

diante de sua primeira atuação e a inspiração quase que sobrenatural que dá vida à figura do 

Batman, marcando a virada para os primeiros êxitos contra os criminosos em Gotham. Essa 

história em quadrinhos reposicionou o Batman na contemporaneidade e preparou a base para 

os quase trinta anos seguintes nas histórias em quadrinhos, em séries de animação, jogos de 

vídeo game e no cinema.  

Seguindo a trilha de alcançar o público adulto, a DC Comics publicou, também em 

1986, duas obras primas dos quadrinhos contemporâneos: V de Vingança e Watchmen (Figura 

76), ambas do inglês Alan Moore, que criaram um nicho dentro do universo das histórias em 

quadrinhos no mercado norte-americano – as graphic novels (novelas gráficas). Nas novelas 

gráficas, as narrativas em quadrinhos eram mais livres para abordar temáticas polêmicas, como 

política, direitos civis, sexo, violência, drogas, filosofia etc. 

 
Figura 76 – Capas das edições de V for Vendetta (V de Vingança) de 1988 e Watchmen de 1986, ambas do 

escritor inglês Alan Moore. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

  



133 

 

Tal liberdade reposicionou também a condição do autor diante do personagem. Não há 

mais um quadrinho do Batman casualmente desenhado por Frank Miller, mas sim a obra de 

Miller com o Batman, com destaque ao autor e a sua visão autoral sobre o personagem. Miller 

retorna ao personagem com liberdade criativa para trabalhar uma novela gráfica com sua 

assinatura criativa. 

O Homem-Morcego continua como propriedade da DC Comics/Warner Bros., assim 

como Otelo de Shakespeare, que teve inúmeras versões para o teatro, a televisão e o cinema na 

visão criativa de autores, atores e diretores; o Batman passa a ter essa dimensão que permite ao 

autor imprimir sua marca ao personagem. 

 

4.4 AS TRANSFORMAÇÕES NARRATIVAS NA MIDIATIZAÇÃO DO PERSONAGEM  

 

Nas outras versões do Batman nos filmes Batman Forever (1995) e na trilogia The 

Dark Knight (2005-2012), Bruce Wayne está em conflito com a vida sob o manto do Homem-

Morcego. Isso os aproxima das versões do personagem das Eras de Bronze, da Era das Trevas 

e da Era Moderna, descritas no tópico 3.6, desta dissertação. Tal abordagem, para o 

personagem, alcançou um público além dos fãs, pois, para o público em geral, é mais crível um 

herói com dilemas e conflitos humanos, dando mais verossimilhança a narrativa 

cinematográfica.  

Para explicitar essas diferenças entre as interpretações do Batman, apresentamos a 

seguir alguns parâmetros de comparação entre filmes e eras. 

 

4.4.1 A série de 1966 e a representação no audiovisual do Batman: a estética camp 

 

No longa-metragem derivado da série, somos novamente apresentados ao Cruzado 

Embuçado como o herói acima de qualquer desvio de caráter e que está ao lado da lei e dos 

princípios morais do american way of life. Esse Batman age como um super-oficial da lei, 

mesmo usando uma máscara e uma capa. Seu alter ego, Bruce Wayne, é o perfeito cidadão 

norte-americano bem-sucedido. Homem culto, de gosto refinado e dono de uma fortuna que lhe 

permite fazer caridade; apresenta-se como um modelo a ser seguido e almejado. O Batman, 

como reflexo, é um perito em técnicas de investigação, mestre em ciências e cultura em geral, 

um ás das artes marciais e das lutas em geral, além de ter um senso de justiça e moral ilibada 

que intimida inimigos e aliados. 
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O Batman/Bruce Wayne de Adam West (Figura 77) é um homem que, em seu 

altruísmo, busca fazer sua parte para tornar o mundo um lugar melhor e mais justo, levando, 

assim, os criminosos à justiça para fazê-los pagar por seus delitos, com a esperança de tentar 

convertê-los em cidadão honestos. É um herói bastante otimista e humanista. 

 
Figura 77 – O Batman de 1966. Adam West interpreta Bruce Wayne/ Batman. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Seus conflitos são sempre com os dilemas morais do ser humano, ser o mais perfeito 

possível. Esse Batman é um homem obcecado em fazer a coisa certa, um perfeccionista que 

entra em conflito consigo mesmo e com os seus antagonistas por tentar mostrar-lhes que o crime 

não compensa. O Coringa, o Pinguim, o Charada e a Mulher-Gato são os seus principais 

adversários. Sua jornada é diária e cíclica, com a ação de tentar corrigir os vilões que andam à 

margem da lei, o Batman de Adam West é incansável. Tal condução indica que sua longevidade 

será bastante longa, sem haver qualquer preocupação com o futuro, algo como a ausência de 

limites para sua jornada contra o crime. A se converter em herói, o Batman de 1966 

personificava o ídolo norte-americano, um cânone da moral e da justiça, um modelo a ser 

almejado por todos na narrativa ficcional e principalmente pelo público espectador que deveria 

mirar em seu exemplo e seguir uma vida dentro da lei e da ordem. 
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Figura 78 – Batman: The Movie – de 1966 por Leslie H. Martinson. Composição do cartaz oficial e de cenas do 
longa-metragem. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

4.4.2 Tim Burton e a representação audiovisual do Batman: a estética expressionista 

 

O trabalho de Miller acabou por influenciar a reinvenção do Batman para as telas do 

cinema. Dirigido pelo jovem cineasta Tim Burton, fascinado pela estética gótica, expressionista 

e com base no quadrinho Cavaleiro de Trevas; Batman (1989) traz novos elementos estéticos, 

como um novo uniforme, nova Bat-Caverna, novo Batmóvel etc. 

A obra de Tim Burton tem vários traços marcantes de algumas das mais consagradas 

escolas do cinema. Seu fascínio pela estética do cinema do expressionista7F13 alemão dos anos 

1920/30 reconfigurou o Batman para o cinema. Burton resgatou a atmosfera sombria e gótica 

da versão original do personagem dos quadrinhos e o contextualizou para a estética do cinema 

de ação dos anos 1980 – com explosões, violência e subversão de valores.  

O Batman de Michael Keaton/Tim Burton apresentou um contraponto ao modelo de 

Adam West. Nessa versão, o Cavaleiro das Trevas é uma figura marcada pelo trauma da morte 

de seus pais e pelo desejo de vingança. Tais aspectos o deixam um personagem mais complexo 

e mais denso que a visão de Adam West. Keaton apresenta um herói amargurado e ao mesmo 

                                                            

13 O cinema expressionista tinha muitas marcas: era dualista no tratamento luz versus sombra, bem versus mal; 
cenarista e decorativo, com cenários escuros e claustrofóbicos; de memória e miragens, acentuando emoções 
regressivas, como fobias de infância, traumas adolescentes e nostalgia; utilizava maquiagem pesada e manipulação 
da iluminação para criar profundidade e atrair a concentração do espectador. 
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tempo soturno e misterioso, despertando muito mais medo e desconfiança sobre seus atos do 

que a versão da série de 1966 (Figura 79). 

 
Figura 79 – O Batman de 1989 e de 1992. Michael Keaton interpreta Bruce Wayne/ Batman. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Keaton interpreta um Bruce Wayne/Batman mais depressivo e menos otimista. Sua 

postura diante do caos é de impor a ordem pelo medo. A figura do Batman representa as trevas 

e deve impor a justiça a qualquer custo, explorando o medo como instrumento persuasivo. É 

um herói psicologicamente afetado e tão desequilibrado quanto os vilões com quem ele 

combate.  

O Batman de Keaton/Burton é um vingador implacável, e utiliza todos os recursos para 

fazer justiça. Uma justiça sob sua ótica é que os vilões têm de ter um destino trágico nas suas 

mãos. A doentia obsessão por justiça e um sentimento eterno de vingança são o combustível 

diário para a sua cruzada. O conflito em tentar levar uma vida dupla de maneira a conciliar um 

relacionamento amoroso com a jornada contra o crime é o principal ponto de tensão na jornada 

do Batman de Keaton/Burton. Não há espaço para uma vida pacata e normal, o desejo em 

manter a vida dupla é muito mais forte do que qualquer racionalidade.  

Assim como o Batman de Adam West, os vilões na versão de Keaton também são o 

Coringa, o Pinguim e a Mulher-Gato, só que em versões psicologicamente afetadas. O Coringa 

é um mafioso psicopata que tragicamente cai num tanque de produtos químicos após luta com 

o Batman e enlouquece. O Pinguim é uma aberração que se apresenta como um assassino serial 

que comente seus delitos com uma gangue disfarçada de artistas circenses. A Mulher-Gato é 

uma ex-secretária que após sofrer um acidente ressurge como uma mulher identificada com 

hábitos felinos. 
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Figura 80 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa metragem Batman – lançado em 1989 pelo diretor 
Tim Burton. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Sua visão da Gotham City mistura características ambientais e arquitetônicas que 

remontam a Europa do início do século XIX e o início do século XX: muita fumaça de fábricas, 

como na Revolução Industrial, e os ambientes enevoados, semelhantes a um filme noir, 

preenchidos por um design que evoca a estética do expressionismo alemão. 

O filme noir é mais uma corrente do cinema que pode ser facilmente notada nos filmes 

de Burton. O ambiente habitado pelos heróis do diretor remete bastante aos dessa estética: o 

mundo é cínico e, por vezes, antipático. O herói, no caso do Batman, é na verdade um anti-

herói, que age acima da lei e faz uso de recursos não ortodoxos para combater o mal, sendo 

mais malvado que os criminosos. A moral é relativizada; ele tomou uma atitude ruim, mas no 

fundo é uma boa pessoa. Além disso, Burton utiliza sombras, contraste e até realiza alguns 

trabalhos em película preto-e-branco. O cenário da Gotham City, em especial, tem várias 

semelhanças com os filmes noir na criação de ambientes lúgubres e claustrofóbicos. 

A trama do filme gira em torno da temática da vingança. Nessa versão, a origem do 

Batman é recontada, porém, com uma variação: o algoz dos pais do jovem Bruce Wayne é o 

assassino Jack Napier, o futuro mafioso que se torna o Coringa pelas mãos do Batman que o 

deixa cair num tanque de produtos químicos tóxicos. Tal adaptação foi justificada pelos 

produtores Peter Guber, Jon Peters e Michael E. Uslan para criar uma conexão mais forte entre 

os personagens e justificar as ações de ambos. Há uma clara inspiração na obra O Fantasma da 

Ópera, em que a personagem Vicky Vale, repórter fotográfica, acaba se apaixonando pelo 

misterioso Batman/Bruce Wayne e se vê perseguida pelo cruel e burlesco Coringa. Duas figuras 
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emocionalmente deformadas que se escondem por detrás de uma “máscara” que disputam o 

mesmo interesse amoroso. 

O Batman de Burton consolidou o trabalho de Miller para o grande público fora do 

universo de leitores de histórias em quadrinhos. Essa reconfiguração da imagem do personagem 

pop dos anos 1960 trouxe impacto na trajetória do personagem como produto midiático. Os 

valores simbólicos foram adaptados ao contexto sociocultural da época. Assim como os demais 

protagonistas dos filmes de ação dos anos 1980, o Homem-Morcego seguia na trilha da 

violência, do anti-heroismo, e da neutralização do antagonista com a sentença de morte.  

Tais elementos contrastavam com o Batman de Dozier. A ideia era se descolar daquela 

imagem moralista e lúdica, abraçando o cinismo do herói contemporâneo. Para muitos, a 

imagem violenta e sombria do Batman de Burton não agradava, porém, tal visão do discurso 

narrativo estava coerente com a origem do personagem nos anos 1930-40, quando o Homem-

Morcego aterrorizava e matava os criminosos. 

 
Figura 81 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem Batman Returns – de 1992, diretor Tim 

Burton. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Burton retornaria ao universo do Batman para mais um filme, Batman Returns (1992), 

em que coloca novamente o Homem-Morcego em confronto com dois vilões clássicos: o 

Pinguim, vivido pelo ator Denny DeVitto; e a Mulher Gato, interpretada por Michelle Pfeiffer 

(Figura 81). Com Michael Keaton de volta ao personagem protagonista, a trama é inspirada o 

cinema expressionista alemão, mais precisamente no filme de O Gabinete do Doutor Caligari 

(1920), filme mudo dirigido por Robert Wiene. 
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Em Batman Returns (1992), muito mais do que no primeiro Batman, Burton teve mais 

liberdade criativa para imprimir sua marca estética. Um exemplo foi a escolha em filmar o 

Batman totalmente em um imenso estúdio climatizado, tal qual o Dr. Caligari, com a mescla de 

cenários compostos por painéis pintados e cenografia estilizada. A Gotham City nesse filme é 

uma cidade caricatural, onde todos parecem viver em uma época atemporal, sem conexão com 

a realidade externa. Burton usa os mesmos recursos cromáticos de diferenciação entre dia e 

noite: para as poucas cenas diurnas, luz amarela; nas sequências noturnas, o azul. Os atores 

imprimem um “quê” de exagero em suas interpretações, dando um ritmo teatral ao filme, tal 

como no filme de Wiene.  

  
Figura 82 – O Dr. Caligari de Tim Burton. Os conceitos visuais dos personagens Dr. Caligari e Cesare do filme 

The Cabinet of Dr. Caligari (1921) de Robert Wiene, inspiram Burton para o visual do Pinguim e da Mulher 
Gato de Batman Returns (1992). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Na trama do filme, a calmaria na cidade de Gotham City é interrompida pela lenda do 

monstro que se esgueira pelos esgotos. É o Pinguim (Danny DeVito), figura grotesca que foi 

jogada nos esgotos de Gotham por seus pais, pois nascera deformado. Ele cresce e vê na pessoa 

do inescrupuloso magnata Maximillian Shreck (Christopher Walken) a chance de ressurgir na 

sociedade. Mas o Pinguim quer vingança por ter sido rejeitado e Max quer um novo prefeito 

que autorize uma usina elétrica sinistra que rouba energia ao invés de gerar. Está feito o pacto: 

Pinguim para prefeito. Para impedir isso, temos o Batman (Michael Keaton) que viverá um 
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romance sadomasoquista com a Mulher Gato (Michelle Pfeiffer), que também se alia ao 

Pinguim e ao seu bando do Circo do Triângulo Vermelho, que aterroriza Gotham. Repleto de 

referências, o roteiro coloca o espectador diante do universo sinistro do Batman. 

No quesito personagens, Burton surpreende, pois a concepção visual do vilão Pinguim 

é impressionantemente igual ao Dr. Calligari. Cartola, casaco, cabelos desgrenhados, postura 

corcunda, andar com dificuldade e olhar sinistro e maquiavélico. A Mulher Gato é visualmente 

semelhante ao zumbi do Dr. Caligari, usando um colant preto (Figura 82). Em sua origem, no 

filme, a personagem Selina Kyle “ressuscita” e ressurge como uma espécie de zumbi, 

assumindo a identidade de Mulher Gato. O próprio Batman, como seu alter ego, o playboy 

Bruce Wayne, mostra-se de maneira mentalmente afetada, que se divide em atos heroicos e 

ações non sense. 

Ambos os filmes apresentam em seu enredo o encantamento pelos shows de caráter 

circense. Em Dr. Caligari, é o morto-vivo Cesare que faz adivinhações para um público pagante 

em uma tenda de circo; em Batman, é Circo do Pinguim que aterroriza a cidade com palhaços 

armados e engolidores de fogo piromaníacos. Essa subversão do circo associado ao terror e ao 

medo e não à alegria e à diversão é a marca da influência das ideias expressionistas. Sob as 

visões de Frank Miller (nos quadrinhos) e de Tim Burton (nos cinemas), o Batman retorna às 

suas origens estéticas da atmosfera noir, sombrio, sério e violento, como em sua origem nos 

anos 1930-40, e fez muito sucesso popularizando o símbolo do morcego, criando identificação 

com o público dos anos 1980-90.  

No período de transição da Era das Trevas para a Era Moderna, a franquia 

cinematográfica do Batman é reinventada em função da forte concorrência com outros produtos 

midiáticos, como as séries de super-heróis japoneses os Power Rangers (1993). Numa produção 

norte-americana para a televisão dos personagens da empresa nipônica Saban Entertainment, a 

franquia do grupo de jovens adolescentes (Figura 83) que recebe suas habilidades através de 

um dispositivo de pulso foi um fenômeno tão grande quanto o Batman de 1966 foi na sua época. 

A série de televisão para o público infantojuvenil rendeu filmes, histórias em quadrinhos e 

brinquedos, gerando uma nova demanda que acendeu o sinal de alerta do mundo do 

entretenimento da época. 
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Figura 83 – Power Rangers (1993). Composição com cenas da série. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Os Power Rangers ditaram padrões de narrativas mais leves e aventurescas, 

impactando diretamente na esteira trilhada por Burton com o seu Batman. Com isso, a 

Warner/DC Comics decide que era a hora de renovar a franquia Batman. Desse modo, sai o ator 

veterano Michael Keaton e entra o jovem galã Val Kilmer (Figura 84) para encarnar o Batman, 

agora sob a direção do experiente cineasta de filmes de ação Joel Schumacher. 

 

4.4.3 Joel Schumacher e a representação audiovisual do Batman: a estética pop e burlesca 

 

O diretor Joel Schumacher busca um meio termo para suavizar a violência de Miller e 

Burton. Val Kilmer interpreta um Bruce Wayne/Batman como uma mistura do trabalho de 

Adam West e de Michael Keaton, porém, direcionando para um lado mais leve. Sua versão 

apresenta um Bruce Wayne em conflito com as duas personas: a do bilionário e a do Homem-

Morcego. A escolha em questionar a existência da vida dupla e colocar em xeque o Batman foi 

um aspecto interessante e até então jamais explorado nos filmes anteriores. 
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Figura 84 – O Batman de 1995. Val Kilmer interpreta Bruce Wayne/ Batman. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

A repetição em apresentar um Bruce Wayne atormentado pela morte de seus pais e 

psicologicamente perturbado pela imagem de um morcego gigante que, de forma sobrenatural, 

induz Bruce a criar o seu alter ego Batman, apresentam uma novidade a sua abordagem dos 

personagens Batman/Bruce Wayne. Ambos demonstram uma fragilidade que se assemelha as 

versões da Era de Bronze. 

Schumacher e Kilmer dão continuidade à jornada do Batman apresentando não só o 

senso de justiça e luta contra o crime. Nesse caso, a postura do personagem é mais próxima do 

Batman de 1966, que buscava levar os criminosos à justiça sem explorar de forma mais 

contundente o medo e a violência como a versão de Burton/Keaton. Além do conflito em 

equilibrar a dualidade de ser Bruce Wayne e Batman, esse novo Batman enfrenta dois vilões 

igualmente perturbados psicologicamente: o Duas-Caras, o ex-promotor público, Harvey Dent, 

que enlouquece quando tem metade do seu rosto desfigurada durante um julgamento de um 

criminoso que lança um ácido em sua direção; e o Charada, que se torna perturbado após ser 

vítima de um experimento científico que potencializa seu lado criminoso e deturpa seu senso 

de julgamento.  
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Figura 85 – Composição do cartaz oficial e de cenas do filme Batman Forever (1995), de Joel Schumacher. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Batman inicialmente se questiona sobre sua existência, mas supera sua angústia 

quando a cidade de Gotham é ameaçada novamente pelos vilões e seu interesse amoroso, a Dra. 

Chase Meridian, é sequestrada pelo Charada. Ao resolver o seu conflito interno, o Batman de 

Schumacher/Kilmer recupera o sentido de ser quem é e sua missão em combater o crime é 

renovada. 

Schumacher também dirigiu Batman & Robin (1997) – com George Clooney (Figura 

86) fazendo um Bruce Wayne/Batman não violento, muito próximo das versões de Adam West 

e de Val Kilmer. A verdade é que Clooney não convence nem como Bruce Wayne nem como 

Batman, quando, por exemplo, o mordomo Alfred é acometido de uma grave doença e Batman 

tem de recorrer ao Mr. Freeze, seu inimigo, para encontrar a cura.  
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Figura 86 – O Batman de 1997. George Clooney interpreta Bruce Wayne/ Batman. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

O Batman de Clooney também não transmite credibilidade como combatente do crime. 

Aparentemente ele parece estar apático e age pelo curso da ação, sem profundidade ou 

motivação mais intensa. O filme é salvo pelos vilões: Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger), 

Hera Venenosa (Uma Thurman) e Bane (Jeep Swanson) – que são espalhafatosos e se 

aproximam dos vilões da série clássica dos anos 1960. O Mr. Freeze é um cientista que sofre 

um acidente após tentar manter viva sua esposa com a técnica da criogenia. A Hera Venenosa 

é uma botânica que, num acidente de laboratório, é exposta a uma substância que lhe dá 

atributos das plantas. O Bane é o resultado de um soro de super-soldado extraído das plantas 

tropicais que, aplicados numa alta dosagem, desfiguraram-no e o transformaram numa espécie 

de zumbi brutamontes que se torna capataz da Hera Venenosa (Figura 87). 

 
Figura 87 – Composição do cartaz oficial e de cenas do filme Batman & Robin (1997), de Joel Schumacher. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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4.4.4 Nolan/Bale e a representação audiovisual do Batman das Eras das Trevas  

 

A dupla Christopher Nolan (diretor) e Christian Bale (ator) (Figura 88) formatam um 

Bruce Wayne/Batman profundamente embasado nas versões dos quadrinhos das Eras das 

Trevas, com referências explícitas ao trabalho de Michael Keaton. Nolan/Bale reconstroem o 

personagem reinterpretando o protagonista da Jornada do Herói de Campbell, descrito por 

Christopher Vogler – como detalhamos na próxima seção. O Bruce Wayne/Batman agora é a 

representação do Herói de Mil Faces de Campbell, sua jornada em se autoconhecer a fim de se 

preparar para fazer justiça e vingar a morte de seus pais reapresenta o Batman original ao grande 

público, indo de encontro às versões interpretadas por West, Kilmer e Clooney. O bilionário 

atormentando tem uma vida dupla como um vigilante mascarado, referência ao trabalho de 

Keaton e eleva o personagem a outro patamar de dramaticidade e coerência com a narrativa 

original. 

 
Figura 88 – O Batman de 2005/2008/2012. Christian Bale interpreta Bruce Wayne/ Batman. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Seu propósito de vida é combater o mal em Gotham e impor o medo nos corações dos 

criminosos, ao mesmo tempo que supera seus próprios medos e supera suas próprias limitações 

humanas. O principal conflito desse Batman é manter-se vivo e assegurar a proteção daqueles 

que ama. A vida dupla é um grande desafio. Os principais antagonistas são os mafiosos ligados 

a Falcone, o Ra's al Ghul, o Espantalho, o Coringa, o Duas Caras, o Bane, a Talia al Ghul e a 

Mulher-Gato. Cada um dos vilões coloca o Cavaleiro das Trevas em confronto com seus medos 

e suas limitações físicas, morais e éticas. 

Nolan/Bale apresentam seu Batman cruzando uma jornada que tem um começo, um 

ápice e um fim. Como uma ópera, o Batman vive um ciclo dividido em três atos que delimitam 
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sua existência: o surgimento do vigilante Homem-Morcego, sua conversão em pária como 

Cavaleiro das Trevas e sua redenção como o herói Batman. 

O Bruce Wayne de Bale é um homem em busca de uma paz consigo mesmo, sua 

jornada em se reencontrar com o seu eu o leva a criar outra identidade, uma máscara – o Batman. 

O Batman aparece como uma entidade que o impulsiona a enfrentar os seus medos e tentar 

superar o trauma de não ter se vingado do assassino de seus pais. Sua jornada pelo mundo em 

busca de conhecimento e coragem para enfrentar a realidade de sua vida sem seus pais e dar 

sentido a sua existência potencializam a criação do Cavaleiro das Trevas, um vingador vestido 

de morcego que procura sua redenção e uma razão de continuar vivendo por meio do combate 

ao crime e à corrupção na cidade de Gotham.  

A trilogia criada pelo diretor Christopher Nolan reconfigurou o Batman para uma nova 

geração de público. Ao pautar a trajetória do jovem Bruce Wayne na busca de um propósito 

para a sua vida, acaba se transformando num ser completamente distinto – o Batman, herói, 

guardião, vigilante. Percebe-se que Nolan seguiu fielmente o modelo narrativo da jornada do 

herói: com começo, meio e fim. O Batman da trilogia (por se basear numa lógica realista e 

máximo de verossimilhança) vive o ônus e o bônus de ser um mortal, cuja trajetória de vida é 

finita. Tal proximidade com o palpável empreendeu uma ressignificação do super-herói dos 

quadrinhos no contexto real. Algo como: como seria o Batman se ele existisse em nosso mundo, 

em nossa realidade?  

A reinvenção do Batman a partir da Jornada do Herói por Nolan é nova forma de 

conectar o público com o personagem, de tirar a aura inacessível de um personagem ficcional 

e de revelar no herói sentimentos e emoções partilhadas pelos espectadores. Para Nolan, a 

recepção (leitor-modelo) tem de acreditar que no mundo real pode existir um Batman, e que é 

aquele Batman diante de seus olhos que ele vai crer na existência. Ao afastar a narrativa dos 

elementos simbólicos de um ambiente ficcional, ele cria um simulacro em que é possível 

acreditar na existência de um homem vestido de morcego que sai pela noite caçando os 

bandidos, fazendo justiça com as próprias mãos. Percebe-se, assim, que ele não chegou ali por 

acaso ou tem algum superpoder, mas a sua jornada lhe credenciou para estar ali. Assim como 

Homero em sua Odisseia, o Bruce Wayne inicia a sua jornada em busca de um propósito para 

preencher o vazio de sua alma atormentada pelo trauma de perder seus pais de forma violenta. 

A trilogia Nolan alicerçou a narrativa da história de seu Batman nos passos descritos 

por Volger. Em cada filme, Nolan apresenta um ato de uma grande Ópera do Morcego, numa 

releitura fantástica dos passos da Jornada do Herói por Campbell. A seguir, a Jornada do 
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Batman montada por Nolan nos três filmes Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) e 

The Dark Knight Rises (2012): 

 

4.4.4.1 - ATO 1 - BATMAN BEGINS 

 
Figura 89 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem Batman Begins – lançado em 2005 pelo 

diretor Christopher Nolan. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

 

1. Mundo Comum – Nessa obra, a jornada de um homem que se tornará o herói em 

sua cidade, que vive imersa em problemas de violência e injustiça que clamam por uma solução. 

Em Batman Begins, apresenta-se uma Gotham acometida pela pobreza e invadida por 

criminosos e corrupção. O bilionário Bruce Wayne cresceu nesse ambiente urbano repleto de 

contradições, até que na infância perde seus pais, que são assassinados numa tentativa de 

assalto, tornam-se vítimas do caos social que gerou a alta criminalidade. A cidade de Gotham 

está clamando por alguém para consertar as coisas, mas tal missão parece impossível. De forma 

imatura, Bruce é levado a agir e precipitadamente para vingar seus pais. Ele pensa agir como 

um herói ao tramar matar o homem que assassinou seus pais, mas ele age como um covarde, 

que atacaria um homem sem se preocupar com as consequências, sendo, nesse momento, um 

sujeito desconectado e insensível ao mundo a sua volta. 

 

2. O Chamado à Aventura – Neste ato, Bruce é provocado a repensar suas ações. 

Para enfrentar a nova ordem de criminalidade e injustiça, ele percebe que precisa ser muito mais 
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do que um homem comum. Ao não conseguir concretizar sua vingança e matar o assassino de 

seus pais, Bruce procura o chefão do crime Carmine Falcone que o humilha e lhe mostra o quão 

impotente ele realmente é. Com o orgulho ferido, Bruce, então, sai por conta própria e para 

tentar compreender como funciona o mundo do crime ele decide se infiltrar nesta realidade e 

inicia uma jornada ao redor do mundo como um anônimo criminoso. Tal estratégia é um meio 

que ele encontra para imergir no caos e encontrar a ordem, que é a justiça. 

 

3. Recusa ao Chamado – Bruce encontra-se num conflito interno, onde sua jornada 

segue sem um propósito definido. Ele acaba nos confins da Ásia, numa prisão, escondendo-se 

do mundo e de si mesmo. O conformismo em optar por essa vida e se contentar em lutar com 

prisioneiros como uma forma de treinamento, o desviam de um foco mais nobre como a busca 

pelo conhecimento e sua formação para se tornar um homem melhor, um guerreiro ou um herói 

para Gotham. 

 

4. Encontro com o mentor – O ponto de virada na jornada do herói para Bruce é o 

encontro com Henri Ducard (Ra's al Ghul). Ducard torna-se seu mentor, liberta-o da prisão e o 

conduz no treinamento que o tornará um homem mais sábio que aprende muito mais sobre si 

mesmo do que ele jamais soube. Sob a tutoria de Ducard, Bruce encontra um propósito de vida, 

define sua missão, domina o medo, e redesenha seu próprio destino e começa a construção do 

herói que virá a se tornar para salvar Gotham. 

 

5. O Cruzamento do limiar – Bruce fecha seu ciclo de treinamento na Ásia e retorna 

para suas raízes para por em prática sua missão de fazer justiça em Gotham. Sua cruzada se 

inicia com o reconhecimento de seus aliados e de seus inimigos, definindo a estratégia para 

ajudar a livrar sua cidade das forças do mal. Bruce cria uma nova identidade, incapaz de ser 

corrompida. Nasce a figura do Batman, um homem-morcego, como o símbolo do medo que ele 

próprio aprendeu a dominar e que agora irá impor esse medo aos seus inimigos. 

 

6. Testes, aliados e inimigos – O Batman torna-se uma figura real, os criminosos o 

temem e Bruce coloca em prática todo o seu treinamento físico, emocional e espiritual para 

consolidar sua presença diante da criminalidade em Gotham. Numa batalha final na cidade, 

Bruce confronta seu próprio mentor que se revela uma ameaça a sua cruzada contra o mal em 

Gotham. No final de Batman Begins, Bruce crava o sentido de sua jornada. 
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4.4.4.2 - ATO II - INICIAÇÃO - O CAVALEIRO DAS TREVAS 

 
Figura 90 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem The Dark Knight – lançado em 2008 

pelo diretor Christopher Nolan. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

7.1 Aproximação da caverna profunda (A estrada de Ensaios) – Bruce Wayne, na 

condição de Batman continua em conflito com seus princípios e a cruzada contra o crime. O 

Batman se consolida como uma importante força de combate ao crime. Ele não reconhece seus 

limites legais de atuação, cruza o outro lado do mundo para trazer o Mr. Lau, contador da máfia 

de Gotham, de Hong Kong para os EUA. Seu embate com o Coringa se aproxima, na medida 

que a os caminhos de ambos começam a se cruzar, sinalizando a iminência de um confronto.  

 

7.2. Aproximação da caverna profunda (Abordagem) – Ao imergir em seus 

princípios e aprofundar o significado de sua missão, Batman articula com seus aliados um golpe 

definitivo na máfia de Gotham. Com a ajuda do Comissário Gordon e o promotor público 

Harvey Dent, estabelecem que através da imagem de Dent a ordem e a esperança retornariam 

de forma legítima para Gotham. A articulação dos três gera um importante fruto: a captura do 

Coringa. 

 

8. Provação – Preso, o Coringa revela sua última cartada: desestabilizar a aliança entre 

o Batman, Gordon e Dent. Batman é confrontado com seus medos e colocado no limite de sua 

racionalidade ao ter que decidir quem deve salvar na armadilha mortal do Coringa: sua amada 

Rachel Dawes ou o promotor e aliado Harvey Dent, que estão sob a mira de uma bomba, cada 
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um num local oposto da cidade. Batman tenta salvar Rachel e Gordon corre para salvar Dent. 

Mas, a missão de resgate fracassa e Rachel morre e Dent fica seriamente mutilado no rosto. 

Bruce entra em depressão pela perda de Rachel. 

 

9. Recompensa – O que se configura como uma recompensa para o herói consolida-

se como um fardo. Bruce/Batman além do peso da morte de seus pais, agora carrega a morte de 

muitos civis e de policiais, do promotor público Harvey Dent e de sua amada a Rachel Dawes. 

O coringa triunfa e desestabiliza as forças da lei em Gotham, faz com que cada um tenha uma 

grande perda como recompensa. Se o Batman era a força heroica de que a cidade confiava no 

combate aos criminosos, agora o herói se estabelece definitivamente como um maldito, um 

vigilante, um guardião nas sombras, o definitivo Cavaleiro das Trevas. Nolan reposiciona o 

personagem e enquadra o Batman como um anti-herói, assim como a visão do quadrinista Frank 

Miller, o personagem não merece ser ovacionado ou receber honrarias e sim ser temido e 

amaldiçoado. Como no roteiro do filme, o Harey Dent era o Cavaleiro Branco de Gotham, 

Batman e Gordon decidem omitir os crimes de Dent, na sua condição de Duas-Caras, e construir 

o mito de um homem brilhante que sacrificou a vida para salvar a cidade. Sendo assim o Batman 

tem como recompensa a sua consolidação como o tipo de “herói” que nas palavras de Gordon, 

um herói que Gotham merece, mas não o de que ela precisa agora. É preciso caçá-lo, porque 

ele pode aguentar. Porque ele não é o herói. É um guardião silencioso, um protetor cuidadoso, 

um Cavaleiro das Trevas. 
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4.4.4.3 - ATO III - RETORNO - O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE 

 
Figura 91 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem The Dark Knight Rises – lançado em 

2012 pelo diretor Christopher Nolan. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

10.1. A Estrada de Volta (Recusa do Retorno) – O mundo de Gotham vive um clima 

de paz e aparente tranquilidade. Bruce, vive recluso da sociedade em profunda depressão pela 

morte de Rachel. A persona do Batman há muito tempo está abandonada nas profundezas da 

velha Bat-Caverna. Porém, uma nova ameaça começa a emergir. Em o Cavaleiro das Trevas 

Ressurge, Bruce é não quer voltar a interagir com o novo mundo, por achar que sua missão já 

havia terminado. 

 

10.2. A Estrada de Volta (A Luta Mágica) – A chegada do vilão Bane desestabiliza 

a paz em Gotham e provoca o velho aliado do Batman, o Comissário Gordon, agora com a ajuda 

do jovem policial John Blake, eles mobilizam as forças da lei para tentar impedir o mal que se 

aproxima. Uma série de eventos fazem com que Bruce seja provocado a tomar ciência das novas 

forças do mal e por intervenção de Blake, ele é convencido a retomar o manto do Batman, mais 

uma vez para salvar Gotham. Porém, o Batman encontra um oponente mais forte e poderoso – 

Bane. Bane desestabiliza emocional e fisicamente o Batman, que sucumbe ao novo inimigo e é 

lesionado na coluna vertebral e moralmente humilhado é jogado de volta em uma prisão nos 

confins do mundo, e lá Bruce/Batman precisa recuperar sua força e fé em si mesmo, iniciando 

uma nova jornada de ressurgimento das cinzas. 
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10.3 A Estrada de Volta – Ao vencer o desafio de sobrevivência no fosso-prisão e 

curar suas lesões físicas e espirituais, Bruce reúne recursos e com a motivação renovada ele 

retorna para seu lar, Gotham. Bruce reencontra seus velhos aliados, Gordon e Lucius Fox e com 

a ajuda do jovem Blake e da mais nova amiga a Selina Kyle, ele inicia o plano de restabelecer 

a ordem e derrotar Bane e seu exército. 

 

11 e 12. Ressurreição/Retorno com Elixir – O Batman tem em seu retorno, a 

sensação de ser a sua última cruzada. Na batalha final para salvar Gotham, seu confronto com 

Bane, não só é a oportunidade para se vingar por tudo de ruim que o vilão fez a ele e a cidade, 

como também configura-se um grande retorno ao passado e a descoberta de uma traição: 

Miranda Tate, revela sua real identidade – Tália al Ghul, a filha de seu antigo mestre/inimigo 

Henri Ducard (Ra's al Ghul), e que Bane opera sob suas ordens. Tália ameaça destruir a cidade 

de Gotham com um artefato nuclear. Batman/Bruce decide que há um último ato para salvar 

Gotham – carregar a bomba para longe numa missão suicida. Com isso, o Batman tem a sua 

redenção. Deixando de ser um maldito Cavaleiro das Trevas se imortaliza como um mártir que 

sacrificou sua vida para salvar Gotham e transforma-se num verdadeiro herói. 

 

12.1 Liberdade para Viver – A Jornada do herói na trilogia do Nolan, encerra a ópera 

do Cavaleiro das Trevas. Seu Batman encontra a verdadeira paz na sua última cruzada. Morre 

o homem por detrás da máscara e imortaliza o mito do Batman. Num final de interpretação 

dúbia, vislumbra-se um Bruce Wayne que finalmente se permite viver a vida que ele nunca 

soube que poderia ter. Seria um delírio de Alfred ou o Bruce encontrou a paz e a liberdade de 

viver. O real herói da Trilogia de O Cavaleiro das Trevas não é Batman, acompanhamos a 

jornada de Bruce Wayne em se autoconhecer, lidar com seus medos e angústias. Um homem 

de carne e osso que na busca por se encontrar acaba criando o Batman, um mito que transcende 

a própria mortalidade e vai além de sua própria humanidade e se sacrifica para salvar Gotham. 

Bruce acaba nos ensinando em sua jornada que o verdadeiro herói é altruísta, que compreende 

sua pequenez diante da grandiosidade e imperfeições do realidade, abdica de suas vaidades e 

busca como missão a dedicação em não mediar esforços para lutar pelo próximo e tentar tornar 

o mundo um lugar melhor para todos. 
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4.4.5 – Snyder/Affleck - a representação transmídia do Batman 

 

A proposta do Batman de Affleck (Figura 92) e Snyder foi apresentar uma nova 

abordagem do personagem, seguindo a tendência realista de Burton e Nolan, mas sem a mesma 

estrutura mitológica. Além disso, o Batman do filme Batman v Superman: Dawn of Justice 

(2016) é o que mais se aproxima da matriz original do personagem dos quadrinhos atuais e o 

que melhor se enquadra no conceito franquia transmídia, de uma rede de produtos midiáticos 

para diferentes públicos. A caracterização e a interpretação transportaram as personas do 

bilionário e do herói dos quadrinhos para a tela do cinema de maneira coerente com a ideia 

original de um experiente combatente do crime que administra muito bem a vida dupla de 

vigilante e playboy.  

 
Figura 92 – O Batman de 2016/2017. Ben Affleck interpreta Bruce Wayne/ Batman. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

No filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Zack Snyder tenta estabelecer 

a sua visão do Universo dos Super-heróis da DC Comics, numa abordagem inspirada na visão 

estética e narrativa do trabalho de Frank Miller com o Batman nos quadrinhos dos anos 1980. 

Snyder tenta emular as divergências ideológicas e metodológicas de combate ao crime entre o 

Superman e o Batman. O enredo do filme se apresenta como uma continuação de Man of steel 

(2013), também de sua direção, em que o mundo questiona as consequências de haver um super-

ser que apresenta capacidade destrutiva incalculável ao mesmo tempo que tenta se enquadrar 

num mundo tão cheio de contradições. Em Batman v Superman: Dawn of Justice, a premissa 

segue em colocar em confronto o Homem de Aço contra o Cavaleiro das Trevas, tendo ainda a 

presença da Mulher Maravilha que define o ponto de equilíbrio e de racionalidade para acabar 

com a rivalidade aparente e direcionar as ações dos três contra uma ameaça muito maior. O 
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filme procura criar as bases para os futuros filmes da Liga da Justiça, um supergrupo de heróis 

liderados por Superman, Batman e Mulher Maravilha.  

 
Figura 93 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem Batman v Superman: Dawn of Justice, 

lançado em 2016 pelo diretor Zack Snyder. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

O Batman de Snyder e de Affleck, apesar de ser a mais recente adaptação do 

personagem para o cinema, apresenta características estéticas e conceituais que referenciam 

traços da mitologia do personagem em outras mídias. O visual mescla o conceito de Frank 

Miller numa abordagem mais contemporânea presente nos quadrinhos desenhados por Jim Lee 

e Greg Capullo e no jogo de vídeo game Arkham Origins (2013), criado pelo diretor de arte 

Jeremy Price e desenvolvido pela WB Games Montréal Inc. (Figura 94). 
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Figura 94 – O Batman de Jim Lee, Greg Capullo, Jeremy Price e Zack Snyder. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

O Bruce Wayne de Affleck é seguro em relação a sua cruzada contra o crime, enquanto 

o seu Batman é implacável contra os criminosos, aproximando-se do perfil já apresentado por 

Keaton e Bale do Homem-Morcego anti-herói que faz a coisa certa por meios não tão corretos 

assim. O Batman/Bruce Wayne, representados por Ben Affleck, materializam o herói 

protagonista que carrega consigo um fardo de uma cruzada contra as forças do mal e suas ações 

boas ou ilegais se apresentam como necessárias para conter o caos da criminalidade a fim de 

tentar estabelecer a ordem a partir do medo do vigilante Cavaleiro das Trevas. Em paralelo, o 

Bruce Wayne representa o arquétipo do príncipe de Gotham. 

 
Figura 95 – Batman com sua Grapnel Gun -  Snyder faz referência aos Batman’s anteriores e reproduz a cena 

clássica do personagem empunhando sua Grapnel Gun (arma lançadora de gancho). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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Além de aparentar a experiência em ter combatido os vilões clássicos de sua galeria 

de antagonistas, o Batman de Synder encontra conflito e temor na relação com outros super-

heróis: o Superman e a Mulher-Maravilha. Pelo Superman, ele nutre o sentimento de medo do 

que um indivíduo com tantos poderes possa causar à humanidade. Partindo disso, seu Batman 

procura de forma obsessiva construir recursos para neutralizar esse super-homem caso ele se 

volte contra os seres humanos. Snyder aproxima esse Batman do arquétipo do guardião 

silencioso, do protetor zeloso, que caminha nas sombras e é amaldiçoado e temido por todos. 

Ao fazer parte da futura Liga da Justiça, Batman poderá encontrar a redenção e ser visto como 

um herói menos maldito. 

O diretor Zack Snyder já havia dirigido o filme 300 (2006), baseado na obra homônima 

em quadrinhos de Frank Miller, o que fez a primeira aproximação com o homem que redefiniu 

o Batman no século XX, e que na atualidade sua visão do Cavaleiro das Trevas é reverenciada 

e revisitada pelos autores contemporâneos que trabalham com o Homem-Morcego nas mais 

diversas mídias. O Batman que vemos no filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) 

(Figura 91), é visual e conceitualmente uma homenagem ao trabalho de Miller no clássico em 

quadrinhos Batman the Dark Knight Returns (1986) (Figura 96). 

 
Figura 96 – A referência do Batman de Frank Miller em Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) de Zack 

Snyder. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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Ao expor as dinâmicas narrativas sofridas na trajetória cinematográfica do Batman de 

1966 a 2016, podemos identificar, na adaptação do personagem de Snyder e Affleck, o diálogo 

de seu Cavaleiro das Trevas com as demais adaptações para o cinema, bem como com as outras 

encarnações em diferentes mídias, reforçando o seu enquadramento no princípio transmídia da 

construção de mundo. 

 
Quadro 2 – A evolução estética do Batman no cinema 1966-2016. 

 
Ator 
Adam West 

Ator 
Michael 
Keaton 

Ator 
Val Kilmer 

Ator 
George 
Clooney 

Ator 
Christian 
Bale 

Ator  
Ben 
Affleck 

Estética 
Camp 

Estética 
Dark e 
gótica 

Estética Pop Estética 
Burlesca 

Estética 
Hiper-realista 

Estética 
Transmídia 

Diretor 
Leslie H. 
Martinson 

Diretor 
Tim Burton 

Diretor 
Joel Schumacher 

Diretor 
Christopher 
Nolan 

Diretor 
Zack 
Snyder 

Batman: The 
Movie  
(1966) 

Batman 
(1989) 
Batman 
Returns 
(1992) 

Batman 
Forever  
(1995) 

Batman & 
Robin  
(1997) 

Batman 
Begins  
(2005) 
The Dark 
Knight  
(2008) 
The Dark 
Knight Rises  
(2012) 

Batman v 
Superman: 
Dawn of 
Justice  
(2016) 

Fonte: Autoria própria. 
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5 A REPRESENTAÇÃO DA TRANSMIDIATIZAÇÃO NO BATMAN ATUAL 

DO CINEMA 

Neste tópico, apresentamos o terceiro ciclo da jornada midiática do Batman – o 

processo de transmidiatização. A construção do personagem e suas diversas adaptações para 

outras mídias capilarizaram a sua penetração na cultura pop ao longo das décadas e para um 

público cada vez mais amplo e plural. O levantamento realizado para este estudo, de revistas, 

desenho animados, filmes, jogos e outros itens produzidos por fãs, é apenas uma foto 

instantânea de um conjunto dinâmico, que cresce todos os dias com novos trabalhos. 

Além da análise descrita do conjunto dessas “bat-mídias”, aplica-se também aos sete 

princípios da narrativa transmídia de Jenkins à franquia, comprovando a existência da 

transmidiatização do Batman. E, finalmente, analisa-se a anatomia subjetiva do personagem, 

presente em todas as épocas, em todas as mídias, vivo como se fosse uma pessoa real no 

cotidiano de um número incalculável de pessoas: a sombra que paira por trás das mídias. 

5.1 REPRESENTAÇÃO MÚLTIPLA E COMPLEXA 

Em seus mais de setenta anos de existência na mídia, o Batman consolidou-se como 

produto midiático bem-sucedido, parte de um conglomerado de mídia encabeçado pelas 

empresas Warner Bros. Entertainment Company e a editora DC Comics, suas subsidiárias e 

parceiras comerciais que compartilham os direitos de produção e distribuição do personagem e 

seu universo mitológico. 

Para Jenkins (2009), o futuro de produtos da indústria do entretenimento, como, por 

exemplo, o Batman, está na capacidade de se reinventar, dinamizando suas histórias e seus 

personagens em uma narrativa que pudesse convergir livros, jogos e filmes, fluindo o seu 

conteúdo a partir de múltiplas plataformas. A produção desses bens culturais necessita se 

adaptar à dinâmica do capitalismo, obedecendo ao ritmo da competitividade, às demandas da 

audiência, uma constante concorrência por um alcance de público cada vez mais amplo e 

variado. 

Pela editora DC Comics, Batman é publicado, ininterruptamente, fazendo-se presente 

em 14 títulos entre publicações regulares e edições especiais de revistas em quadrinhos 

atualmente, sendo a Detective Comics a publicação mais antiga em circulação, de 1939 até 

2017. Nos EUA, pela DC Comics, os títulos em que o Batman se faz presente, além das clássicas 

Detective Comics e Batman, atualmente são: All Star Batman, as séries derivadas de sua 
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mitologia como Batgirl, Batgirl And The Birds Of Prey, Catwoman, Grayson, Harley Quinn e 

Nightwing. Ademais, atua junto aos demais personagens do Universo DC como Injustice: Gods 

Amoung Us, Justice League, Justice League Vs. Suicide Squad. Conta ainda com edições 

especiais nas quais divide o título com o Superman como a Superman/Batman ou a que o 

Homem-Morcego se une ao Superman e a Mulher Maravilha na publicação Trinity. 

Há também as publicações derivadas de outras mídias, como Batman '66 que traz de 

volta o universo da série de 1966 para os quadrinhos com histórias originais e regulares. E a 

Batman Beyond, que apresenta a continuidade do universo da série animada Batman Beyond 

(1999/2001). A continuação do clássico Batman the Dark Knight Returns, de Frank Miller, em 

Dark Knight III, o universo criado por Miller é revisitado em expandido. 

No Brasil, o Batman assim como o Universo DC nos quadrinhos são publicados pela 

Editora Panini. Nesse caso, Batman protagoniza os títulos: Batman, A Sombra do Batman e 

Lendas do Cavaleiro das Trevas, além dos especiais Batman’66 e Cavaleiro das Trevas III. 

Vale ressaltar que, além da Panini, existe a publicação do Batman pela Eaglemoss, que 

reedita publicações dos anos de 1980 e 1990, com algumas da primeira década de 2000. Como 

Batman – Cataclismo (Terremoto), a série Batman – Terra de Ninguém, Batman – Silêncio, 

Batman – Morte em Família, Batman – O longo Dia das Bruxas e Batman – O Nascimento do 

Demônio. 

5.1.1  Seriados de TV 

Além da consagrada série Batman, de 1966 a 1968, com três temporadas e cerca de 

120 episódios, estrelada por Adam West, como Batman; e Burt Ward, como Robin; direção e 

produção de William Dozier. No Brasil, foi exibida nos anos 1960 pela Globo e, mais tarde, 

reexibida pelo SBT, posteriormente, pelos canais a cabo Fox, FX e, mais recentemente, pelo 

TCM (Turner Classic Movies).  

Após mais de trinta anos, o universo do Batman retornaria as telas de TV com as séries: 

Birds of Prey (2002) e doze anos depois com Gotham (2014). Birds of Prey (2002) tem como 

cenário um futuro distópico em que Gotham City é vigiada por três super-heroínas: a Oráculo 

(Barbara Gordon, ex-Batgirl), a Canário Negro (Dinah Lance) e a Caçadora (Helena Wayne, 

filha de Bruce Wayne e Selina Kyle, ex-Mulher Gato) (Figura 97). A série tem sua base no 

título homônimo em quadrinhos publicado desde o ano 1995, onde abordava as ações das três 

personagens agindo na Gotham City de maneira independente do Batman. Na série de TV, as 

três lutam contra as ações criminosas secretamente orquestradas pela Dra. Harleen Quinzel, a 
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Arlequina, que tenta reconstruir o legado de crime do Coringa. A série teve apenas uma 

temporada de 13 episódios, e foi cancelada. 

 
Figura 97 – Série Birds of Prey (2002) e o título homônimo em quadrinhos ao qual a série foi inspirada, com as 

protagonistas: Caçadora, Oráculo e Canário Negro. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

 

Um fato interessante sobre essa série é as influências das histórias em quadrinhos, 

como Batman The Killing Joke, de Alan Moore, em 1988, que apresenta o coringa atirando 

contra Barbara Gordon, filha do Comissário Gordon e a Batgirl, deixando-a paraplégica. A série 

reproduz a mesma cena dos quadrinhos. A estética da série é a herdade dos filmes do Batman 

de Tim Burton e de Joel Shumacher. Já o fato de haver três mulheres protagonistas é uma 

influência da série de TV Xena: Warrior Princess (1995-2001), dos criadores John Schulian, 

R.J. Stewart e Rob Tapert; e da série Buffy the Vampire Slayer (1997-2003), do criador Joss 

Whedon, atual diretor dos filmes The Avengers (2012) e Avengers: Age of Ultron (2015) (Figura 

98). 
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Figura 98 – Xena e Buffy. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

A mais recente produção em liveaction com base no universo do Batman é Gotham 

(2014/2017) uma série de televisão que apresenta a famosa cidade de Gotham City, lar e base 

de operações do Homem-Morcego, na perspectiva do então detetive polícia James Gordon, 

muito antes de ele se tornar o famoso Comissário Gordon. A trajetória de Gordon mostra as 

nuances da cidade, seus personagens e figuras importantes que fizeram da cidade o ambiente 

frutífero para originar o futuro Cavaleiro das Trevas e seus mais icônicos adversários e aliados. 

A jornada de Jim Gordon cruza com o drama pessoal vivido pelo jovem Bruce Wayne, 

revivendo a trágica noite em que seus pais são assassinados e Gordon, com a ajuda do detetive 

Harvey Bullock, mergulham no submundo do crime de Gotham a fim de encontrar o assassino 

de Thomas e Martha Wayne. Com esse ponto de partida, nas temporadas seguintes, a série com 

bastante influência das obras em quadrinhos de Batman Ano Um de Frank Miller e a trilogia 

cinematográfica The Dark Knight de Christopher Nolan entrelaçam a origem de Bruce 

Wayne/Batman, dos chefões da máfia de Gotham, da corrupção das instituições da cidade e dos 

antológicos vilões do Batman (Pinguim, Charada, Mulher-Gato, Hera Venenosa, Espantalho, 

Hugo Strange, Duas-Caras e Senhor Frio), quando esses ainda eram bem jovens. Ademais, 

explora a infância e a adolescência de Bruce e sua relação com Alfred Pennyworth, que além 

de mordomo, também é seu o tutor e o responsável por sua educação. 
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Figura 99 – Série Gotham (2014), pôster oficial de terceira temporada para 2017. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

5.1.2 Séries animadas 

 

As séries em animação na televisão se iniciaram com The Adventures of Batman with 

Robin the Boy Wonder (de 1968-1969), The New Adventures of Batman and Robin (de 1977-

1979), ambas derivadas da série em liveaction de 1966. A aparição da Dupla Dinâmica é 

presente nas séries animadas Super Friends (de 1973/1985) e The Super Powers Team: Galactic 

Guardians (1985-1986), derivando uma linha de brinquedos conhecidos como Super Powers, 

produzida por Hanna-Barbera com personagens de quadrinhos da DC Comics. 

Nos anos 1990, no entanto, em parte devido aos avanços das técnicas de animação por 

computador, em parte pela exigência do público pela diversificação, várias séries de animação 

se consolidaram14: Batman: The Animated Series (1992/1999), Batman Beyond (1999/2001), 

                                                            

14 Não listamos a série Justice League/Justice League Unlimeted (de 2001/2006), nem a participação do Homem-
Morcego em episódios de outras séries – como Superman ou Scooby Doo. Há ainda várias séries de animação 
spin-off como Young Justice (2010/2013) para o público jovem; e Teen Titans Go! (2013/2017), série de humor 
para o público infantil com piadas voltados para os pais. As supervilãs Arlquina e Hera Venonosa (que vivem um 
relacionamento homossexual aberto nos quadrinhos adultos) também têm séries de animação infantil associadas à 
venda de brinquedos. 
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The Batman (de 2004/2008), Batman: The Brave and the Bold (de 2008/2011), e Beware the 

Batman (de 2013/2017).  

Batman: The Animated Series (1992/1997) venceu quatro prêmios Emmy. O estilo 

visual da série é baseado no trabalho de Bruce Timm. De 1997 a 1999, a série passou a se 

chamar The New Batman Adventures, com a inclusão de Batgirl e de Asa Noturna, além de um 

novo Robin15. O traço de Timm está mais firme, e as histórias estão mais sérias, sendo baseadas 

mais na atualidade, como a década de 1990, enquanto na primeira série animada as histórias 

eram um pouco mais juvenis, sendo baseadas nas histórias em quadrinhos da década de 1970. 

A série conquistou um sucesso inesperado e levou a que se fossem iniciadas outras adaptações 

animadas de personagens da DC Comics. 

Batman Beyond (1999/2001) ou Batman do Futuro é uma série de televisão animada 

de ficção científica destinada a dar sequência às narrativas atuais do Batman. Revisitando a 

premissa aberta por Frank Miller em Batman O Cavaleiro das Trevas de 1986, em que Bruce 

Wayne havia se aposentado das ações como Batman, a história desenvolve-se no futuro quando 

a máscara do Batman é utilizada pelo jovem Terry McGinnis, sob a supervisão do já idoso 

Bruce Wayne, para derrotar os criminosos que continuam assolando Gotham City. A série 

resultou em 52 episódios e um filme (longa-metragem) servindo também como “ensaio” para 

os desenhos animados da Liga da Justiça no futuro. Apesar do sucesso e de manter laços 

narrativos com várias histórias em quadrinhos publicadas pela DC Comics, incluindo as séries 

ainda em curso, Batman Beyond foi cancelada, mas seu legado foi incorporado na atualidade 

das histórias em quadrinhos da DC Comics após sua reformulação editorial ocorrida no ano de 

2011, conhecida como os Novos 52, visto que a editora expandiu o universo de títulos e 

contextos narrativos com base no conceito de multiverso, o que permitiu a existência das várias 

versões do Batman, em diversas publicações e mídias, um Homem-Morcego para cada público.  

Em contraposição, The Batman (2004/2008) é um retorno ao passado. Ao contrário 

das séries anteriores, essa foi produzida para chamar a atenção das crianças que estão 

começando a se interessar pelo personagem e dos fãs nostálgicos do “Homem-Morcego de 

antigamente”.  

  

                                                            

15 Os episódios foram exibidos juntamente com novos capítulos de Superman: The Animated Series, conhecidos 
em português como As Novas Aventuras de Batman e Superman (The New Batman/Superman Adventures). 
Algumas vezes, os enredos dos episódios de As Novas Aventuras de Batman foram combinados com os de Batman: 
The Animated Series usando-se a mesma sequência introdutória. Isso levou a que muitas fontes listassem essas 
séries como sendo uma única, quando são duas.  
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Batman: The Brave and the Bold (2008/2011), ou Batman: Os Bravos e Destemidos, 

traz outra abordagem para o Homem-Morcego. Num resgate do personagem das Eras de Ouro 

e da Era de Prata, a série enfoca Batman trabalhando em conjunto com diferentes heróis do 

universo DC das Era de Ouro e de Prata, como o primeiro Flash, Jay Garrick. Nesse caso, não 

há estética sombria e violenta: os textos são bem-humorados, lembrando o seriado da década 

de 1960 e os quadrinhos feitos por Dick Sprang.  

Beware The Batman (2013), ou A Sombra do Batman, continua com a estética retrô 

das séries anteriores, com sua produção toda feita em animação do tipo 3D. Batman conta com 

parceiros e inimigos mais atuais. Ele se une à espadachim Katana e ao seu mordomo e agente 

secreto Alfred Pennyworth para enfrentar novos vilões. Após 26 episódios, a série foi 

cancelada. 

O mais relevante dado de nossa pesquisa foi o fato de que, ao longo de sua trajetória 

midiática, o Batman, já na sua condição de produto e com o status de franquia, foi sendo 

reinventado em função da época, da audiência ou do marketing para atravessar gerações em tão 

distintas adaptações, confirmando seu enquadramento na teoria das narrativas transmídia. 

 
Figura 100 – Batman nas séries em animação. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

5.1.3 Filmes animados 

 

Foram produzidos cerca de 30 longas-metragens animados oficiais sobre o Batman 

desde 1993. Destacaremos, a seguir, os principais.  

Batman: A Máscara do Fantasma (1993) é o primeiro longa-metragem baseado na 

série animada de TV Batman: The Animated Series. O longa apresenta a origem do Batman de 
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uma maneira ainda não abordada nos quadrinhos – não há a sequência clássica da morte de 

Thomas e Martha Wayne. O longa introduz elementos novos à mitologia do personagem, 

demarcando que a série na qual se baseia a animação segue cronologia e temporalidade próprias, 

e que a matriz dos quadrinhos é apenas uma inspiração que não limita a criatividade em explorar 

nuances narrativas diferentes. A história mostra a volta de Beaumont, uma antiga namorada de 

Bruce Wayne a Gotham City, junto com a chegada de um vigilante que começa a eliminar 

chefões da máfia da cidade. Ainda dando sequência à exploração do universo proposto por 

Bruce Timm, sua mitologia para o Batman rendeu os longas Batman & Mr. Freeze: Abaixo de 

Zero (1998), que também é baseado na série televisiva Batman: The Animated Series. Serve de 

sequência ao episódio da série, intitulado Deep Freezer, e também ao filme A Máscara do 

Fantasma. Batman e Superman: Os Melhores do Mundo (1997), que foi um episódio da série 

animada do Superman que, por sua vez, corresponde à série The New Batman Adventures, em 

que há o primeiro encontro do Homem de Aço com o Homem-Morcego, que tem de unir forças 

contra a aliança maligna entre seus respectivos arqui-inimigos: Lex Luthor e o Coringa.  

  
Figura 101 – Batman nas séries em animação. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Como derivado da série Batman do Futuro, o longa Batman do Futuro: O Retorno do 

Coringa (2000) apresenta o que aconteceu no último embate do Batman com o Coringa no 

passado, que resultou em graves feridas que, com o retorno do desaparecido Coringa, voltam a 

sangrar e a atormentar o velho Bruce Wayne. 

Encerrando o arco de longas baseado na mitologia criada em 1992 em Batman: The 

Animated Series, a animação Batman: O Mistério da Mulher-Morcego (2003) apresenta a 
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personagem Batwoman como protagonista e o mistério em torno de sua identidade colocam o 

Batman em confronto com velhos inimigos como o Pinguim e o Bane. 

Batman vs. Drácula (2005) é um filme animado baseado na série de televisão The 

Batman. Animação que esteve no ar de 2004 a 2008, é um retorno estético ao Batman da Era 

de Bronze. O longa coloca o Batman em confronto com o mítico Drácula, numa referência ao 

mesmo encontro dos personagens nos quadrinhos na série Batman & Dracula: Red Rain de 

1991 por Doug Moench e desenhada por Kelley Jones.  

Numa homenagem aos cinquenta anos da série do Batman de 1966, o longa animado 

Batman: Return of the Caped Crusaders (2016) traz de volta a atmosfera da série televisiva dos 

anos 1960, em que as estrelas de filme Adam West, Burt Ward, e Julie Newmar, agora como 

dubladores, reprisam seus papéis de Batman, Robin, e Catwoman da série. A dupla dinâmica 

enfrenta seus vilões clássicos na incansável luta contra o crime em Gotham City, com muito 

humor e aventura. 

Além dos filmes da animação que derivam diretamente das séries televisivas, há vários 

filmes adaptados diretamente de histórias em quadrinhos. Superman/Batman: Inimigos 

Públicos (2009) é baseado no primeiro arco de história da revista Superman/Batman; Batman: 

Year One (2011) e baseia-se na história em quadrinhos homônima de Frank Miller. Batman: 

The Dark Knight Returns (2012-13) é baseado na série de quadrinhos com o nome; que conta a 

história de um Batman mais velho que retorna da sua aposentadoria para combater o crime. 

Batman: The Killing Joke (2016) tem roteiro de Brian Azzarello, livremente baseado no enredo 

da história em quadrinhos de mesmo nome de Alan Moore.  
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Figura 102 – Batman nas séries em animação. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

Os filmes mais recentes reproduzem os arcos narrativos atuais. Por exemplo: Son of 

Batman (2014), Batman vs. Robin (2015) e Batman: Bad Blood (2016) são adaptações das 

histórias em quadrinhos de Grant Morrison e Andy Kubert sobre Damian Wayne, o filho do 

Batman.  

Há ainda filmes de animação importantes derivados de histórias em quadrinhos que 

retratam momentos relevantes da história do personagem, que funcionam como uma 

propagação ampliada dos acontecimentos para um público maior. Batman: Under the Red Hood 

(2010), por exemplo, narra a ressureição do primeiro Robin (Dick Grayson), como vilão, e 

depois como Asa Noturna; e o surgimento do segundo (Jason Todd).  

Esse também é o caso do filme Liga da Justiça: Crise em Duas Terras (2009), baseado 

na famosa história em quadrinhos de 1964 Crise na Terra-3 (escrita por Gardner Fox para 

Justice League of America #29–30) e na graphic novel de 2000 JLA: Earth 2 (de Grant 

Morrison). Esse filme de animação, apesar de ser da Liga da Justiça e não do Batman, é bastante 

importante não apenas devido ao papel central do Homem-Morcego na narrativa mas sobretudo 

porque explica e desencadeia toda uma mudança no universo narrativo da DC Comics. 
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Figura 103 – Batman nas séries LEGO em animação. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

 

Existem ainda filmes de animação derivados do cinema e dos vídeos games. Batman: 

O Cavaleiro de Gotham (2008), por exemplo, é um anime, dirigido por Toshi Hiruma e Bruce 

Timm. Reúne seis curtas.  Apesar de todos baseados no estilo de arte japonesa, cada segmento 

tem sua própria escrita e estilo artístico. As narrativas se passam entre os filmes Batman Begins 

(2005) e Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008). Já Batman: Assault on Arkham (2014) é 

baseado no vídeo game Batman: Arkham, e é uma sequência direta de Batman: Arkham 

Origens. 

Animações produzidas para vender uma nova linha de bonecos do Batman pela Mattel, 

Inc. como os filmes Batman Unlimited: Animal Instincts (2015); Batman Unlimited: Monster 

Mayhem (2015); e Batman Unlimited: Mechs vs. Mutants (2016) alavancaram a venda dos 

brinquedos de mesmo nome.  

Em parceria, a companhia The Lego Group e a DC Comics, além de jogos de vídeo 

game, produziram os seguintes filmes em animação: Lego Batman: The Movie – DC Super 

Heroes Unite (2013), Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered (2014) e The Lego Batman 

Movie (2017).  

 

5.1.4 Videogames e colecionáveis 

 

Um dos principais motivos para se escolher o super-herói Batman para licenciamento 

é sua grande popularidade. Dentro da classificação de licenciamento de produtos, Batman é 

considerado um personagem clássico, ou seja, com um relacionamento antigo e já estabelecido. 

Ele é apontado como um personagem bastante popular, com penetração junto ao público e com 
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solidez, ou seja, sua preferência pelo consumidor não é considerada uma “moda passageira”. 

Sua presença é constante nas prateleiras de lojas e de magazines com inúmeros produtos, de 

modo que a quantidade de itens com o super-herói gera publicidade (visibilidade) espontânea, 

o que beneficia os licenciados entre si, em um círculo que se autossustenta. Marcas como Nike, 

McDonald's, Lamborghini, Nokia são apenas algumas, de segmentos diversos, que associaram 

suas imagens à franquia/marca Batman. No mercado de brinquedos, grandes fabricantes 

mundiais como Mattel, HotToys, NECA e LEGO licenciaram milhares de produtos para 

crianças, jovens. Já o novo segmento bastante lucrativo – os colecionáveis para os adultos – 

mantém o Batman como um dos personagens mais populares do mercado. 

Desde os anos de 1960, com a série televisiva, o Batman se faz presente em diversos 

produtos de merchandising, com uma infinidade de brinquedos, estatuetas e diversos itens 

colecionáveis que circulam com a imagem do Homem-Morcego e seu universo a pelo menos 

meio século. Para nosso trabalho, em virtude da extensa quantidade de produtos derivados, 

focaremos no nicho dos video games, mais especificamente na mais recente série de jogos 

eletrônicos baseada no universo do Batman – os jogos da série Arkham (2011-2016). 

 
Figura 104 – Batman merchandising. Uma infinidade de itens colecionáveis 

 
Fonte: Imagem do site darkknightnews.com. 
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Figura 105 – Coleção de figuras de ação (action figures) do Batman. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Nos vídeogames, Batman é pioneiro e campeão. Na mídia eletrônica, a história do 

Batman é presente desde 1986, com cerca de 30 títulos de jogos de vídeo game protagonizados 

ou com a participação do Homem-Morcego, com destaque para a série Arkham – composta 

pelos jogos Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight (de 

2011/2015), e ainda temos os jogos derivados Batman: Arkham VR (2016) para a plataforma 

de realidade virtual e o jogo Batman: The Telltale Series (2016) para a plataforma mobile para 

smartphones.  

Diante de um espectro de presença em múltiplas plataformas de mídia – umas 

dialogando com outras e todas com a mitologia original dos quadrinhos, recriando novos 

enredos e produzindo novos elementos narrativos – retoma-se o tema da transmidiatização.  
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Figura 106 – O Batman na transmidiatização. Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do 
processo de transmidiatização. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Ao retomar a análise da abordagem metodológica do enfoque tríplice, o processo de 

transmidiatização surge como um terceiro ciclo iniciado pelo processo de mediação, avançando 

ao processo de midiatização e se desdobrando no processo de transmidiatização do Batman na 

sua jornada na mídia. Como reprisado na Figura 106, o estágio da produção/transmissão 

configura-se mais complexo, os agentes envolvidos com o personagem são empresas além da 

editora e da produtora de filmes. Nesse estágio, o Batman se consolida como uma franquia. 

Empresas em segmentos distintos como a Mattel Inc. (licenciada para a produção de 

brinquedos), a Netflix (um dos maiores serviços de streaming de vídeos no mundo) e a 

Rocksteady Studios (desenvolvedora dos jogos da série Arkham) representam algumas das 

principais empresas que trabalham com Batman e seu universo.  

 

5.2 PRINCÍPIOS DE TRANSMIDIATIZAÇÃO 

 

Diante do que abordamos no percurso midiático do Batman, seu enquadramento nos 

princípios da mediação e da midiatização, o próximo passo da jornada proposta neste estudo 
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diz respeito ao percurso dos princípios da narrativa transmídia caracterizado pelos estudos de 

Jenkins (2003) e Scolari (2013), visto que cada meio fornece um aporte para a construção do 

universo narrativo do Batman. Desde as páginas das histórias em quadrinhos até a transposição 

das produções audiovisuais para o cinema e para a televisão, chegando às formas digitais com 

jogos eletrônicos e conteúdo multiplataforma na fluidez da internet e a extensão para objetos 

de marketing e merchandising, o Cavaleiro das Trevas apresenta vasta capacidade de 

harmonizar-se nos diversos meios e nas linguagens.  

Tendo em vista a complexidade do personagem, a forma mais adequada de 

compreender sua condição extraordinária de bem cultural/produto midiático/franquia é a partir 

de seu enquadramento nos princípios da narrativa transmídia.  Há sete princípios analíticos para 

caracterizar a narrativa transmídia segundo Jenkins (2003): (1) Propagação vs. Penetração; (2) 

Continuidade vs. Multiplicidade; (3) Imersão vs. Dispersão; (4) Construção de Mundo; (5) 

Serialidade; (6) Subjetividade e (7) Desempenho.  

A “Propagação” é horizontal e indica a capacidade do público de participar ativamente 

na circulação de conteúdos multimídia a partir de redes sociais e no processo de expandir o seu 

valor econômico e cultural. E a “Penetração” é vertical e se refere à capacidade do indivíduo 

de explorar em profundidade as extensões dos conteúdos narrativos, provocados pela 

identificação com algum conteúdo narrativo que realmente capta a sua atenção. Pode-se dizer 

que o Batman tanto tem uma notável propagação (conquistando novos públicos) como também 

“penetra” em seus fãs, não apenas partilhando valores morais mas sobretudo seu 

comportamento cético e crítico em relação à sociedade. 

Sob os princípios da narrativa transmídia, a série Batman: The Animated Series, 

enquadra-se no princípio da “Continuidade” do ponto de vista da produção de conteúdo e se 

apresenta como o princípio da “Multiplicidade” para o público. Significa que a série animada 

produzida a partir dos elementos mitológicos do universo do Batman nos quadrinhos se 

apresenta como a continuação de uma narrativa da jornada de aventuras do herói, emuladas no 

âmbito do audiovisual, de forma serializada que dá continuidade ao mundo do personagem. 

Porém, a série-tronco acabou gerando outras séries-galhos, voltadas para públicos específicos: 

infantil, juvenil, ficção científica, cult. 

Ademais, o conflito entre muitos anos de serialização e a necessidade de coerência 

interna do mundo narrado levou à criação do conceito de “Multiverso”, um conjunto de muitos 

universos ou de uma realidade paralela e relativa no interior do universo narrativo. Assim, os 

super-heróis da Era do Ouro vivem na Terra 2 e, em alguns momentos, voltam a interagir com 
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os super-heróis da atualidade narrativa. “Os Novos 52”16 são a nova repaginação do universo 

DC, a matriz atual para a construção do mundo de seus super-heróis a partir de narrativas 

seriadas. Talvez seja necessário acrescentar que, do ponto de vista da construção do mundo e 

da serialização, os universos narrativos das histórias em quadrinhos funcionam como 

laboratórios de transmidiatização dos universos audiovisuais, inventando soluções de 

continuidade e corte narrativo que são adotados por séries de televisão e projetos transmídia.  

Entretanto, as diferentes narrativas de um universo nunca se encaixam completamente. 

Assim como um mito antigo, a narrativa mítica atual tem várias versões. E uma mesma história 

pode ser contada tanto pelo comissário Gordon como pelo Coringa, de forma bastante diferente. 

O princípio da “Subjetividade” compreende que a narrativa elaborada pelo receptor é 

propositalmente formada a partir de várias mídias de modo desigual e combinado. Nos 

quadrinhos, tal história é assim; no cinema, é assado. Tais discrepâncias não apenas aguçam a 

curiosidade e fazem com que o receptor pesquise mas também incentivam que se tenha a própria 

versão da narrativa, contando sua própria história a partir das versões adquiridas.  

O que nos leva ao princípio do “Desempenho” é a capacidade de estimular os fãs a se 

apropriarem e a produzir conteúdo de maneira espontânea. Um dos exemplos que destacamos 

nesta dissertação é a produção Batman Dead End (2003), do diretor Sandy Collora. Um fã-

filme que marcou a produção de outros filmes e curta-metragens de animação ou com atores 

reais (liveaction) sobre o Batman e demais personagens da cultura pop utilizando o serviço 

gratuito de veiculação e compartilhamento de produções em audiovisual oferecido pela empresa 

Google Inc. – o Youtube. Por meio de blogs e de ferramentas de interação social on-line como 

o Facebook, os fãs do Batman se congregam, produzem conteúdo e interagem entre si e todos 

com as novas narrativas produzidas pela Warner/DC Comics e pelas demais empresas que 

compõem o conglomerado de mídia em torno do Batman retroalimentam sua paixão pelo 

personagem. No Brasil, uma apropriação do Batman que ganhou uma repercussão em meados 

de 2003, no Youtube, um vídeo intitulado Batman – Feira da Fruta, a paródia produzida no ano 

de 1981 pelos Fernando Pettinati e Antônio Camano, estudantes na época, tiveram sua obra 

viralizada, antes mesmo do termo ser cunhado, no ano de 2003 quando uma cópia do VHS foi 

divulgada no Youtube. 

  

                                                            

16  Os Novos 52 (cinquenta e dois) é uma minissérie de histórias em quadrinhos publicadas, originalmente, 
semanalmente, durante 52 semanas, criada por quatro dos maiores escritores da DC: Grant Morrison, Mark Waid, 
Geoff Johns e Greg Rucka. 52 mostra aos leitores o que aconteceu no Universo DC durante o período referente ao 
salto cronológico de um ano ocorrido em todas as séries mensais da editora. 
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Há fãs que se apropriam da imagem do personagem e desenvolvem atividades que 

transcendem o universo da passividade em consumir os conteúdos relacionados ao Batman e 

acabam ressignificando o valor do personagem para outros contextos. Esse é o caso do 

empresário brasileiro que se veste como o Cavaleiro das Trevas e visita hospitais e instituições 

que tratam crianças com câncer para levar uma mensagem de apoio e de superação inspirada 

na mitologia do próprio Batman (do qual trataremos mais adiante). 

Em relação à “Dispersão”, é o princípio que representa a presença de elementos da 

narrativa materializados e pulverizados no cotidiano real, tais como: camisetas, brinquedos, 

canecas e demais itens produzidos pela indústria que, por meio de estratégias de marketing, 

reproduzem os personagens e os elementos do universo de uma dada franquia. Já a “Imersão” 

é princípio de provocar no receptor a sensação de entrar no universo da narrativa, por meio de 

sua interação ambiental, como em parques temáticos e jogos de vídeo game.  

 Nos tópicos a seguir, sob os princípios da narrativa transmídia, destacamos três 

marcos narrativos que mais bem representam o enquadramento do Batman no processo de 

transmidiatização. 

 

5.2.1 Tornando-se o Batman na virtualidade do vídeo game 

 

Os jogos eletrônicos, os denominados vídeo games, apresentam como características 

básicas o desafio e a recompensa.  Sua capacidade de imersibilidade dentro de uma narrativa 

provoca e propõe ao indivíduo envolver-se naquela história, permitindo-lhe assumir uma nova 

identidade, um avatar. Ao conduzir um personagem/protagonista, o jogador assume a posição 

de herói daquela narrativa, personificando aquele avatar e, de forma simbiótica, mescla suas 

características com a do personagem/protagonista do jogo. Tal experiência de imersão numa 

narrativa de jogabilidade pode ser exemplificada em diversos vídeo games. Desse modo, é 

possível assumir o protagonismo de uma aventura virtual incorporando, por exemplo, o Mario, 

um encanador bigodudo, herói dos jogos da série Mario Bros. (1981-2017); ou o Sonic, um 

porco-espinho azul super-veloz, o herói dos jogos da série Sonic the Hedgehog (1991-2017) 

que desafiam o tempo com obstáculos para seguir em frente e subir de nível. 

Na trajetória do Batman na sua condição de franquia, seu alcance e capilaridade de 

adaptações para o universo dos jogos de vídeo game datam de cerca de mais de trinta anos, com 

sua primeira aparição no jogo Batman (1986) desenvolvido por Jon Ritman, fabricado pela 

empresa Ocean Software Ltd. até a série Arkham (2009-2017), desenvolvida pela empresa 

Rocksteady Studios Ltd. Desse modo, pode-se observar o princípio da imersão explorado em 
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sua forma de viver a experiência do jogo. Com a evolução tecnológica, as narrativas foram se 

sofisticando e a ação linear dos primeiros jogos foram dando espaço para narrativas abertas e 

customizáveis em que não basta saber os comandos eletrônicos do jogo. Atualmente, como na 

série Arkham, é preciso ser e pensar como o Batman para obter sucesso na jogabilidade.  

 
Figura 107 – O Batman da série Arkham. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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A evolução gráfica e o jogo na forma de uma história em quadrinhos faz com que a 

experiência de imersão comece num pequeno curta-metragem mostrando o Batman em ação 

levando o Coringa para o Arkham. E num jogo de câmera, a história termina e a ação e o controle 

sobre o personagem começam. Tal princípio de imersão na narrativa do jogo é bastante 

explorado nos Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight (de 

2011/2015)17. 

No ano de 2016, a experiência de imersão é aprimorada com a perspectiva da realidade 

virtual no jogo Batman: Arkham VR (2016), de forma que dispositivos periféricos acoplados ao 

console do jogo simulam o “vestir” e “ser” o Batman e viver toda a ação proposta pela narrativa 

do jogo. A seguir, algumas imagens que ilustram tal experiência. 

 
Figura 108 – O Batman VR da série Arkham e a experiência de ser o Cavaleiro das Trevas. 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 

  

                                                            

17 SILVA, 2015, no ensaio Está tudo na sua cabeça: Batman e seus inimigos insanos sob uma perspectiva 
filosófica, faz análise da graphic novel Asilo Arkham (de Grant Morrisson) estabelecendo um paralelo entre a 
trajetória de Batman e seus adversários – concepções e ações – e as perspectivas filosóficas do relativismo, 
ceticismo e racionalismo. Para ele, o modo de pensar do Batman é semelhante a Descartes, caracterizando a 
racionalidade moderna.  
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Com uma proposta de abordar numa outra perspectiva trabalhando a jogabilidade na 

forma de episódios, as missões são liberadas seguindo a lógica de uma série, com episódios e 

temporadas. Numa mecânica focada na investigação detetivesca e ambientada no universo atual 

do Homem-Morcego nos quadrinhos, no jogo Batman: The Telltale Series (2016), a mecânica 

de jogo é mesclar a experiência de jogabilidade com a da serialidade. A seguir, algumas imagens 

dos episódios do jogo. 

 
Figura 109 – O Batman: The Telltale Series (2016). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
 

O jogo de vídeo game, baseado no universo do Batman, que emula as narrativas de 

suas aventuras nas páginas dos quadrinhos e/ou referencia outras adaptações do personagem 

em outras mídias, apresenta-se verdadeiramente como a práxis do princípio da imersão, 

enquanto estamos vivendo na realidade simulada do jogo. Ao fim da experiência do jogo, ao 

retornar para nossas atividades normais, a experiência continua, sob a ótica do princípio da 
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dispersão, em que o diálogo com o jogo projeta-se em outros objetos que simbolicamente nos 

conectem com o universo de Arkham, como um pôster, uma camiseta ou uma estatueta do 

Batman com a reprodução estética e visual de sua representação do mundo virtual do jogo para 

o mundo real e palpável desses objetos. 

 

5.2.2 Batman recriado por um fã?  

 

O fã-filme Batman Dead End (2003), do diretor Sandy Collora, potencializou a 

reinvenção do Batman no cinema por Christopher Nolan, em uma apropriação criativa inspirada 

nos quadrinhos, nos filmes e em outras adaptações anteriores, dando lugar a um produto visual 

e narrativo novo derivado do original. 

Sandy Collora é um artista bem-sucedido, designer e cineasta com mais de 30 anos de 

experiência na indústria do entretenimento. O fã-filme Batman Dead End (2003) foi exibido na 

San Diego Comic-Con do ano de 2003, apresentando uma abordagem completamente diferente 

da do Batman oficial. Além de um novo Batman, Collora realiza um inédito crossover 

(cruzamento, encontro) no audiovisual das franquias Alien (1979-2012) e Predator (1986-

2010), ambas pertencentes a 20th Century Fox/Dark Horse Comics com a franquia Batman. 

   
Figura 110 – Sandy Collora e o Predador, cujo design em vermelho foi especialmente criado por ele para o curta 

Batman Dead End. Mais tarde, foi incorporado à mitologia do Predador. 

 
Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br. 
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A trama do curta de aproximadamente 8 minutos narra uma aventura aparentemente 

corriqueira do universo do Batman, em que o Coringa escapa mais uma vez do Asilo Arkham e 

o Homem-Morcego segue em seu encalço. Porém, ao conseguir pegar o palhaço do crime, o 

Cavaleiro das Trevas é surpreendido com a aparição do Alien que arranca o Coringa de suas 

mãos. Num lance rápido, o Alien se posiciona para enfrentar o Batman, mas eis que o alienígena 

é alvejado por outra criatura sinistra – o Predador. Batman e o Predador iniciam uma luta, e ao 

vencer o oponente extraterrestre, o Homem-Morcego é encurralado pelos outros Predadores. 

Diante de um eminente fim potencialmente trágico, o Cavaleiro das Trevas se prepara para o 

que se configura como seu último combate, o fim da linha para o Batman. É a questão que 

encerra o curta (Figura 111). 
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Figura 111 – Cenas de Batman Dead End (2003). 

 
Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br. 
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Figura 112 – Fotos da produção de Batman Dead End (2003). 

 
Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br. 
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Nos quadrinhos, já havia ocorrido o encontro do Cavaleiro das Trevas com os 

alienígenas do cinema, nas séries contra o Predador: Batman Versus Predator (1993), Batman 

Versus Predator II: Bloodmatch (1995) e Batman Versus Predator III: Blood Ties (1998). 

Contra o Alien, o Homem-Morcego luta nas séries Batman/Aliens (1997) e Batman/Aliens Two 

(2002-2003) que, assim como as séries crossover com o Predador, foram publicadas numa 

parceria DC Comics/ Dark Horse Comics. 

 
 Figura 113 – Batman versus Predador. 

 
Fonte: Imagens do site DC.wikia.com. 

 
Figura 114 – Batman versus Aliens. 

 
Fonte: Imagens do site DC.wikia.com. 
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O Batman de Sandy Collora era uma resposta aos filmes leves de Schumacher que 

apresentavam o personagem desconectado da abordagem expressionista das séries encontradas 

nos quadrinhos, nos filmes de Tim Burton e na série animada. O filme de Collora desencadeou 

uma grande rejeição e críticas nos fãs ao estilo mais lúdico e leve do Batman de Schumacher. 

 
Figura 115 – Batman dos anos 1990, respectivamente: na série animada, nos quadrinhos e nos cinemas. Da 

esquerda para a direita: O Batman da série animada Batman: The Animated Series (1992-1999), o Batman dos 
quadrinhos na saga a Queda do Morcego (1993-1995), Batman do filme Batman Forever (1995) e o Batman do 

filme Batman & Robin (1997). 

 
Fonte: Imagens do site DC.wikia.com. 
 
A película de Collora, além de agitar o universo dos fãs do Batman, chamou a atenção 

da mídia especializada, que noticiou o feito do diretor (e sua produção de cerca de 30 mil 

dólares) ao apresentar o melhor Cavaleiro das Trevas já visto em audiovisual até então. Além 

disso, o fã-filme foi um dos pioneiros em viralizar na internet e fora da rede. Por conseguinte, 

inúmeras cópias do curta surgiram nas comunidades de fãs, DVDs com as mais diversas artes 

feitas por fãs e distribuídas na semana após o dia de exibição na convenção em San Diego. 

Como produto derivado do fã-filme, surgiu uma quadrinização de Batman Dead End, com o 

aval de Collora, pelo desenhista mexicano Miguel Angel Hernández fã do curta-metragem. 
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Figura 116 – Quadrinização do filme Batman Dead End. Algumas páginas da adaptação para os quadrinhos de 
Batman Dead End por Miguel Angel Hernández. 

 
Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br. 

 
Toda a repercussão gerada em torno curta-metragem levou à reflexão sobre o tipo de 

abordagem que deveria ser empregado no ressurgimento da franquia Batman nos cinemas. A 

esse respeito, houve muitas especulações e, anos mais tarde, surge curiosamente o reinício da 

franquia pela Warner Bros./DC Comics marcado para o ano de 2005 com o Batman Begins 

pelas mãos do diretor Chirstopher Nolan.  

É bem possível que a versão de Collora tenha influenciado a adaptação do Batman na 

visão de Nolan. O Batman Begins (2005) de Nolan recria o Batman numa visão renovada das 

versões de Tim Burton, do quadrinista Neal Adams e inspirado no Homem-Morcego do Batman 

Dead End (2003). Veja as semelhanças nas imagens a seguir: 
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Figura 117 – Referências usadas por Collora na construção de seu Batman: trabalhos de Alex Ross (A), Simon 
Bisley (B), de Neal Adams (C) e Bruce Timm (D). 

 
Fonte: Imagens do site DC.wikia.com. 

 
Figura 118 – O Batman de Collora e o Batman de Nolan. Duas abordagens do Batman: a do fã Sandy Collora 

(2003) e do cineasta Christopher Nolan (2005). 

 
Fonte: Imagens do site IMDB.com. 
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5.2.3 Batman – Feira da Fruta  

 

No ano de 1981 no SBT, canal de televisão aberta no Brasil era exibida a antológica 

série de TV – Batman de 1966. As aventuras descontextualizadas no universo sociocultural dos 

anos 1960 geravam nos anos de 1980 motivo de riso e descrença no personagem. A estética 

camp  e o humor non sense contrastavam com o Batman apresentado nos quadrinhos e na visão 

mais dark e violenta das obras Batman – o Cavaleiro das Trevas (1986) e Batman – Ano Um 

(1987) nos quadrinhos. Diante desse contexto o Batman de Adam West, no Brasil virou motivo 

de chacota. Imbuídos de muita criatividade e senso de humor satírico, os estudantes Fernando 

Pettinati e Antônio Carlos Camano, ambos com cerca de 18 anos de idade, amigos de infância 

tiveram a iniciativa lúdica de redublarem um episódio do clássico seriado para divertir os 

amigos e testarem a recém-chegada tecnologia de gravação em VHS com os aparelhos de 

videocassete de uso doméstico. 

O episódio escolhido, de forma aleatória foi o episódio 016 – “Um Adversário à Altura 

de um Medonho Bandido” (He Meets His Match, the Grisly Ghoul) da primeira temporada. De 

forma lúdica e intuitiva o Fernando e o Antônio decidiram testar os recursos de gravação e 

edição que o videocassete permitia. Com o Fernando tomando a voz do Batman e o Antônio a 

voz do Robin, e ambos revezando nas dublagens dos demais personagens do episódio a 

gravação contou com a adição da trilha que tornou a marca da paródia que foi a música Feira 

da Fruta do conjunto musical brasileiro Grupo Capote, da década de 1970.  

Com as constantes remasterizações do vídeo original feitas por fãs da paródia o vídeo 

chegou a internet brasileira juntamente com a popularização do Youtube no ano de 2003. O 

sucesso foi tamanho que quase quarenta anos depois o Fernando Pettinati e Antônio Carlos 

Camano concederam diversas entrevistas nos mais diversos canais de TV aberta e vlogs do 

Youtube. Gerando muita controvérsia entre os fãs mais radicais do Batman, que acham a sátira 

uma afronta ao personagem, o Batman – Feira da Fruta, carregado de muita sátira e vocabulário 

de tom escatológico e sexualmente chulo paradoxalmente popularizou o Batman para um 

público completamente distante do universo nerd. 
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Figura 119 – Fernando Pettinati e Antônio Carlos Camano em entrevista ao canal GENE - Grupo de Estudos em 
Narrativas & Entretenimento (FIC - UFG) (2013). 

 
Fonte: Imagem da entrevista, disponível no Youtube  

<https://www.youtube.com/watch?v=K1NaAMZiuO0>. 
 

Figura 120 – Páginas da versão em quadrinhos da sátira Batman - Feira da Fruta  e a capa do livro Entrei na 
Feira da Fruta (2013). 

 
Fonte: Imagem do blog  < http://batimahq.blogspot.com.br >. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K1NaAMZiuO0
http://batimahq.blogspot.com.br/
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Além da remasterização para o Youtube, a sátira virou um projeto colaborativo em 

história em quadrinhos através da iniciativa do Eduardo Ferigato com o blog 

batimahq.blogspot.com.br que convidou diversos desenhistas para quadrinizarem a paródia. 

Além deste projeto de fã, há a publicação do livro Entrei na Feira da Fruta (2013) de autoria de 

Antonio Carlos Camano e Dutra Pettinati que registram a história de origem da sátira e sua 

importância para a cultura de humor na internet brasileira. O Batman da sátira tornou-se quase 

que uma outra persona do personagem clássico. Sob a grafia de Bátima, o Homem-Morcego da 

Feira da Fruta emerge a cada nova aparição do Cavaleiro das Trevas nos cinemas, como que 

um esqueleto escondido no armário, para divertir sua legião de admiradores e atormentar os fãs 

mais puristas do Cruzado Embuçado. 
 

5.2.4 Batman da vida real  

 

No filme Batman Begins (2005), dirigido por Christopher Nolan, há um trecho do 

diálogo entre os personagens Henri Ducard/Ra's al Ghul e Bruce Wayne interpretados 

respectivamente pelos atores Liam Neeson e Christian Bale que queremos dar destaque: “If you 

make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal and if they can't stop 

you, then you become something else entirely. A legend, Mr. Wayne, a legend”18.  Tal diálogo 

exemplifica o caso do educador físico e empresário catarinense, Cristiano Zanetta de Matos, 

que dá vida ao Batman e realiza visitas a hospitais e a clínicas de tratamento de pessoas com 

câncer no estado de Santa Catarina desde o ano de 2013. Zanetta usa a imagem do personagem 

com o propósito de motivar as crianças e os adultos a se adaptarem ao tratamento e a se 

inspirarem no poder de superação da mitologia do Batman. 

O Batman de Zanetta enquadra-se na aplicação do princípio do desempenho, levando 

a outro prisma da abordagem do Batman de Sandy Collora. A produção de um curta-metragem 

em formato documental, Herói na Vida Real (2017) dirigido por Paula Luana Maia, apresenta 

a história do Cristiano Zanetta de Matos, que após um acidente na infância, ter sobrevivido a 

um incêndio em sua residência, o garoto fica traumatizado. Num tratamento com uma 

psicóloga, esta apresenta o Batman como um personagem que tem uma história de superação e 

isso fez com que o Cristiano se tornasse fã do Homem-Morcego. 

  

                                                            

18 Tradução livre: “Se você faz de si mesmo mais do que um homem, se você se dedica a u m ideal e se eles 
não puderem pará-lo, então você se torna algo completamente diferente. Uma lenda, Sr. Wayne, uma lenda”. 
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Já adulto, Zanetta enfrentou mais um drama pessoal – seu pai foi diagnosticado com 

câncer. O difícil tratamento deixou seu pai muito debilitado física e emocionalmente. Foi então 

que percebeu o quanto as histórias de super-heróis podem ser inspiradoras, e o Batman, com 

sua trajetória, é um exemplo de superação e de motivação para incentivar as pessoas na 

condição de debilidades de saúde. 

O trabalho de Zanetta é reconhecido pela Warner/DC Comics, no Brasil, e na matriz, 

nos Estados Unidos. Usando os traços dramáticos de dor e de superação na mitologia do 

Batman, Cristiano passou realizar o trabalho filantropo com visitas aos hospitais que tratam 

crianças e adultos com câncer. 

 
Figura 121 – O Batman - Cristiano Zanetta de Matos. 

 
Fonte: Imagens retiradas do próprio documentário “Herói na Vida Real” (2017) dirigido pela Paula 

Luana Maia, disponível no Youtube < https://www.youtube.com/watch?v=cdpBuAQhK84>. 
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Figura 122 – Cristiano Zanetta de Matos - O Batman da vida real. 

 
Fonte: Imagens retiradas do próprio documentário “Herói na Vida Real” (2017) dirigido pela Paula 

Luana Maia, disponível no Youtube < https://www.youtube.com/watch?v=cdpBuAQhK84>. 
 

Antes de atuar como o Batman, Zanetta fez parte do Grupo Doutores da Alegria, no 

qual adquiriu treinamento e experiência para desenvolver seu trabalho solo. O profissionalismo 

e a responsabilidade pelo uso da imagem do personagem fazem com que Zanetta assuma uma 

postura séria quando está sob a máscara do Batman, assim, o seu olhar exerce fascínio e capta 

a atenção dos pacientes. Longas e serenas conversas abrem o caminho para a mensagem de 

encorajamento e de motivação para passar pelo difícil tratamento contra o câncer. 

Além do trabalho desempenhado nos hospitais, Cristiano aparece nas mídias e dá 

palestras sobre o tema.  No seu website na internet, <www.batmandobrasil.com.br>, e nas redes 

virtuais de interação social como o Facebook e o Youtube, Zanetta divulga suas ações nos 

hospitais e palestras motivacionais para outros públicos. 

A apropriação da imagem do Batman por Cristiano como instrumento motivacional. 

Sua admiração pelo personagem faz de sua encarnação uma forma de divulgar os valores de 

determinação e de superação na mitologia do Batman, principalmente baseada na jornada 

reinventada do herói na Trilogia cinematográfica The Dark Knight (2005-2008-2012) na visão 

do diretor Christopher Nolan. O Batman de Zanetta espelha-se nessa jornada na busca pelo 

autoconhecimento e superação dos medos e dificuldades para montar a sua mensagem para as 

crianças que atravessam o tratamento contra o câncer. É a humanidade do Batman e sua 

coragem e perseverança em superar os desafios, o caminho e a motivação que Zanetta transmite 

em suas visitas aos hospitais e em suas palestras. 
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Figura 123 – Cristiano Zanetta de Matos - O herói da vida real. 

 
Fonte: Acervo do Cristiano Zanetta de Matos (https://www.facebook.com/pg/batmandobrasil/). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso desta dissertação procurou, a partir do Batman, problematizar a escalada 

do processo de midiatização de um bem cultural. A trajetória do personagem ao longo das 

últimas quase oito décadas nos permitiu expor as nuances da relação entre a indústria cultural 

e a mídia, no sentido amplo, não só dos meios e de suas particularidades, com evoluções 

técnicas e tecnológicas, como também da capacidade de adaptação e de modificação do discurso 

em função da plataforma comunicacionais a ser explorada. 

O diálogo estabelecido entre as primeiras adaptações para a mídia cinema permitiu que 

o personagem das aventuras fabulísticas dos quadrinhos ganhasse novos contornos estéticos e 

narrativos que possibilitaram enriquecer sua própria mitologia, bem como pavimentar sua 

estrada no processo de mediação da cultura contemporânea para um público além dos leitores 

das narrativas gráficas. O Batman entrava para o panteão dos personagens clássicos como o 

Drácula, de Bram Stoker; o Otelo, de William Shakespeare; ou o James Bond, de Ian Fleming. 

O processo de desconstrução personagem Batman midiatizado e sua reconstrução 

histórica por meio de suas diversas adaptações das suas narrativas gráficas para os contextos 

narrativos do audiovisual permitiram explorar desde os arquétipos heroicos descritos por 

Campbell e Vogler até as nuances narrativas descritas por Umberto Eco. A linguagem 

cinematográfica contribuiu para aprimorar suas histórias em quadrinhos, apresentando questões 

e valores culturais ainda pouco explorados no universo fabulísticos dos super-heróis. 

As possibilidades abertas pela transmidiatização de se construir um multiverso de 

narrativas, cada uma explorando conceitual e tecnologicamente as mídias clássicas e as novas 

mídias, geraram a sensação de imortalidade e a consolidação do Batman como uma lenda, que 

se incorpora aos mais diversos ambientes sociais e contextos culturais. Sua imagem e persona 

se desdobram em múltiplas versões, uma para cada grupo de fãs ou audiência. 

Em relação ao enquadramento do Batman aos processos de mediação, midiatização e 

transmidiatização, estes foram frutíferos para a compreensão de tais processos 

comunicacionais. Houve, assim, a percepção de que o trabalho intelectual de vários 

profissionais, cada um dentro de sua especialidade, transformaram um conjunto de formas 

simbólicas, técnicas artísticas, ideias e crenças em algo que transcendeu os folhetins e se 

constituiu como parte da cultura pop global. 

A realização desta dissertação é parte de um processo de pesquisa de um fã que 

acompanhou os últimos quase trinta anos da trajetória do personagem. Testemunhou suas 

transformações em função das adaptações para outras mídias e/ou provocadas por 
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reposicionamento de mercado por meio de alterações nas linhas editoriais. Desde a percepção 

de que o Batman que figurava nas manhãs na tela da televisão como membro integrante no 

desenho animado dos Super Amigos pela Hanna-Barbera era diferente do personagem que 

enfrentava um assustador Lobisomem, por sua vez, a minha primeira revista em quadrinhos 

Batman, por Dennis O’Neil, distanciava-se ainda mais da sombria versão do filme Batman de 

Tim Burton. Entretanto, todos eram o mesmo Batman, provocaram em mim a curiosidade em 

saber mais sobre quem o havia criado, qual foi o ano e por que havia tantas versões diferentes 

que se apresentavam com sendo a verdadeira ou a mais fiel. 

Eu me considero como um Aca-Fan (um híbrido de acadêmico e fã) termo em inglês 

cunhado por Henry Jenkins para se definir. Nesse sentido, poder trazer um objeto do qual sou 

fã para o ambiente acadêmico e poder olhá-lo sob a luz da ciência foi algo bastante desafiador. 

A relação de distanciamento, premissa da metodologia da pesquisa, foi uma situação muito 

complexa de lidar. O limiar entre a razão a emoção é por demais tênue e encarar as nuances do 

percurso da pesquisa foi um grande aprendizado. 

Ao estudar o Batman sob a ótica dos estudos da mídia e das práticas sociais, revelou-

se um novo mundo de possibilidades de olhar para o personagem de formas que somente como 

fã não seriam possíveis de alcançar. Ao mesmo tempo que a pesquisa exigiu um certo 

distanciamento, ela provocou uma maior aproximação com o personagem como que se o 

personagem estivesse dissecado diante de mim e todos seus detalhes e particularidades se 

apresentassem de forma incrivelmente nítidas e vivas.  

A percepção do que aprendi sobre Batman e de sua jornada transmidiática foi uma 

experiência fascinante e criativa por conhecer a capacidade dos produtores e autores que 

trabalham com o personagem durante as últimas quase oito décadas de estarem constantemente 

reinventando os aspectos de sua mitologia, alcançando novos públicos e eternizando o 

Cavaleiro das Trevas na cultura e no imaginário coletivo. Ser fã do Batman e poder compartilhar 

com as demais pessoas tornou-se mais fácil devido ao alcance da capilaridade da imagem do 

personagem a um público que não é de nicho. 

A ópera do Homem-Morcego é uma rica experiência sobre a correção de curso da vida, 

a determinação em superar os mais difíceis obstáculos da vida, saber controlar as emoções, 

poder tirar proveito da percepção da razão, dedicação a um ideal e procurar a cada dia ser uma 

pessoa melhor, um herói para alguém; são os legados simbólicos apreendidos na jornada da 

pesquisa sobre o Batman. 

O Batman como um bem cultural atravessou gerações pelas mãos de autores como 

Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson, William Dozier, Denny O´Neil, Frank Miller, Alan 
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Moore, Bruce Timm, Paul Dini, Tim Burton, Christopher Nolan, David Goyer, Zack Snyder e 

Ben Affleck. Com isso, transcendeu a sua condição de simples objeto de um nicho específico 

da cultura de massa, foi sendo reinventado, modificado, tornando-se um ícone da cultura pop 

mundial. 

Ademais, a convergência do percurso midiático com os recursos narrativos de 

Umberto Eco, Joseph Campbell e Christopher Vogler; as novas e dinâmicas relações entre as 

formas culturais; a mídia e o público das etapas do processo de transmidiatização em seus sete 

princípios definidos por Henry Jenkins e Carlos A. Scolari, destacados na trajetória do Batman, 

representam uma visão contemporânea sobre a sociedade multi e pluricultural em que vivemos. 

O estudo apresentado não se encerra em si. Pelo contrário, o levantamento realizado 

para esta dissertação abriu várias janelas onde será possível, em futuros trabalhos, capitaneados 

ou não por esta equipe, aprofundar ainda mais as questões levantadas sobre a mídia, a cultura e 

a sociedade, utilizando ou não o Batman como objeto empírico. 
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	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Parâmetros de pesquisa
	1.2 Metodologia

	/
	Fonte: Imagens do site IMDB.com.
	O objetivo principal deste estudo é compreender a construção do Batman como bem cultural e como produto midiático a partir do processo de transmidiatização. Mas também reconhecer as intervenções criativas e os recursos narrativos por meio do processo de adaptação do personagem das páginas das histórias em quadrinhos para as mídias audiovisuais; indicar os recursos narrativos adotados na versão da Trilogia do Cavaleiro das Trevas (2005/2008/2012) que dialogam com outras adaptações do personagem nos quadrinhos e/ou outras mídias audiovisuais; e identificar qual versão recente do Batman no cinema representa melhor o conceito de narrativa transmídia de Jenkins (2009). 
	A midiatização em nossas vidas é um processo simbiótico em que os meios de comunicação, a cultura, as instituições e a sociedade se inter-relacionam de forma dinâmica. Nesse cenário, colocar Batman como objeto empírico para explicitar o processo de midiatização em torno de um bem cultural permite problematizar os agentes articuladores da relação entre a cultura, a sociedade e os meios de comunicação.
	Além disso, a incorporação do estudo de Jenkins (2009) e Scolari (2013) sobre as narrativas transmídia no contexto da cultura contemporânea possibilita desenhar o percurso e as nuances do comportamento da sociedade moderna diante dos paradigmas de sua inserção e reinserção em contextos novos e distintos pela sua relação com o processo de midiatização, permitindo aprimorar com mais clareza a apresentação do objeto empírico nas dimensões de personagem criado no ambiente de nicho, para um público específico que é o leitor dos quadrinhos, em contraponto com a sua persona midiatizada com um alcance de público mais amplo, que é a versão para o cinema. 
	Dentro dos estudos das práticas sociais nas ciências da comunicação, a mediação como relação entre emissor e receptor do discurso é apresentada como uma recepção idealizada no ambiente das narrativas midiatizadas, em um campo de estudo sobre as trocas de formas simbólicas da sociedade contemporânea. Neste estudo, o processo de midiatização será posto sob a ótica do autor e da produção pelo viés do enunciador. O receptor ou a recepção para esse recorte será o do perfil idealizado pelo núcleo emissor, enquadrado dentro do conceito de leitor-modelo teorizado pelos estudos sobre narratividade na obra Lector in Fabula de Umberto Eco (2011).
	2 Fundamentação Teórica
	2.1 A jornada do herói
	2.2 Batman como bem cultural e sua industrialização pela comunicação de massa
	2.3 Batman como produto midiático
	2.4 Batman como franquia transmídia

	A discussão provocada até então direciona a composição do repertório teórico em torno da transmidiatização para a adição de outras leituras que possam convergir na proposta de problematização da trajetória do Batman no multiverso da mídia. Tais leituras foram organizadas na seguinte estrutura:
	a) A jornada do herói de Campbell e Vogler;
	b) Batman como bem cultural e sua industrialização pela comunicação de massa;
	c) Batman como mediação e como produto midiático;
	d) Batman como franquia transmídia.
	No livro A Jornada do Escritor, Christopher Vogler (2015) – roteirista e escritor norte-americano, consultor de roteiros para a indústria cinematográfica de Hollywood – faz uma adaptação da estrutura de Campbell, mantendo as três fases narrativas e reduzindo as 17 etapas originais da aventura heroica para apenas 12 passos. Atualmente, esse modelo narrativo é referência para vários filmes, romances, histórias em quadrinhos e demais narrativas heroicas (Quadro 1). 
	Fonte: Autoria própria.
	3 Batman: sua origem como mediação da indústria cultural
	3.1 Batman na abordagem tríplice
	3.2 As contribuições criativas que ajudaram a construir o Batman
	3.3 A criação do Robin e o surgimento da icônica Dupla Dinâmica
	3.4 Seduction of the Innocents e as mudanças para o universo do Batman
	3.5 Primeiras adaptações audiovisuais e suas contribuições criativas para o personagem
	3.6 Evolução do Batman no decorrer das ‘Eras’
	3.7 A mitologia do personagem
	3.7.1 Funções dramáticas que desempenha
	3.7.2 Os arquétipos aos quais é associado
	3.7.3 Seu desejo e motivação
	3.7.4 Seus conflitos e antagonistas principais
	3.7.5 Seu círculo de existência
	3.7.6 O significado de sua conversão em herói.


	O Batman constitui, portanto, um dos frutos da indústria cultural dentro dos Estados Unidos, país que no pós-guerra, nos anos 1940, assumiu as rédeas da economia global como nação da vanguarda econômica e cultural, e estrategicamente fez o uso desse poder para valorizar suas formas culturais e marcar território diante da ameaça ideológica representada pelo comunismo da União Soviética. Para tanto, utilizou os canais midiatizados como o cinema e a televisão a fim de configurar os valores do modo de vida americano (american way of life) de forma hegemônica.
	As contribuições criativas e autorais na trajetória do personagem, no tocante à construção de um universo de elementos narrativos e personagens coadjuvantes e antagonistas, permitiram a renovação do Homem-Morcego, potencializando seu repertório fabulístico e abrindo as possibilidades de adaptação para outras mídias como o cinema e a televisão. Sob a ótica dos estudos de Jesus Martin-Barbero, em seu livro Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia (1997), Batman é materializado como mediação, de forma que as trocas das formas simbólicas ocorrem no âmbito da globalização da cultura, tendo a mídia a atuação a partir de evoluções técnicas e tecnológicas a fim de alcançar o maior número de público com um discurso cada vez mais hegemônico e mediado.
	Desse modo, a realidade cotidiana é reconfigurada em torno de fábulas, com seus protagonistas, enredo e antagonistas. Tais histórias são criadas para propagar um discurso repleto de formas simbólicas que, midiatizadas, encontram no leitor sua destinação e justificativa de ser mediadas.
	/
	Após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945), o mundo caminhava na direção de se recompor depois de seis anos de batalhas, tendo o seu desfecho brutalmente dramático com a detonação de duas bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki pelas forças bélicas dos Estados Unidos. Tal quebra de paradigmas marcou a polarização do mundo em dois polos ideológicos distintos: o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos que preconizava a liberdade individual, o livre comércio e o american way of life; e o polo comunista, liderado pela União Soviética e as nações alinhadas, com os ideais de controle econômico por parte de um estado forte garantindo a igualdade social para todos.
	Das décadas de 1950 até o fim dos anos de 1980, a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética produziu não só o conceito de Guerra Fria mas também proporcionou o avanço tecnológico e científico global. A indústria aeronáutica, bélica, de telecomunicações, computacional deu um salto significativo, criando as bases para os avanços tecnológicos vividos no fim do século XX e início do século XXI, como o universo digital e a internet que reconfiguraram a sociedade contemporânea.
	No ambiente sociocultural dos anos de 1950, a estrutura dos núcleos familiares dava sinais de certa tranquilidade. Na sociedade norte-americana, mesmo com a existência de postos de trabalho ocupados por mulheres, seu papel primordial ainda era de ser a “super dona” de casa. Aquela que cuidava da casa, dos filhos e do marido, este que era o grande provedor do lar. Os ex-combatentes da Segunda Guerra, depois de tanto horror vivido, ao retornarem para casa, queriam levar a vida de maneira simples e mais leve. Desse modo, encontraram na televisão o repositório de sua tranquilidade, com programas de entretenimento que preenchiam as vidas com formas simbólicas garantindo ao cidadão médio que estava tudo bem, que as instituições do estado garantiriam a paz e que nada abalaria a ordem e os valores morais da sociedade.
	Tal ambiente moldado pela mídia não isolou o cidadão norte-americano do ambiente da Guerra Fria. A chamada “ameaça vermelha” foi midiatizada com a outorga do governo, que fez com que os direitos civis fossem violados com a desculpa de que era preciso encontrar os comunistas infiltrados na sociedade norte-americana e retirá-los de circulação, não só as pessoas físicas como também as empresas e as manifestações culturais. Instaurou-se, então, a censura de publicações, músicas, televisão e demais atividades artísticas sob a justificativa de ferirem os valores morais da sociedade norte-americana, comunista ou não. O fomentador de tal empreitada foi o senador Joe McCarthy, do Comitê de Atividades Antiamericanas do Congresso norte-americano. Essa cruzada entrou para a história como o Macarthismo.
	O ano de 1954 foi marcado como o ano que mudou quadrinhos, com a publicação do livro Seduction of the Innocent (Figura 25), do autor foi Fredric Wertham, um famoso psicólogo que era conhecido por ajudar o governo em questões de saúde mental. Em anos anteriores, houve um forte aumento da delinquência juvenil e Wertham atribuiu aos quadrinhos a causa para esse problema. A visão de Wertham sobre os quadrinhos era de serem leituras que potenciavam a criminalidade. Para ele, todos os títulos, exceto os quadrinhos com personagens mais cômicos ou cujos protagonistas são animais, como os de cães ou gatos humanizados, no estilo Walt Disney, eram prejudiciais, principalmente os de terror, crime e super-heróis. Wertham afirmava que os quadrinhos estavam influenciando as crianças a se tornar fascistas, racistas, sádicos, estupradores, analfabetos, homossexuais e... com uma propensão para o comunismo. Nesse sentido, um dos pontos levantados por Wertham foi o questionamento quanto à relação entre Batman e Robin, visto que o psiquiatra acreditava se tratar de uma relação homossexual o que seria uma péssima influência para as crianças da época.
	/
	A opinião pública acabou acreditando no estudo de Wertham e, com medo e raiva, proibiram as crianças de ler revistas em quadrinhos, não importando o tipo de história. O medo de seus filhos se tornarem delinquentes ao consumir o material aventuresco e ficcional dos quadrinhos fez com que muitas publicações se tornassem ameaçadas. Havia o boicote a várias publicações e o mercado foi severamente abalado quando, em algumas comunidades, passaram a recolher todos os quadrinhos e, em praça pública, queimavam-nos. Era algo como uma fogueira da Inquisição. Com toda essa turbulência, o Governo tomou conhecimento.
	O Senado dos Estados Unidos decidiu intervir com a criação da Subcomissão do Senado para investigar Delinquência Juvenil e, em audiências públicas televisionadas, em 21 de abril, 22 e 04 de junho em 1954 foram chamados Wertham e os representantes de várias editoras da indústria de quadrinhos. Assim, por meio de debates muitas vezes acalorados, foram questionados sobre até que ponto os quadrinhos e a indústria estariam se enquadrando na ameaça descrita e alardeada pelos estudos de Wertham. O Senado, dentro de uma possível neutralidade nas audiências, deixou claro que era a favor de fazer algo para acabar com o medo e a raiva entre os pais. A indústria de quadrinhos tratou de se mobilizar.
	Por conseguinte, a indústria de quadrinhos se uniu e formou a Comics Magazine Association of America – CMAA (Associação Americana de Revistas em Quadrinhos). Em antecipação a intervenções mais duras do governo, um grupo de editoras encabeçado pela National Allied Publications (a futura DC Comics) resolveu criar um selo que confirmava a verificação feita por um conselho ético composto por representantes do governo, da editora e da sociedade que validavam a publicação para circular no mercado. Nascia o Comic Code Authority em 26 de outubro de 1954.
	A CMAA deveria receber histórias em quadrinhos antes de publicá-las e iria censurar o que eles achavam que seria prejudicial para os menores. Ela também tinha uma lista de diretrizes para as editoras seguirem antes da criação das histórias. Editoras que respeitaram o código teriam a autorização de usar o "selo" Comic Code Authority  (Figura 26) impresso de forma nítida e clara na capa da publicação. O selo foi anunciado aos pais no sentido de tranquilizá-los e mostrar segurança quanto ao conteúdo da revista em quadrinhos que eles poderiam deixar seus filhos lerem. O selo, de certa forma, trouxe uma tranquilidade para o mercado e fez com que aqueles editores que se recusassem a submeter suas publicações ao conselho não tivessem espaço entre os distribuidores e pontos de venda. Desse modo, muitos títulos adultos e de terror acabaram morrendo e circulavam apenas no mercado paralelo, muitos em forma de fanzines. Isso fez com que se disseminasse o conceito de que as histórias em quadrinhos eram feitas somente para crianças e que assim deveriam permanecer.
	Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com.
	As editoras de quadrinhos que estavam produzindo uma quantidade diversa de material concebido para um público mais adulto tiveram de se adequar exclusivamente para os leitores infantis. Muitos soldados liam histórias em quadrinhos durante a Segunda Guerra Mundial e continuaram a lê-los quando eles voltaram para casa. E muitos dos artistas que trabalhavam nas histórias em quadrinhos também eram veteranos da Segunda Guerra Mundial como os seus leitores. Destaca-se, nesse período, o gênero romance, que trouxe o público leitor feminino para o universo dos quadrinhos. Muitos americanos que cresceram durante esse período ainda viam os quadrinhos como forma de entretenimento para crianças. Por conseguinte, teríamos um longo e lento caminho até que os quadrinhos se reencontrassem com o público adulto e se tornasse atualmente uma parte significativa do mercado editorial.
	Cerca de quase trinta anos depois, o selo perdeu a força, visto que os tempos mudaram nos anos 1980-1990 e a caça aos comunistas estava fora do contexto sociocultural da época. Na prática, o selo serviu aos propósitos do macarthismo e teve um efeito muito mais prático na reserva de mercado das grandes editoras de quadrinhos como a DC Comics, em detrimento das demais concorrentes do segmento.
	Durante a vigência do selo, as narrativas das histórias em quadrinhos do Batman receberam mais algumas contribuições significativas para o universo do Homem-Morcego. Com o objetivo de afastar a sombra da censura pela suspeita do homossexualismo entre os personagens, os editores decidiram criar contrapartes da Dupla Dinâmica como interesse romântico dos heróis. Surgem então a Batwoman e a Batgirl, juntamente com o conceito da Bat-família (Figura 27). 
	/
	Além do conceito de Bat-família, foram apresentadas novas contribuições criativas pelas mãos dos cartunistas Jerry Robinson e Dick Sprang que redesenharam todos os personagens da mitologia do Batman, seus aliados e vilões foram repaginados e elementos como os veículos e a Bat-Caverna (Figura 29) sofreram um upgrade que serviu de base para os próximos anos do personagem e para a série de televisão de 1966. 
	A seguir, detalha-se, na Figura 28, a reformulação do Batman e seu universo para se adequar aos anos sob o selo do Comic Code Authority.
	/
	As transformações que o personagem sofreu para se adequar às novas regras e atender uma linha editorial mais restritiva explicam ainda o porquê do declínio do interesse pelas histórias do Homem-Morcego e do Menino Prodígio desde a sua criação, no fim dos anos 1930. Devido às razões já apresentadas, houve uma reformulação estética e narrativa que, do ponto de vista da recepção e da apropriação, foram marcadas principalmente pela criação do Robin, o parceiro mirim, o primeiro a ter um uniforme de super-herói e a dividir o título com o personagem principal, formando a parceria mais famosa das histórias em quadrinhos e da cultural pop de todos os tempos. O macarthismo, infelizmente, forçou o desgaste da fórmula, restringindo as histórias dessa época a uma sucessiva repetição de aventuras dentro do tema da ficção científica e da fantasia, tudo para fugir da censura. A introdução de novos personagens como a Batwoman e a Batgirl não renderam a audiência necessária, colocando o Batman no limiar de ser extinto do mercado editorial de quadrinhos da época pela baixa qualidade das histórias provocando o declínio de vendas e o distanciamento do público do personagem. O contexto sociocultural da época foi de fundamental importância para a mudança do público. O universo dos pulps já não atraía a geração do pós-guerra, o interesse pelas comédias românticas e pelos desenhos animados na televisão e dos musicais no cinema colocaram em xeque as aventuras dos super-heróis, fazendo o interesse pelo gênero diminuir consideravelmente.
	Na virada dos anos 1950 para os 1960, as editoras passaram por reformulações editoriais para atender a demanda por novidades. Começa a chamada Era de Prata dos quadrinhos de super-heróis norte-americanos, e a esperança de ressurgimento do gênero.
	Com a imagem consolidada a partir das edições seguintes da revista Detective Comics, o processo de construção do Batman começa a ganhar corpo na segunda metade dos anos 1940 até os anos de 1960, com as significativas contribuições de suas adaptações para o cinema com os cinesseriados The Batman, do diretor Lambert Hillyer, em 1943, e Batman and Robin, do diretor Spencer Gordon Bennet, em 1949. O universo e a mitologia do Homem-Morcego foram apresentados nos cinesseriados, cada um com 15 episódios, sendo uma única história fracionada em episódios de cerca de 20 minutos cada. 
	No primeiro cinesseriado (Figura 31), denominado de The Batman (1943), o Homem-Morcego é apresentado como um agente do governo norte-americano, com respaldo legal para operar em missões secretas contra os resquícios das células militares do Eixo, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Durante os 15 episódios, Batman, com a ajuda de Robin, enfrenta as investidas criminosas de um cientista denominado de Dr. Daka, que atuava a serviço do imperador japonês Hirohito. Daka e seus capangas tentam roubar o elemento químico rádio (Ra). Além de tal arma, o Dr. Daka tinha um dispositivo na forma de uma cadeira elétrica com um capacete que transformava as pessoas em pseudozumbis. Sua base de operações era no subterrâneo de uma antiga atração de parque de diversões, uma espécie de “Casa do Terror” com “Trem Fantasma”, numa área abandonada que outrora era ocupada pela colônia japonesa, que com a guerra foi expulsa da cidade. Daka ainda tinha desenvolvido uma arma de destruição em massa à base do elemento químico rádio (Ra), porém, Batman e Robin conseguiram frustrar todas as tentativas, até que Daka acaba morrendo em seu fosso, comido vivo por seus crocodilos de estimação.
	/
	Fonte: Composição de imagens retiradas da base de dados do site IMDB.com.
	No Batman de 1943, as contribuições para sua matriz nos quadrinhos foi a criação da Bat-Caverna, a passagem secreta a partir do relógio no escritório de Bruce Wayne. Ademais, o mordomo Alfred, da série, acaba por redefinir a sua contraparte nos quadrinhos, que se torna mais esguio e menos burlesco. Na série, o milionário Bruce Wayne é noivo da jovem Linda Page, secretária da Fundação Gotham, e não há a figura do comissário Gordon, mas do Capitão Arnold no comando da polícia. 
	Na cinessérie produzida em 1949 (Figura 33), temos a apresentação mais fiel do personagem dos quadrinhos. Bruce Wayne é um milionário que mora numa grande casa, no subúrbio de Gotham. Aliás, a famosa cidade, base de operações do Homem-Morcego, é de fato apresentada nessa adaptação, bem como os personagens clássicos da mitologia do Batman, como o comissário Gordon e a repórter Vicky Vale. O enredo gira em torno de um misterioso vilão chamado de O Mago que rouba a invenção de um cientista Professor Hammil – um controle remoto capaz de controlar todos os veículos da cidade. Batman e Robin entram em ação, com a ajuda do comissário Gordon e da polícia de Gotham, para localizar o Mago e resgatar a invenção do professor Hammil, além de salvar a repórter Vicki Vale dos mais diversos perigos. Em relação às contribuições apresentadas nessa série, temos o laboratório da Bat-Caverna e o Bat-sinal.
	/
	Fonte: Composição de imagens retiradas da base de dados do site IMDB.com.
	As trocas criativas entre os quadrinhos e os cinesseriados apresentaram o esboço do que mais tarde Jenkins denominará de “narrativas transmídia”. Nas figuras a seguir (Figuras 34 e 35), destacam-se as principais contribuições desse intercâmbio:
	/
	/
	A complexa e dinâmica construção do Batman e de seu universo em função das demandas editoriais e de mercado atribuiu ao personagem a característica de um produto da cultura de massa. Batman é o personagem que a indústria cultural quer que ele seja, mutante e fluído, com a capacidade de se adequar e ser reinventado para atingir dadas audiências e atingir a maior pluralidade de públicos. A diversidade de referências de outros personagens e símbolos da cultura pop que foram incorporados ao Cavaleiro das Trevas e toda a sua mitologia fizeram com que sua longevidade na mídia fosse maior do que muitos dos seus contemporâneos dos quais ele tomou emprestado recursos visuais e fórmulas narrativas.
	A recepção/apropriação percebida é marcada em dois momentos: a criação do Robin e o surgimento da Dupla Dinâmica; e a suas adaptações para o cinema com os cinesseriados que popularizaram o personagem, além das páginas dos quadrinhos destinadas para um público menos de nicho e mais heterogêneo. Tais destaques continuarão sendo evidenciados e potencializados na década de 1960, com a série de televisão e a onda de merchandising derivada da série, que caracterizamos como a Batmania. O personagem torna-se um ícone da cultura pop mundial, pavimentando a sua estrada para sua condição atual de onipresença na mídia.
	Como já dito, Batman é uma mediação entre um público leitor e a indústria cultural, uma negociação entre o interesse das pessoas e da sociedade. Essa mediação, no entanto, exige um “pacto de leitura” entre os produtores e a audiência, que passa por várias fases e mudanças no decorrer do tempo.  
	/
	Fonte: Imagens do site da editora TASCHEN.com.
	Numa releitura das divisões temporais da classificação em eras apresentadas por Levitz, toma-se a publicação Batman: The World of the Dark Knight (2012), do autor norte-americano Daniel Wallace, para embasar nosso infográfico sobre o enquadramento do Batman nas eras dos quadrinhos.
	Fonte: Autoria própria.
	A chamada Era de Ouro na trajetória do Batman (Figura 37) foi marcada pelo período histórico resultante da grande depressão econômica de 1929 e da Primeira Grande Guerra Mundial no início do século XX. Nesse cenário, o Batman surgiu como um novo tipo de estrela popular: o quadrinho de super-herói. Ao criar Superman e depois Batman, a DC inaugurou a Era de Ouro dos quadrinhos.
	As bancas de revistas exibiam em colorido vibrante as publicações que estampavam os super-heróis e suas façanhas extraordinárias na luta contra as forças do mal, que iam desde seres grotescamente horrendos, passando por alienígenas impiedosos até os temidos gângsteres, que conquistavam milhões de leitores. Sob o comando editorial de Harry Donenfeld e Jack Liebowitz, a DC construíra seu panteão de super-heróis encabeçado pelo Superman, de Jerry Siegel e Joe Shuster, bem como a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash, e tantos outros ao longo dos anos de 1930 aos anos de 1950. Em 1939, os esforços colaborativos do escritor Bill Finger e do artista Bob Kane apresentaram o Batman nas páginas de Detective Comics # 27. 
	Um aspecto interessante nessa época, nos primeiros meses de publicação, foi a experimentação do período de Batman usar uma arma de fogo em seu cinto de utilidades. Como o uso foi restrito a uma aventura na qual ele enfrentava um vilão chamado Monge e este se configurava com características sobrenaturais semelhantes a um vampiro ou a lobisomem, o Homem-Morcego fez uso de uma pistola que disparava balas de prata (Figura 38). Assim, fazendo uso dela, ele consegue matar o vilão. Tal equipamento não durou muito tempo e foi suprimido da sua mitologia sob o argumento de que, ao ter seus pais perdido a vida alvejados por um revólver, isso provocou um trauma e a abominação do Batman por armas de fogo no combate ao crime.
	/
	Depois de estabelecer-se como a figura principal em Detective Comics, O Cavaleiro das Trevas acabou ganhando seu título próprio, bem como o elenco de personagens coadjuvantes que se tornaram os pilares de sua mitologia, como seu parceiro-mirim – Robin, o garoto prodígio; o fiel mordomo chamado Alfred; seu aliado na polícia de Gotham, o Comissário Gordon. Ademais, Batman inaugurou a sua própria galeria de vilões com o Coringa, a Mulher Gato, o Pinguim, o Charada, o Chapeleiro Louco, e cientista Hugo Strange. As inserções desses personagens enriqueceram as narrativas e tornaram mais dinâmicas e interessantes as aventuras do Homem-Morcego. Outra novidade foi o surgimento dos icônicos Batarangue, um bumerangue em formato de morcego, e do Bat-planador, na forma de um morcego gigante, que foram as contribuições para o personagem nesse período.
	/
	Com tramas repletas de ação e pitadas detetivescas, as aventuras do Batman e do Robin, a chamada Dupla Dinâmica, traziam um tom moralista e politicamente correto, com certa ingenuidade que atravessara as décadas entre os anos de 1941-1956. Nesse período, o Batman ganha sua primeira adaptação para outra mídia, com os cinesseriados para o cinema nos anos de 1943 com The Batman; e mais tarde, no ano de 1949 a continuação, chamada Batman and Robin, com mais quinze episódios. Mesmo com sérias carências orçamentárias, a adaptação popularizou o personagem para um público distinto do garoto que lia as revistas em quadrinhos (Figuras 39 e 40). Ao chegar à heterogeneidade do público espectador do cinema, Batman foi se inserindo dentro da cultura de massa da época, esboçando a sua longevidade dos tempos atuais.
	/
	/
	Fonte: Autoria própria.
	/
	/
	Fonte: Autoria própria.
	/
	/
	/
	Fonte: Autoria própria.
	/
	/
	/
	/
	Fonte: Autoria própria.
	/
	Fonte: Autoria própria.
	Capa preta, máscara com orelhas pontudas e um morcego estampado no peito descrevem uma figura assustadora e maligna, distante de uma imagem heroica que fazem do Batman um paradoxo de empatia e popularidade. Como o morcego pode ser um símbolo de justiça e heroísmo? Que aspectos de ressignificação fizeram o herói-morcego tão popular entre crianças e adultos por mais de setenta anos? 
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	Extremamente colorida e reproduzindo as onomatopeias características da linguagem dos quadrinhos, a série do Batman apresentava seus aliados e vilões que, de forma lúdica e ingênua, simulavam conflitos que em nada deveriam lembrar a realidade do mundo real. Considerada um “telegibi” por Jorge Ventura (2006), a série conectou-se culturalmente aos anos 1960. Seu alcance foi potencializado com a TV em Cores, com a tecnologia que permitiu a reprodução das cores na imagem televisiva, sendo possível a reprodução das cores das páginas dos quadrinhos com mais naturalidade na série (Figura 57).
	/
	/
	/
	Nos anos 1970, sob o comando do editor Julius Schwartz, a DC Comics se moderniza e contrata novos roteiristas e artistas, entre eles, o jovem Denny O’Neil, que assumiria o comando editorial dos títulos do Batman por mais de 20 anos. Com os artistas como Alan Davis, Marshall Rogers, Neal Adams, Gene Colan e Jim Aparo, resgataram o cânone do Batman, devolvendo a sua aura soturna. O’Neil foi responsável por reposicionar as histórias do Batman na atmosfera noir, de mistérios e tramas detetivescas, como descrito no livro Batman – Arquivo Histórico (2015).
	A maturidade do jovem Dick Grayson, que deixa de ser o Robin e vai para a faculdade, Bruce Wayne deixa a velha Mansão Wayne, que era afastada da cidade, para morar na cobertura da Torre da Fundação Wayne no centro de Gotham City. Essas foram algumas das inovações implementadas por O’Niel que reconfiguraram o personagem para um distanciamento da imagem lúdica e caricatural da série de televisão dos anos de 1960. Além disso, no ano de 1989, Dennis O'Neil, com arte de Dick Giordano, publica a história Batman: The Man Who Falls, em que apresenta uma visão geral dos primeiros anos de vida de Bruce Wayne, incluindo o assassinato de seus pais, sua jornada pelo mundo na preparação e o treinamento para combater o crime e seu retorno a Gotham City para se tornar Batman. Tal história serviu de base, juntamente com Batman Ano Um de Frank Miller, para o roteiro do filme Batman Begins, de Christopher Nolan, em 2005.
	O trabalho de O’Neil foi decisivo para preparar as bases para o Batman de Frank Miller e de Tim Burton, como também serviram de referência para o Batman de Nolan. Na trilogia cinematográfica do diretor Christopher Nolan e do roteirista David Goyer, somos apresentados ao Batman criado pela parceria O’Neil e Neal Adams, em que elementos, como a transferência da base de operações do Batman para a Torre Wayne e um Homem-Morcego mais detetive e que age além da jurisdição de Gotham no segundo filme da trilogia são exemplos da base construída na Era de Bronze por Denny O’Neil (Figura 66).
	/
	/
	/
	/
	Fonte: Acervo da coleção do autor.
	Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.
	Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.
	/
	Fonte: Imagens do site IMDB.com.
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	103B6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	O percurso desta dissertação procurou, a partir do Batman, problematizar a escalada do processo de midiatização de um bem cultural. A trajetória do personagem ao longo das últimas quase oito décadas nos permitiu expor as nuances da relação entre a indústria cultural e a mídia, no sentido amplo, não só dos meios e de suas particularidades, com evoluções técnicas e tecnológicas, como também da capacidade de adaptação e de modificação do discurso em função da plataforma comunicacionais a ser explorada.
	O diálogo estabelecido entre as primeiras adaptações para a mídia cinema permitiu que o personagem das aventuras fabulísticas dos quadrinhos ganhasse novos contornos estéticos e narrativos que possibilitaram enriquecer sua própria mitologia, bem como pavimentar sua estrada no processo de mediação da cultura contemporânea para um público além dos leitores das narrativas gráficas. O Batman entrava para o panteão dos personagens clássicos como o Drácula, de Bram Stoker; o Otelo, de William Shakespeare; ou o James Bond, de Ian Fleming.
	O processo de desconstrução personagem Batman midiatizado e sua reconstrução histórica por meio de suas diversas adaptações das suas narrativas gráficas para os contextos narrativos do audiovisual permitiram explorar desde os arquétipos heroicos descritos por Campbell e Vogler até as nuances narrativas descritas por Umberto Eco. A linguagem cinematográfica contribuiu para aprimorar suas histórias em quadrinhos, apresentando questões e valores culturais ainda pouco explorados no universo fabulísticos dos super-heróis.
	As possibilidades abertas pela transmidiatização de se construir um multiverso de narrativas, cada uma explorando conceitual e tecnologicamente as mídias clássicas e as novas mídias, geraram a sensação de imortalidade e a consolidação do Batman como uma lenda, que se incorpora aos mais diversos ambientes sociais e contextos culturais. Sua imagem e persona se desdobram em múltiplas versões, uma para cada grupo de fãs ou audiência.
	Em relação ao enquadramento do Batman aos processos de mediação, midiatização e transmidiatização, estes foram frutíferos para a compreensão de tais processos comunicacionais. Houve, assim, a percepção de que o trabalho intelectual de vários profissionais, cada um dentro de sua especialidade, transformaram um conjunto de formas simbólicas, técnicas artísticas, ideias e crenças em algo que transcendeu os folhetins e se constituiu como parte da cultura pop global.
	A realização desta dissertação é parte de um processo de pesquisa de um fã que acompanhou os últimos quase trinta anos da trajetória do personagem. Testemunhou suas transformações em função das adaptações para outras mídias e/ou provocadas por reposicionamento de mercado por meio de alterações nas linhas editoriais. Desde a percepção de que o Batman que figurava nas manhãs na tela da televisão como membro integrante no desenho animado dos Super Amigos pela Hanna-Barbera era diferente do personagem que enfrentava um assustador Lobisomem, por sua vez, a minha primeira revista em quadrinhos Batman, por Dennis O’Neil, distanciava-se ainda mais da sombria versão do filme Batman de Tim Burton. Entretanto, todos eram o mesmo Batman, provocaram em mim a curiosidade em saber mais sobre quem o havia criado, qual foi o ano e por que havia tantas versões diferentes que se apresentavam com sendo a verdadeira ou a mais fiel.
	Eu me considero como um Aca-Fan (um híbrido de acadêmico e fã) termo em inglês cunhado por Henry Jenkins para se definir. Nesse sentido, poder trazer um objeto do qual sou fã para o ambiente acadêmico e poder olhá-lo sob a luz da ciência foi algo bastante desafiador. A relação de distanciamento, premissa da metodologia da pesquisa, foi uma situação muito complexa de lidar. O limiar entre a razão a emoção é por demais tênue e encarar as nuances do percurso da pesquisa foi um grande aprendizado.
	Ao estudar o Batman sob a ótica dos estudos da mídia e das práticas sociais, revelou-se um novo mundo de possibilidades de olhar para o personagem de formas que somente como fã não seriam possíveis de alcançar. Ao mesmo tempo que a pesquisa exigiu um certo distanciamento, ela provocou uma maior aproximação com o personagem como que se o personagem estivesse dissecado diante de mim e todos seus detalhes e particularidades se apresentassem de forma incrivelmente nítidas e vivas. 
	A percepção do que aprendi sobre Batman e de sua jornada transmidiática foi uma experiência fascinante e criativa por conhecer a capacidade dos produtores e autores que trabalham com o personagem durante as últimas quase oito décadas de estarem constantemente reinventando os aspectos de sua mitologia, alcançando novos públicos e eternizando o Cavaleiro das Trevas na cultura e no imaginário coletivo. Ser fã do Batman e poder compartilhar com as demais pessoas tornou-se mais fácil devido ao alcance da capilaridade da imagem do personagem a um público que não é de nicho.
	A ópera do Homem-Morcego é uma rica experiência sobre a correção de curso da vida, a determinação em superar os mais difíceis obstáculos da vida, saber controlar as emoções, poder tirar proveito da percepção da razão, dedicação a um ideal e procurar a cada dia ser uma pessoa melhor, um herói para alguém; são os legados simbólicos apreendidos na jornada da pesquisa sobre o Batman.
	O Batman como um bem cultural atravessou gerações pelas mãos de autores como Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson, William Dozier, Denny O´Neil, Frank Miller, Alan Moore, Bruce Timm, Paul Dini, Tim Burton, Christopher Nolan, David Goyer, Zack Snyder e Ben Affleck. Com isso, transcendeu a sua condição de simples objeto de um nicho específico da cultura de massa, foi sendo reinventado, modificado, tornando-se um ícone da cultura pop mundial.
	Ademais, a convergência do percurso midiático com os recursos narrativos de Umberto Eco, Joseph Campbell e Christopher Vogler; as novas e dinâmicas relações entre as formas culturais; a mídia e o público das etapas do processo de transmidiatização em seus sete princípios definidos por Henry Jenkins e Carlos A. Scolari, destacados na trajetória do Batman, representam uma visão contemporânea sobre a sociedade multi e pluricultural em que vivemos.
	O estudo apresentado não se encerra em si. Pelo contrário, o levantamento realizado para esta dissertação abriu várias janelas onde será possível, em futuros trabalhos, capitaneados ou não por esta equipe, aprofundar ainda mais as questões levantadas sobre a mídia, a cultura e a sociedade, utilizando ou não o Batman como objeto empírico.
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RESUMO



Nos estudos da mídia, as trocas simbólicas entre a produção e a recepção permitem compreender como funcionam as engrenagens da indústria cultural. Em relação ao personagem Batman, nascido nas histórias em quadrinhos nos anos 1930, este estudo busca seguir o fluxo temporal em conexão com o universo midiático, mergulhado no repertório imagético e simbólico da cultura de massa com base da singularidade de sua trajetória. Ao problematizar a trajetória midiática do personagem Batman, analisa sua condição de mediação com adaptações para o meio televisivo e cinematográfico identificando os discursos narrativos em contextos histórico-culturais distintos, com destaque para o percurso de midiatização e de transmidiatização, relativizando a relação entre autor-obra-leitor, sob a luz dos estudos culturais de John B. Thompson, das mediações de Jesús Martín-Barbero, da narratividade de Umberto Eco, do conceito da Jornada do Herói de Joseph Campbell e Christopher Vogler e os estudos sobre as narrativas transmídia de Henry Jenkins e Carlos A. Solari.



Palavras-chave: Narratividade, Narrativas Transmídia, Estudos da Mídia, Batman, Indústria Cultural.






ABSTRACT



In media studies, the symbolic exchanges between production and reception allow to understand how the cultural industry works. Related to the character Batman, born in comic books in the 1930s, this research aims to follow the temporal flow in connection with the media universe, immersed in the imagery and symbolic repertoire of mass culture through the uniqueness of his trajectory. Discussing Batman's mediatic trajectory, it analyzes his condition of mediation through his adaptations to the television and cinematographic medium, identifying the narrative discourses in distinct historical-cultural contexts, focusing on mediatization and transmidiatization, relativizing the relation between author-work based on John B. Thompson's cultural studies, Jesús Martín-Barbero's mediations, Umberto Eco's narrativity, Joseph Campbell's and Christopher Vogler's hero journey concept, and studies on transmedia storytelling of Henry Jenkins and Carlos A. Solari.



Keywords: Narratives. Transmedia Storytelling. Media Studies. Batman. Cultural Industry.
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1 INTRODUÇÃO 



Ao introduzir o presente trabalho, tomo a liberdade de reproduzir o texto A Marca do Batman: uma introdução por Alan Moore (1986)[footnoteRef:1], escrito por ocasião da publicação do encadernado pela DC Comics/Warner Books (1986) de Batman O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, que constou como prefácio desta edição. Moore apresenta um significado sobre o personagem para a cultura pop, que serviu de inspiração para o desenvolvimento desta dissertação e do qual compartilho das suas palavras: [1:  Texto traduzido por Nerdbully, com revisão do Velho Quadrinheiro, disponível no site: <https://quadrinheiros.com/2016/06/30/a-marca-do-batman-uma-introducao-por-alan-moore-1986/>. Acesso em: 29 dez. 2016. ] 




A Marca do Batman: uma introdução por Alan Moore (1986)



Como qualquer pessoa envolvida com ficção e na arte de fazer ficção mais ou menos nos últimos 15 anos gostaria de lhe dizer, heróis têm se tornado um problema. Eles não são o que costumavam ser, ou eles são, e aí é que está o coração do problema.

O mundo mudou e está continuamente mudando num ritmo acelerado. E nós também. Com o crescimento da cobertura de mídia e tecnologia da informação, nós vemos mais o mundo, compreendemos seu funcionamento um pouco mais claramente, e como resultado nossa percepção de nós mesmos e da sociedade que nos cerca tem se transformado. Consequentemente, nós começamos a esperar coisas diferentes da arte e cultura que reflitam essa constante mudança. Nós esperamos novos temas, novos insights, novas situações dramáticas.

Nós esperamos novos heróis.

Os heróis ficcionais do passado, ainda que mantendo todo o charme e poder e magia, foram despidos da sua credibilidade como resultado de uma nova sofisticação de seu público. Com o benefício da retrospectiva e de uma melhor compreensão do comportamento de primatas, o autor de ficção científica Philip Jose Farmer foi capaz de demonstrar de maneira bem convincente que o jovem Tarzan provavelmente teria explorado sua sexualidade com jovens chimpanzés e não teria nenhuma aversão a comer carne humana como Edgar Rice Burroughs o retratou. Conforme nossa consciência política e social se desenvolve, Alan Quatermain revela-se apenas como mais um branco imperialista querendo explorar os nativos e começamos a perceber que o traço dominante na máscara psicológica de James Bond é seu intenso ódio e desprezo pelas mulheres. Se nós preferimos apreciar as aventuras dos cavalheiros mencionados acima sem estragá-las com implicações sociais é irrelevante. O fato é que nós mudamos junto com nossa sociedade e se tais personagens tivessem sido criados hoje eles seriam alvo da mais alta suspeita e crítica.

Então, a não ser que fiquemos sem heróis, como os criadores de ficção farão para redefinir suas lendas para o contexto atual?

O cinema e a literatura têm conseguido resolver o problema de forma madura e inteligente, talvez porque tenham um público maduro e inteligente capaz de apreciar e apoiar tal mudança.

Os quadrinhos, vistos desde sua criação como uma mídia juvenil onde qualquer inserção de temas e abordagens adultas estarão sujeitas a vaias estridentes e ameaças de censura, não tiveram tanta sorte.

Enquanto que nos livros e cinema nós temos sido apresentados a conceitos como o de anti-herói ou do herói clássico reinterpretado de uma maneira contemporânea, nos quadrinhos ainda temos os mesmos heróis musculosos trocando sopapos.

Conforme a ingenuidade dos personagens e o absurdo das situações se tornam progressivamente ridículas e anacrônicas aos olhos modernos, assim também o problema se torna mais sedimentado e delicado.

Deixados para trás em comparação com outras mídias, como os quadrinhos vão reinterpretar seus ícones tradicionais para manter o interesse de um público que tende a fugir dos quadrinhos? Obviamente, o problema só pode ser resolvido por pessoas que entendem esse dilema e, mais que isso, possuem igual compreensão dos heróis e do que os faz funcionar.

O que me traz à Frank Miller e ao Cavaleiro das Trevas.

Ao decidir aplicar seu estilo e sensibilidade ao Batman, Frank Miller apresentou uma solução às dificuldades acima mencionadas que é tão impressionante e elegante como nenhuma outra que eu já tenha visto.

Mais impressionante ainda, ele conseguiu fazer isso com um personagem que, na visão de um público que existe além do relativamente estreito público dos quadrinhos, caracteriza como nenhum outro a essência do ridículo do herói de histórias em quadrinhos.

Quaisquer que tenham sido as mudanças nos quadrinhos, a imagem do Batman permanentemente fixada na mente do público em geral é a de Adam West todo sério recitando algum diálogo idiota escalando uma parede graças ao estupendo efeito especial de uma câmera. Dar tamanha credibilidade aos olhos de um público não necessariamente apaixonado por super-heróis e tudo o que lhes são próprios não é um feito a ser desconsiderado, e talvez seria apropriado olhar um pouco mais de perto o que Miller fez. (Eu espero que Frank me perdoe por chama-lo de “Miller”. Parece um tanto mal-educado e eu certamente jamais faria isso em sua presença, mas de algum modo é assim que você chama alguém que conhece bem quando está escrevendo introduções para seus livros.)

Ele pegou um personagem cujo todo detalhe trivial e acidental está cravado em pedra nos corações e mentes dos fãs de quadrinhos que compuseram seu público e conseguiu redefinir o personagem dramaticamente sem contradizer sequer um mínimo detalhe de sua mitologia.

Sim, o Homem Morcego ainda é Bruce Wayne, Alfred ainda é seu mordomo e o comissário Gordon ainda é o chefe da polícia, ou quase. Ainda há um sidekick cujo nome é Robin, junto com o Batmóvel, a Batcaverna e o cinto de utilidades. O Coringa, o Duas-Caras e a Mulher-Gato ainda estão em evidência entre os vilões. Tudo é exatamente o mesmo, exceto pelo fato de que tudo está totalmente diferente.

Gotham City, um lugar que durante os quadrinhos dos anos 40 e 50 parecia um playground urbano cheio de máquinas de escrever gigantes e outros aparatos gigantescos, torna-se algo muito mais terrível e depressivo nas mãos de Miller.

Uma sombria e hostil cidade em decadência, povoada por gângsteres sociopatas incontroláveis, parece-se mais com as massas urbanas que podem muito bem existir em nosso próprio desconfortável futuro próximo.

O próprio Homem-Morcego que se aproxima de nossa atual percepção dos vigilantes como uma força social nos moldes de Bernie Goetz, é visto pela mídia como um quase fascista e um fanático perigoso, enquanto que psiquiatras clamam pela liberdade do homicida Coringa sob pretextos estritamente humanitários.

Os valores do mundo que nós vemos não estão definidos nos termos claros, brilhantes e primários das cores das histórias em quadrinhos, mas em tons bem mais sutis e ambíguos fornecidos pela belíssima palheta de Lynn Varley e suas sublimes sensibilidades.

		A mais imediata e notável diferença é obviamente o modo como tanto o Batman quanto Bruce Wayne são retratados, o homem por trás de máscara. Representado ao longo dos anos ou como um benevolente campeão da justiça ou como um psicopata em busca de vingança, o personagem apresentado aqui acolhe as duas interpretações facilmente integrando-as em uma personalidade maior e mais persuasiva. Cada sutileza na expressão, cada nuance na linguagem corporal serve para mostrar que esse Batman se tornou o que ele sempre deveria ter sido: Ele é uma lenda.

A importância do mito e da lenda como um subtexto para O Cavaleiro das Trevas não pode ser superestimada, ainda que brilhe a cada página. A familiar sequência de origem do Batman com um pequeno morcego entrando por uma janela aberta a inspirar um contemplativo Bruce Wayne torna-se algo muito mais religioso e apocalíptico nas mãos de Miller; o morcego transforma-se numa gigante e ameaçadora quimera saída das mais sombrias fábulas europeias. As últimas cenas do Batman em um cavalo evocam desde a cavalaria da Távola Redonda até a chegada na cidade de Clint Eastwood, servindo para demonstrar sua qualidade mítica, bem como o retrato da antiga relação entre Batman e Superman: o Superman que vemos aqui é um deus terrestre cuja presença é anunciada apenas pelo vento da destruição deixado pelo seu despertar. Ao mesmo tempo, sua duvidosa posição como um agente do governo dos Estados Unidos leva a uma situação realisticamente incrível e leva ao casamento perfeito entre a essência da lenda e a essência da realidade do século XX.

Além das imagens, temas e o romance essencial do Cavaleiro das Trevas, Miller também conseguiu transformar o Batman em uma verdadeira lenda ao introduzir o elemento sem o qual todas as verdadeiras lendas se tornam incompletas, e ainda assim por alguma razão dificilmente parece existir no mundo representado por uma história em quadrinhos tradicional, e esse elemento é o tempo.

Todas as nossas melhores e mais antigas lendas reconhecem que o tempo passa e que as pessoas envelhecem e morrem. A lenda de Robin Hood não seria completa sem a flecha para mostrar o local de seu túmulo. As lendas nórdicas perderiam muito de seu poder caso não houvesse o inevitável Ragnorok, bem como a história de Davy Crockett sem a existência de um Alamo. Nos quadrinhos, entretanto, dado o fato comercial que um personagem deve ser vendido para um determinado público por 10 anos, esses elementos não existem. Os personagens permanecem no eterno limbo de seus 20 e poucos anos e a presença da morte em seu mundo é na melhor das hipóteses um fenômeno reversível.

Com O Cavaleiro das Trevas o tempo chegou ao Batman e a pedra angular que faz as lendas ser o que são foi finalmente assentada. Em sua envolvente história de um grande homem em sua última e maior batalha, Miller conseguiu criar algo radiante que deve influenciar todo o universo dos quadrinhos, jogando uma nova luz sob problemas presentes para todos nós que trabalhamos na indústria e talvez nos guiando para algumas novas soluções. Para aqueles de vocês que já consumiram O Cavaleiro das Trevas em sua versão capa mole, fiquem tranquilos pois nas suas mãos está um dos poucos quadrinhos que são genuinamente um divisor de águas, digno de uma edição mais duradoura. Para o resto de vocês que estão prestes a entrar em um território totalmente novo, eu só posso expressar minha extrema inveja. Vocês estão prestes a encontrar um novo nível de contar histórias em quadrinhos. Um novo mundo com novos prazeres e novas dores.



Um novo herói.

Alan Moore

Northampton, 1986



Transformar um herói de infância no objeto de estudo desta dissertação tornou-se a realização de um sonho de 25 anos, quando um a criança começou a pesquisar no velho Almanaque Abril quem havia criado o Batman, e como funcionavam as narrativas gráficas e porque haviam tão diferentes versões do mesmo personagem nos quadrinhos, na televisão, no cinema , nas minhas camisetas e brinquedos.

Nesta dissertação, o processo de reconstrução histórica do Batman dentro de sua trajetória na mídia se entrelaça com sua própria jornada mitológica dentro dos diversos ambientes narrativos. Como Alan Moore evoca a reconfiguração do conceito do herói clássico e dos super-heróis dos quadrinhos, mesmo que escrito há cerca de trinta anos, suas palavras são factualmente atuais.

Há cinquenta anos, a sociedade vivia em ebulição com os movimentos de contracultura. Com isso, a terminologia da cultura pop ganhava espaço na mídia para se referir aos novos produtos da indústria cultural potencializados pelo cinema, pela música e principalmente pela televisão. Nas telas de cinema, James Bond enfrentava a ameaça de um ataque nuclear contra os EUA, no filme 007 Contra O Satânico Dr. No (1962), dirigido por Terence Young e estrelado pelo ator escocês Sean Connery, fortalecendo a cultura da Guerra Fria. Na música, o grupo de rapazes de Liverpool, mundialmente conhecidos como The Beatles – o grupo era formado por John Lennon (guitarra rítmica e vocal), Paul McCartney (baixo, piano e vocal), George Harrison (guitarra solo e vocal) e Ringo Starr (bateria e vocal) – encantava o mundo com sucessos como Help! e I Want to Hold Your Hand. Nas telas da televisão, já com a presença das cores, estreava em horário nobre Batman, de 1966, protagonizada por Adam West e Burt Ward, respectivamente Batman e Robin, que revolucionavam a linguagem televisiva e popularizavam o Homem-Morcego para um público para além dos leitores das revistas em quadrinhos. A cultura pop, nos anos 1960, foi marcada pelos três B’s – Beatles, Bond e Batman (Figura 1).



Figura 1 – Os três B’s da cultura pop nos anos 1960. A banda britânica The Beatles; o agente secreto James Bond, o 007, vivido no cinema pelo ator Sean Connery; e o Batman da série de televisão, vivido pelo ator Adam West.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Com essa premissa, o trabalho desenvolvido nesta dissertação procura focar na relevância cultural do Batman e sua presença na mídia, por sua trajetória peculiar de ter atravessado as décadas sendo adaptado e se reinventado nas mais diversas plataformas de mídia por um período tão extenso. Nesse sentido, questionamos: qual o significado e a importância do Batman? Como um morcego pode ser um símbolo de justiça e heroísmo? Que aspectos de ressignificação fizeram um herói tão sombrio, popular entre crianças e adultos por mais de setenta anos? Como um personagem ficcional se tornou um bem cultural planetário e uma franquia transmídia pioneira?

Para responder a essas questões, tenta-se, nesta dissertação, compreender e problematizar o percurso que transformou o Batman em produto da mídia. O estudo destaca a franquia do universo cultural contemporâneo para discorrer sobre as dinâmicas atuais que envolvem a tríade produção-conteúdo-consumo, em uma releitura do clássico tripé dos estudos da mídia: emissor-mensagem-receptor. A franquia Batman, por sua trajetória longínqua presente na cultura contemporânea, apresenta características de forma e conteúdo que permitem dialogar de modo ímpar com os estudos sobre mediação, midiatização e transmidiatização. 

Para tal exercício acadêmico, parte-se do enquadramento do personagem como um bem cultural, descreve-se sua midiatização audiovisual, sua transformação em produto e, finalmente, em franquia multinacional, presente em várias plataformas, adaptadas para diferentes públicos. 

O Batman como um bem cultural, na condição de mediação, refletia um conjunto de valores simbólicos da cultura hegemônica dos Estados Unidos nos anos de 1930. Ao enquadrar sua trajetória nos estudos da mídia, destaca-se no personagem o percurso em direção a sua reconfiguração em outros ambientes distintos das páginas em papel, das revistas em quadrinhos para os ambientes digitais das mais recentes produções audiovisuais do cinema e dos vídeo games. Tal condição provoca o interesse no personagem no ponto de vista da figura construída pela sua imagem e significado em plataformas de mídia tão distintas técnica e conceitualmente ao mesmo tempo que dialoga com o conceito original dos quadrinhos, como se referenciam entre si e permitem uma abordagem nova do mesmo personagem. 

Para pensar estse percurso midiático do personagem, utilizam-se neste estudo diversos aportes teóricos. Partindo de Joseph Campbell e a Jornada do Herói (1990, 1997), revisam-se as noções de “indústria cultural” e “comunicação de massa” de Adorno e Horkheimer (1985); os estudos sobre a comunicabilidade da cultura com os trabalhos de Jesús Martín-Barbero (2015); bem como o conceito de narrativa transmídia no discurso midiático de Henrry Jenkins (2009, 2014) e Carlos A. Scolari (2013), que completam o repertório teórico que possibilita analisar determinados objetos da cultura contemporânea.

A metodologia de abordagem é a hermenêutica de profundidade (THOMPSON, 2011, 2014); e as metodologias de procedimento, a análise monográfica e a análise histórico-descritiva das narrativas em diferentes suportes. Ademais, o procedimento metodológico denominado “estudo de caso” (ou análise monográfica) prescreve que se selecione uma única mídia (ou quadrinhos, ou cinema, ou jogos) e indica que dentro da mídia escolhida se destaque uma ou algumas narrativas a ser estudadas. No entanto, ao decidir estudar a midiatização de um personagem na perspectiva das práticas sociais, também se optou por trabalhar com várias representações narrativas diferentes. A presente investigação encaixa-se como um estudo de caso porque descreve melhor a passagem de bem cultural para produto midiático do que outros objetos simbólicos do universo cultural. Para tanto, a hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação fazem parte da abordagem, tendo por objetivo o melhor esclarecimento e a compreensão. Já as análises histórico-descritiva e monográfica são procedimentos necessários para investigação.

Em quase 80 anos de existência, destaquem-se cinco marcos na trajetória do Batman relevantes como representações dos princípios da mediação, da midiatização e da transmidiatização do personagem, são eles: Batman a série de TV de 1966, produzida por William Dozier/ Leslie H. Martinson; Batman – O Cavaleiro das Trevas (do original The Dark Knight Returns), escrita e desenhada por Frank Miller, originalmente como um minissérie fechada em quatro partes, que posteriormente se configurou numa encadernação de luxo no formato conhecido como graphic novel[footnoteRef:2] publicada no ano de 1986; A trilogia cinematográfica O Cavaleiro das Trevas (do original The Dark Knight Trilogy) do diretor Christopher Nolan, composta pelos filmes: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) e The Dark Knight Rises (2012); o filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016); e a série para as plataformas de vídeo game chamada de Batman: Arkham Series, produzida pela Rocksteady Studios e pela DC Entertainment, é composta pelos jogos Batman: Arkham Asylum (2009), Batman: Arkham City (2011), Batman: Arkham Origins (2013), Batman: Arkham Knight (2015) e Batman Arkham VR (2016), esse último apresenta a imersão no universo do personagem, de modo que, a partir de um dispositivo de realidade virtual, o jogador pode “viver” e “ser” o Batman em toda a sua amplitude dentro do seu universo ficcional.  [2:  Um romance gráfico ou novela gráfica (também se utiliza o termo inglês graphic novel) é uma espécie de livro, normalmente contando uma longa história por meio de arte sequencial (história em quadrinhos). Termo popularizado pelo quadrinista norte-americano Will Eisner, geralmente usado para referir-se a qualquer forma de narrativa gráfica de longa duração, ou seja, é o análogo, na arte sequencial, a uma prosa ou a um romance publicado em edições encadernadas em formato de livro.] 


Como recorte específico para pesquisa, destaca-se ainda o Batman construído na trilogia cinematográfica O Cavaleiro das Trevas como nosso objeto principal. O filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), do diretor Zack Snyder, será utilizado como contraponto com o nosso objeto. O Batman (da trilogia e do filme) com o Superman são as faces do produto midiático que desejamos problematizar dentro da transmidiatização. 

Além desse recorte complexo de referências empíricas diversas, também são ressaltadas três categorias descritivas, em nossa abordagem teórico-conceitual sobre o objeto-Batman: sua condição como personagem mediado; o bem cultural midiatizado e o produto midiático imerso na fluidez da transmidiatização contemporânea. 



1.1 Parâmetros de pesquisa



O objetivo principal deste estudo é compreender a construção do Batman como bem cultural e como produto midiático a partir do processo de transmidiatização. Mas também reconhecer as intervenções criativas e os recursos narrativos por meio do processo de adaptação do personagem das páginas das histórias em quadrinhos para as mídias audiovisuais; indicar os recursos narrativos adotados na versão da Trilogia do Cavaleiro das Trevas (2005/2008/2012) que dialogam com outras adaptações do personagem nos quadrinhos e/ou outras mídias audiovisuais; e identificar qual versão recente do Batman no cinema representa melhor o conceito de narrativa transmídia de Jenkins (2009). 

A interpretação hermenêutica do processo de mediação do personagem destaca o contexto histórico-cultural no qual o Batman surgiu nas histórias em quadrinhos dos anos 1930, bem como os valores simbólicos e as referências de outros bens culturais que influenciaram e que foram incorporados por seus autores na criação do Homem-Morcego. Para o processo de midiatização, enfatiza-se a adaptação para a televisão na série Batman, de 1966, visto que ao mesmo tempo que trazia uma reformulação da cinessérie dos anos 1940 trouxe um significativo impacto na sobrevivência do personagem nas páginas das histórias em quadrinhos. Por sua vez, a adaptação cinematográfica na trilogia O Cavaleiro das Trevas, nos anos 2000, marca o reposicionamento do personagem na cultura contemporânea do presente século.

O processo de construção do produto midiático Batman a partir da trilha narrativa iniciada nas páginas das histórias em quadrinhos, como uma resultante do diálogo midiático entre as adaptações para a TV e para o cinema, é feito “ao avesso”, das adaptações mais atuais para mais antigas, permitindo discorrer sobre a composição da jornada midiática e o diálogo com as demais versões do personagem. Ademais, a fluidez de conteúdos em diversas plataformas de maneiras distintas entre os meios nos leva a refletir sobre a relevância que a forma influencia na maneira como absorvemos e interagimos com o conteúdo. A forma, nesse caso, é a mídia. 

Apresenta-se, nesta pesquisa, a transformação do Batman, personagem predominantemente dos quadrinhos dos anos 1930, na forma simbólica da cultura pop contemporânea. A análise dos elementos e dos valores simbólicos que se mantêm coerentes no percurso de sua trajetória entre as mídias gráfica e audiovisual configura-se num estudo sobre narratividade, mediação, midiatização e transmidiatização. O estudo dos agentes, que incorpora valores e ideias da cultura de massa e do imaginário coletivo a produtos culturais como o personagem Batman, permite compreender a relação dos autores com o leitor idealizado no processo de mediação. Identificando a coerência do discurso original com a sua adaptação para outra mídia, nesse percurso, por meio de suas nuances e de seus desdobramentos, procura-se compreender o processo de formação do Batman como produto midiático.

A midiatização em nossas vidas é um processo simbiótico em que os meios de comunicação, a cultura, as instituições e a sociedade se inter-relacionam de forma dinâmica. Nesse cenário, colocar Batman como objeto empírico para explicitar o processo de midiatização em torno de um bem cultural permite problematizar os agentes articuladores da relação entre a cultura, a sociedade e os meios de comunicação.

Além disso, a incorporação do estudo de Jenkins (2009) e Scolari (2013) sobre as narrativas transmídia no contexto da cultura contemporânea possibilita desenhar o percurso e as nuances do comportamento da sociedade moderna diante dos paradigmas de sua inserção e reinserção em contextos novos e distintos pela sua relação com o processo de midiatização, permitindo aprimorar com mais clareza a apresentação do objeto empírico nas dimensões de personagem criado no ambiente de nicho, para um público específico que é o leitor dos quadrinhos, em contraponto com a sua persona midiatizada com um alcance de público mais amplo, que é a versão para o cinema. 

Dentro dos estudos das práticas sociais nas ciências da comunicação, a mediação como relação entre emissor e receptor do discurso é apresentada como uma recepção idealizada no ambiente das narrativas midiatizadas, em um campo de estudo sobre as trocas de formas simbólicas da sociedade contemporânea. Neste estudo, o processo de midiatização será posto sob a ótica do autor e da produção pelo viés do enunciador. O receptor ou a recepção para esse recorte será o do perfil idealizado pelo núcleo emissor, enquadrado dentro do conceito de leitor-modelo teorizado pelos estudos sobre narratividade na obra Lector in Fabula de Umberto Eco (2011).




1.2 Metodologia



Tomando como abordagem o método descrito como hermenêutica de profundidade, desenvolvido por John B. Thompson em seu livro Ideologia e Cultura Moderna (2011) para análise e tabulação dos dados, será utilizado o método do “enfoque tríplice”, em que as trocas simbólicas são oriundas das interações comunicacionais nos processos de mediação, midiatização e transmidiatização do personagem, dos quadrinhos em diálogo com as adaptações para a TV e para o cinema. A proposta é enquadrar a produção/transmissão e a recepção/apropriação do quadro de Thompson para analisar e interpretar a mensagem construída resultante dos processos de mediação, midiatização e transmidiatização do personagem. 

Partindo do esquema original descrito por Thompson foram criados os seguintes infográficos que representam a abordagem metodológica utilizada neste estudo (Figura2):




Figura 2 – Representação do esquema original de Thompson.



Fonte: Thompson (2011) no livro Ideologia e Cultura Moderna.



Figura 3 – Esquema de representação da mediação de Thompson (2011) adaptado à representação do processo de mediação.



Fonte: Criação do autor para essa dissertação.




A Figura 3, que representa o processo de mediação do Batman, procura decupar a construção conceitual do personagem levando em consideração a tríade do esquema proposto por Thompson. A produção/transmissão é de responsabilidade da editora DC Comics (que corresponde à criação, à publicação e à distribuição das histórias em quadrinhos do Batman). É no núcleo criativo da editora que os elementos estéticos e narrativos são trabalhados na criação do personagem. A etapa denominada de construção corresponde ao repertório de valores simbólicos e de representações culturais e ideológicas que formaram a composição do Batman como uma mediação dessas formas simbólicas que a editora e o corpo autoral e artístico imprimiram ao personagem. 

Por sua vez, a recepção/apropriação do Batman como mensagem é fruto de uma mediação da cultura da época para um formato gráfico e narrativo direcionado a um dado público leitor/consumidor, que consideramos como um público idealizado. Tal representação do Batman como mediação da cultura norte-americana do início do séc. XX marcou o registro histórico e social do momento pós-crise econômica, com intensa urbanização e popularização da cultura de massa, sendo um ambiente que antecede a Segunda Grande Guerra.



Figura 4 – Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do processo de midiatização.



Fonte: Autoria própria.




O processo de midiatização apresentado na Figura 4 procura representar o fluxo de plataformas midiáticas pelas quais foi adaptado o personagem Batman em sua jornada das páginas das histórias em quadrinhos. Nessa configuração, a produção/transmissão corresponde atualmente a um conjunto de veículos de mídia como a Warner Bros. Entertainment Inc. e a 20th Century Fox Film Corporation que, associados à editora DC Comics, continua capitaneando a criação, a publicação e a distribuição do bem cultural Batman, em suas diversas versões e conteúdo nas plataformas de mídia além de nas páginas das histórias em quadrinhos. 

A construção corresponde, no período atual, às múltiplas adaptações do Batman, principalmente na mídia audiovisual, como a televisão e o cinema. Já a recepção/apropriação do personagem se configura sob sua condição de bem cultural adaptado para o consumo em plataformas distintas para um mesmo público idealizado, porém, com um alcance mais amplo em virtude principalmente das adaptações para o cinema, em que a apropriação se estende ao público adulto, não se restringindo ao nicho infantojuvenil. Com isso, o Batman assume novos contornos, acompanhando as dinâmicas socioculturais e tecnológicas que marcaram a segunda metade do século XX e o prelúdio da primeira década do século XXI.

Figura 5 – Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do processo de transmidiatização.



Fonte: Autoria própria.



Dimensionar o processo de transmidiatização (Figura 5) num gráfico é um exercício didático adotado nesta pesquisa com o intuito de construir uma narrativa de evolução conceitual do “Batman-personagem” de histórias em quadrinhos para o “Batman-produto-midiático”, consequentemente a franquia que se converte em múltiplas plataformas e agrega um conjunto intangível de valores culturais e formas simbólicas que se entrelaçam e dialogam entre si e como o público/audiência/leitor num prisma cada vez mais amplo e heterogêneo. O esquema proposto visa apresentar como a produção/transmissão se desdobrou e compôs um conglomerado de mídia como as empresas Mattel Inc., Netflix Inc. e Rocksteady Studios Ltd. que se conectam com a editora DC Comics e dialogam entre si objetivando a propagação do Batman numa espécie de multiverso do personagem, comunicando em muitas mídias e públicos distintos no mesmo espaço/tempo. 

O estágio correspondente à construção contempla a coexistência das múltiplas adaptações do Batman que dialogam entre si nas múltiplas plataformas de mídia. A construção do personagem Batman é feita não só pelas formas simbólicas originais que o compõem mas também pelas múltiplas adaptações em outras mídias que, conectadas entre si e com a matriz do personagem, reverberam o Homem-Morcego para uma amplitude maior de narrativas. Tais narrativas configuram-se para alcançar uma recepção/apropriação ainda mais heterogênea e personalizada e customizável para os indivíduos. A profundidade do alcance do Batman conecta-se com o público de maneira geral e individual simultaneamente a partir de interações encadeadas que, em conjunto, formam a estrutura denominada de transmidiatização.

Ao contextualizar os três aspectos do enfoque tríplice proposto por Thompson – produção/transmissão, construção e recepção/apropriação – dentro do contexto da comunicabilidade no ambiente da indústria cultural, pode-se formular como são estabelecidos os processos de mediação e de midiatização do personagem na construção da narrativa transmidiática em torno do produto Batman. Porém, para enquadrar tal linha de pensamento ao objetivo proposto, a escolha pela transmidiatização do personagem, apresenta-se a abordagem teórica mais ampla para compreender a sua condição de produto midiático. 

Ao focar em como o processo de transmidiatização construiu o Batman como produto midiático, estabelece-se o grifo nas adaptações do personagem nas versões cinematográficas The Dark Knight Rises (2012) e Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) que representam de maneira mais clara a teoria da Narrativa Transmídia (Figura 6) elaborada por Jenkins (2009) e desenvolvida por Scolari (2013).

A apresentação da trilha da transmidiatização conta com a adaptação do esquema proposto no livro Narrativas Transmedia – Cuando todos los medios cuentan (2013) de Carlos A. Scolari, como a adaptação a seguir:




Figura 6 – Batman no contexto da narrativa transmídia



Fonte:Infográfico adaptado do modelo do livro Narrativa Transmedia (2013) do Carlos A. Scolari.



No modelo de Scolari (Figura 6), o apontamento das mediações e midiatizações do personagem Batman ilustra, por meio de ícones, a capilaridade da extensão de sua condição de produto midiático. Essa linguagem de apresentação é usada para apresentar o esquema das adaptações conectas ao personagem Batman. 

Diante dos dados levantados e tabulados dessa forma, examinam-se os principais estudos acadêmicos sobre mediação, midiatização e transmidiatização – na próxima seção; bem como é apresentado o registro histórico sobre o personagem Batman em particular. Em relação à metodologia de abordagem, esta pode ser encontrada nos tópicos seguintes: Batman – sua origem como mediação da indústria cultural (tópico 3); O Cavaleiro das Telas – o processo de midiatização (tópico 4); e A representação transmidiatização no Batman atual do cinema (tópico 5).




2 Fundamentação Teórica



A discussão provocada até então direciona a composição do repertório teórico em torno da transmidiatização para a adição de outras leituras que possam convergir na proposta de problematização da trajetória do Batman no multiverso da mídia. Tais leituras foram organizadas na seguinte estrutura:

a) A jornada do herói de Campbell e Vogler;

b) Batman como bem cultural e sua industrialização pela comunicação de massa;

c) Batman como mediação e como produto midiático;

d) Batman como franquia transmídia.



2.1 A jornada do herói 



No livro O herói das mil faces (1997), Joseph Campbell, a maior autoridade em mitologia do séc. XX, faz uma viagem fascinante por todas as civilizações desde a pré-história até a atualidade, revelando crenças, ritos, mitos, deuses e heróis. Campbell descobre semelhanças interessantes entre os mitos de todas as culturas e de povos, inclusive apresenta uma estrutura narrativa universal: o monomito. 

Na verdade, Campbell definiu a noção de herói como um mito (1990, p. 18): o protagonista da narrativa heroica é aquele que parte da vida ordinária, experimenta uma vida extraordinária e volta à realidade inicial: “Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes”.

Para Campbell (1990, p. 138), “a façanha convencional do herói começa com alguém a quem foi usurpada alguma coisa”. Acerca desse ato de heroísmo, para Campbell (1990, p. 141), “[...] o objetivo moral é o de salvar um povo, ou uma pessoa, ou defender uma ideia. O herói se sacrifica por algo, aí está a moralidade da coisa”. Todos os heróis precisam passar por um ciclo de “morte” e renascimento por meio do sacrifício, físico ou espiritual, a fim de alcançar um objetivo. Os heróis em suas origens “morrem” como seres comuns em determinada passagem de sua história para retornar como super-humanos. Para representar esse processo de desenvolvimento universal, Campbell (1990) estabeleceu um sistema de 3 fases (partida, iniciação e retorno) e 17 etapas que estrutura a narrativa monomítica: a Jornada do Herói.

No livro A Jornada do Escritor, Christopher Vogler (2015) – roteirista e escritor norte-americano, consultor de roteiros para a indústria cinematográfica de Hollywood – faz uma adaptação da estrutura de Campbell, mantendo as três fases narrativas e reduzindo as 17 etapas originais da aventura heroica para apenas 12 passos. Atualmente, esse modelo narrativo é referência para vários filmes, romances, histórias em quadrinhos e demais narrativas heroicas (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Comparativo de esquemas e terminologias

		Jornada do Herói de Christopher Vogler

(Jornada do Escritor)

		O Herói de Mil Faces de Joseph Campbell



		PRIMEIRO ATO

		PARTIDA, SEPARAÇÃO



		Mundo Comum

		Mundo Cotidiano



		Chamado à Aventura

		Chamado à Aventura



		Recusa do chamado

		Recusa do Chamado



		Encontro com o Mentor

		O Auxílio Sobrenatural



		Travessia do Primeiro Limiar

		A Passagem do Primeiro Limiar



		

		O Ventre da Baleia



		SEGUNDO ATO

		DESCIDA, INICIAÇÃO



		Provas, Aliados e Inimigos

		O Caminho de Provas



		Aproximação da Caverna Secreta

		



		Provação

		O Encontro com a Deusa

A Mulher como Tentação

Sintonia com o Pai



		

		A Apoteose



		Recompensa

		A Bênção Última



		TERCEIRO ATO

		RETORNO



		O Caminho de Volta

		A Recusa do Retorno

A Fuga Mágica

Resgate com Auxílio Externo

Travessia do Limiar

Retorno



		Ressurreição

		Senhor de Dois Mundos



		Retorno com o Elixir 

		Liberdade para Viver





Fonte: Autoria própria.



A mesma estrutura narrativa dos heróis míticos do passado pode ser observada nos atuais super-heróis e nas narrativas seriadas atuais. O protagonista das narrativas ficcionais dos folhetins também é analisado, em diversos momentos e por diferentes ângulos, pelo pensador Umberto Eco. Em seu livro o Super-Homem de Massa – retórica e ideologia no romance popular (1991), por exemplo, Eco descreve o arquétipo do herói das narrativas ficcionais como símbolo da cultura de massa oriunda da indústria cultural.



O Super-homem do folhetim tem consciência de que o rico prevarica contra o pobre, e que o poder se fundamenta na fraude; mas não é um profeta da luta social, como Marx, e consequentemente não repara essas injustiças subvertendo a ordem da sociedade. Simplesmente sobrepõe sua justiça à comum, aniquila os maus, recompensa os bons, restabelece a harmonia perdida. Nesse sentido o romance popular democrático não é revolucionário, é caritativo, consola seus leitores com a imagem de uma justiça fabulística; mas apesar disso põe a nu problemas e, se não oferece soluções aceitáveis, delineia análises realistas (ECO, 1991, p. 111).



Eco apresenta como são construídos os novos heróis, baseados na cultura urbana das massas, em que o cidadão comum ver projetadas sua esperança e o desejo de justiça nos protagonistas heroicos das novas narrativas ficcionais dos folhetins em papel jornal. 

Os heróis das narrativas presentes nos universos ficcionais das histórias em quadrinhos passam a ter valor simbólico de fuga da realidade, esperança e catarse para o público oprimido no realismo concreto da vida urbana das grandes metrópoles, quando personagens de narrativas fantásticas nas suas histórias vivem aventuras e realizam façanhas que provocam no leitor a percepção de ver seus desejos e valores projetados na obra. O conjunto de valores culturais compartilhados pelos autores e seus leitores nas narrativas gráficas se enquadram como uma relação de troca de formas simbólicas dos bens culturais. 

Nessa perspectiva, Thompson (2014, p. 42) destaca que “a atividade simbólica é característica fundamental da vida social em igualdade de condições com a atividade produtiva, a coordenação dos indivíduos e a atividade coerciva”. Em sociedade, os indivíduos 



[...] se ocupam constantemente com as atividades de expressão de si mesmos em formas simbólicas ou de interpretação das expressões usadas pelos outros; eles são continuamente envolvidos na comunicação uns com os outros e na troca de informações de conteúdo simbólico (THOMPSON, 2014, p. 42).



A trajetória do Batman na mídia quadrinhos não foi desenhada sob os pilares da jornada do herói. Ao longo de quase oitenta anos, a DC Comics empreendeu diversas reformulações e modificações na linha editorial com a finalidade de “rejuvenescer” o personagem. A meta é sempre tornar o Batman o mais contemporâneo ao seu tempo. Somente em obras fechadas nos quadrinhos como Batman – O Cavaleiro das Trevas (do original The Dark Knight Returns), escrita e desenhada por Frank Miller, foi permitido vislumbrar uma jornada para o herói.

A aplicação da fórmula narrativa de Campbell e Vogler na trajetória do Batman só foi utilizada na sua reformulação recente para o cinema com a trilogia cinematográfica O Cavaleiro das Trevas (do original The Dark Knight Trilogy) do diretor Christopher Nolan, composta pelos filmes: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) e The Dark Knight Rises (2012), que precisava reapresentar o personagem para o grande público e reaproximar-se das raízes do personagem e reconectar-se com os fãs. Nolan apresentou o seu Batman/Bruce Wayne do mesmo modo que George Lucas apresentou seu Luke Skywalker (Figura 7) na trilogia Star Wars (1977-1980-1983). Em ambas as trilogias, os heróis tiveram a importante figura do mentor/mestre (Figura 8) que os guiaram na direção do propósito de suas jornadas.



Figura 7 – Jornada dos heróis: a jornada de Luke Skywalker (vivido pelo ator Mark Hamill) na trilogia Star Wars (1977-1980-1983) e a Jornada de Bruce Wayne (vivido pelo ator Christian Bale) na trilogia The Dark Knight (2005-2008-2012).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




Figura 8 – Os heróis e seus mentores: o lendário Mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi (vivido pelo ator Sir Alec Guinness) o mentor de Luke Skywalker e o sinistro Henri Ducard/Ra's al Ghul (vivido pelo ator Liam Neeson), o mentor de Bruce Wayne.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Os fãs e o público em geral se envolveram com a jornada de Bruce Wayne para encontrar um propósito para a sua vida e a construção da persona do Batman e sua cruzada contra o crime e as forças do mal em Gotham City. Tal estratégia proporcionou a renovação da franquia do Homem-Morcego, gerando uma nova legião de fãs e novos produtos de mídia e merchandising envolvendo o personagem e sua mitologia, destacados mais adiante nesta dissertação.



2.2 Batman como bem cultural e sua industrialização pela comunicação de massa



Um “bem cultural” é o resultado espontâneo de um processo histórico e cultural. Em oposição à noção de “bem material”, significa que seu valor é simbólico, subjetivo, imaterial; portador de conhecimento existencial, da consciência de si mesmo e do ambiente que o cerca. O valor de um bem cultural consiste na sua capacidade de estimular a memória das pessoas historicamente vinculadas a uma comunidade, contribuindo para garantir sua identidade cultural e melhorar sua qualidade de vida. As narrativas e os heróis – sejam eles históricos sejam ficcionais – são bens culturais. 

A história do Batman como bem cultural começa com ambiente sociocultural nas primeiras três décadas do século XX, mais precisamente no ano de 1939, nos Estados Unidos da América, país em que a história do que se conhece hoje como indústria do entretenimento e a história do próprio personagem objeto de estudo se conectam e se entrelaçam.

Após enfrentar a grande crise de 1929, outro evento catastrófico que abalou a sociedade norte-americana, o “Crash” da Bolsa de Valores de Nova York criou um cenário de conflito e desesperança, colocando o sistema capitalista em xeque, com o futuro incerto. Com isso, grandes centros urbanos, como a cidade norte-americana de Nova York, passaram a conviver com altos índices de desemprego e criminalidade. As desigualdades sociais se acentuaram. Durante o período subsequente, o horizonte apontava para um longo recomeço, potencializado pela chegada de novos imigrantes, a maioria vindo da Europa que ainda sofria com as consequências econômicas e sociais resultantes da Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918). Desse modo, os Estados Unidos se reconstruíam com a força dos imigrantes. O cenário de prosperidade se reconfigurava e criava um ambiente favorável para a troca de formas simbólicas no âmbito cultural entre os indivíduos nativos e os novos americanos. O espaço da mídia começava a ser amplificado; o rádio, o cinema, os jornais e as revistas apostavam na construção de uma identidade nacional por meio da massificação dos meios de comunicação.

A partir disso, surge a cultura de massa, a democratização dos bens simbólicos da cultura erudita de forma reconfigurada e adaptada ao ambiente urbano e à classe social do proletariado. Nesse processo, a mídia exerce o papel de mediadora entre a cultura erudita e o proletariado, potencializando o acesso e a circulação dos bens simbólicos. Desse modo, autores e produtores culturais passam a ter um novo mercado para atender; e é esse contexto de casamento entre o avanço tecnológico (proveniente da evolução técnica e industrial) e a cultura que permitiu o salto da produção artística e do mercado do entretenimento.

Os norte-americanos investiram na produção de narrativas em folhetins e histórias em quadrinhos que tinham como premissa entreter, mas também consolidar os valores de consumo e o etnocentrismo da cultura americana: The American way of life (estilo de vida americano) com seus valores morais embutidos na fuga para a utopia de um modo de vida mais leve e fantástico que contribuiu para o esforço de tranquilizar a população evitando que questionasse as falhas do sistema capitalista.  Ademais, houve a criação de um novo panteão de divindades (com seus detetives e homens da lei, cowboys, heróis mascarados e super-heróis intergalácticos) que reproduziam os valores que o Estado e os produtores culturais elencavam como fundamentais para a formação da cultura de massa em território nacional e para a construção da imagem global da sociedade norte-americana. O Batman é fruto e parte desse processo. Por isso, o estudo de sua trajetória permite explorar a mediação de um bem cultural na ambiência da indústria cultural.

Além disso, as noções conceituais de “cultura de massa” e “indústria cultural” foram formuladas nesse período por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, teorizando a cultura produzida a partir e para as novas classes sociais surgidas nos contextos urbanos e industriais do início do século XX. Adorno e Horkheimer (1985) consideraram o processo de mercantilização dos símbolos culturais com a finalidade de popularizar a cultura clássica para as massas, sendo, assim, uma deterioração da própria cultura. Segundo eles, a industrialização cultural, além de deturpar a aura mítica da cultura clássica, configurava-se como uma forma de alienação para as massas, conformando um desdobramento da manipulação social por parte das classes que compunham o poder econômico e político, uma visão marxista sobre as novas trocas de formas simbólicas entre os grupos sociais da época. Mídias como o cinema, para Adorno e Horkheimer (1985), sintetizavam a degradação da alta cultura ao mesmo tempo que eram uma forma de alienação social. 

Para pensar o Batman no âmbito das práticas sociais, adota-se uma abordagem mais contemporânea, menos frankfurtiana, que compreende a comunicação em um contexto atual das relações entre a cultura, a mídia e a sociedade. O trabalho de Jesús Martín-Barbero (2015) apresenta como um contraponto a visão depreciativa de Adorno e Horkheimer (1985) sobre as massas. Martín-Barbero enxerga as massas como forças dinâmicas e complexas, longe de uma passividade. Em seu livro Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia (2015), Martín-Barbero, ao incorporar a definição de hegemonia de Gramsci, propõe um novo olhar sobre os meios de comunicação, nesse caso, a percepção não por sua condição técnica ou tecnológica, mas pelo nível de interação com o cotidiano social. Estabelecendo a comunicação como uma prática social, Martín-Barbero posiciona a noção de mediação como o amálgama que une a comunicação à cultura. O folhetim, para ele, por exemplo, foi o início de uma comunicação verdadeiramente democrática. 

Na estrutura das relações comunicacionais, em que a tríade clássica emissor-mensagem-receptor assume novos contornos sob a perspectiva da mediação, a mensagem passa a ser um espaço no qual a cultura cotidiana se materializa. Esse espaço mediado, em que o emissor dialoga com o receptor, agora na condição de enunciador (produção) e audiência (recepção) compartilham da experiência comunicacional no âmbito da troca de formas simbólicas a partir dos conteúdos midiáticos. 

As instâncias sociais como a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural, segundo Martín-Barbero (2015, p. 291), configuram-se como espaços de mediação que potencialmente influenciam a audiência na recepção e na interação com os conteúdos midiáticos. A cotidianidade familiar corresponde, assim, ao locus social, ao espaço de comunhão sociocultural do indivíduo com os seus pares. Suas relações afetivas e tradicionais, que estabelecem laços de identidade e relações de poder, são a instância mais significativa para o indivíduo. É potencialmente a mais importante mediação na relação comunicacional com os meios de comunicação. A temporalidade social se configura como uma abstração da rotina cotidiana, que é norteada pela fragmentação do tempo em função do cotidiano profissional ditado pela sociedade capitalista contemporânea. Uma característica desse espaço de mediação é a sua repetição em rotinas, tal como a grade de programação dos canais de televisão; o habitus no qual está inserido socialmente na ótica da estrutura de classes e em consideração do repertório cultural e vivência de mundo, condição étnica e de gênero proporcionam o espaço de mediação denominado de competência cultural.

As narrativas seriadas começaram a surgir como um potencial recurso de criar um amálgama cultural nos Estados Unidos. Como Martín-Barbero destaca (2015), é a partir do folhetim semanal veiculado nos jornais em circulação no país que se tem início o canal de mediação cultural entre os produtores/autores e os leitores/público. Com uma linguagem mais popular, distante do academicismo dos textos clássicos, foi nas páginas dos jornais que a criatividade e o mercado alavancaram o surgimento de novos estilos narrativos e gêneros textuais. Entre os tipos de folhetins e narrativas seriadas que mais se destacam estão as histórias em quadrinhos, o locus de surgimento do Batman.

Os espaços de mediação constituíram-se como meio ambiente fértil para a criação, produção e consumo das histórias em quadrinhos com seus personagens fabulosos que serviram de entretenimento para que as classes sociais mais populares absorvessem as formas simbólicas da cultura urbana, por meio do discurso messiânico na crença de que todos os seus problemas seriam resolvidos pelos heróis de capa e máscara com seus poderes e artimanhas, enchendo as massas de esperança ao mesmo tempo que se conformavam socialmente.

A industrialização e a urbanização fomentaram as bases para o desenvolvimento dos novos processos de trocas simbólicas. A imprensa, a propaganda, a cultura do entretenimento foram crescendo como respostas e reflexo da nova sociedade das cidades. Os trabalhadores se constituíram como uma demanda de mercado, como classe consumidora. Os bens de consumo passaram a figurar como objetos do desejo dessa classe social. A cultura da mídia se apresenta como mercadoria; e seu acesso e democratização, simbolicamente, representam status e empoderamento social. O consumo das manifestações artísticas – como o teatro, a literatura, a música, o cinema – propicia o surgimento de uma infraestrutura que permite o acesso e a democratização, bem como a atividade comercial alavancada pela demanda de consumo de arte. Além disso, editoras, teatro, redações de jornal, casas de espetáculos, galerias, museus e a própria mídia se configuram como peças da grande engrenagem da indústria cultural. E assim, as histórias em quadrinhos se conectam ao movimento de consolidação das sociedades urbanas do início do século XX, com cidades em crescente expansão, impulsionadas pela industrialização cultural. 



2.3 Batman como produto midiático



Batman como produto midiático só é possível de ser pensado dentro do espectro dos processos de midiatização e transmidiatização. “Centralidade da mídia” ou simplesmente “midiatização” (com “i”) significa um regime em que as relações entre diferentes agentes são mediadas (com “e”) pelos meios de comunicação. Diz-se que algo foi “midiatizado” quando sua existência virtual se torna mais importante do que sua materialidade. Já o termo “transmidiatização” evoca a ideia de múltiplos suportes e de descentralização com base em redes de um produto simbólico plural e complexo, comercializado como franquia. É a midiatização desenvolvida de forma segmentada e interativa.

No caso do Batman, constata-se que a relação entre os agentes responsáveis pela produção e distribuição das narrativas e de sua adaptação para outras mídias proporcionou variações e inovações dos elementos da mitologia do Cavaleiro das Trevas. Essas mudanças reposicionam o personagem para uma condição além da simples mediação de valores culturais: o personagem passa a ganhar vida em outras plataformas e a experimentar recursos além dos limites das páginas das histórias em quadrinhos.

A trajetória do Batman no percurso de adaptações para outras plataformas de mídia é um caso que exemplifica o processo de midiatização. Considere-se a midiatização como o processo de interação entre a mídia com a cultura e a sociedade. Uma vez que os meios de comunicação foram se sofisticando em termos técnicos e tecnológicos, uma nova demanda de público/audiência pode ser vislumbrada. A cultura na condição de formação de identidade de um povo, o amálgama que une o conceito de sociedade, passa a ter um horizonte de possibilidades e uma capilaridade de abrangência que permite a troca de formas simbólicas, como os bens culturais de uma maneira mais complexa e personalizada entre os centros de produção e o público. Por sua vez, a máquina da indústria cultural se sofistica e permite uma maior interação entre autor e leitor, a partir da construção de narrativas específicas para mídias igualmente distintas.

Em 1939, o Batman estava circunscrito nas páginas das histórias em quadrinhos, suas aventuras seguiam o alvo de um público que consumia cultura dos seus heróis predominantemente pelas narrativas gráficas. Havia o cinema, por exemplo, mas não existia a presença do personagem nas telas cinematográficas. O público que quisesse conhecer as façanhas do Homem-Morcego, poderia apenas fazê-lo mediante a leitura de suas revistas em quadrinhos. Isso restringia o alcance do personagem, ele era um bem cultural, mas não habitava a cultura de massa. Assim, embora tenha sido projetado para tal, a sua imagem ainda não havia sido projetada para além do nicho de leitores de quadrinhos.

Nessa perspectiva, a cinessérie produzida em 1943, pela Columbia Pictures, lançava o Batman para um público mais heterogêneo. Com 15 episódios de cerca de 20 minutos cada, as aventuras do Homem-Morcego e do Robin, o menino prodígio, eram exibidas em matinês e antes dos longas-metragens nos cinemas norte-americanos. Os leitores de suas aventuras nos quadrinhos iam ao cinema para conferir sua adaptação para o audiovisual, ao mesmo tempo que possibilitava ao público que nunca tinha conhecimento de sua existência passasse, em tese, a conhecê-lo e potencialmente a ler suas revistas em quadrinhos. 

Tal incursão no audiovisual se repetiu no ano de 1949, sob os mesmos moldes, porém num cenário de popularidade mais consolidado. O objetivo era aumentar o alcance e a diversidade de público, o esforço em conquistar novos mercados para os seus produtos culturais, a formulação de um conceito de perfil de audiência, um espectador idealizado que balizasse as estratégias de construção do discurso narrativo, a fim de consolidar sua cultura como hegemônica em detrimento da cultura local e/ou do indivíduo. 

As primeiras adaptações para outra mídia permitiram ao Batman dialogar com outros públicos. Para isso, alterações narrativas foram realizadas para que o personagem também conversasse com o público do cinema, que já tinham os seus heróis. O Batman seria mais um a abraçar o estereótipo do homem da lei que combate os criminosos e defende o The American way of life, o que já se enquadrava na narrativa clássica do herói já explorada por Hollywood. Tanto que nessas primeiras adaptações do Batman para a mídia audiovisual, o personagem sofreu algumas alterações e adequações ao gênero dos filmes de aventura com temática de ação policial e detetivesca. A midiatização do personagem foi prioritariamente motivada pelos valores mercadológicos, ideológicos e de ampliação da audiência. O espectador tinha de enxergar os valores culturais norte-americanos nas películas de ação do Batman, acreditando que o herói era um agente do estado e da lei, portanto, um modelo americano a ser seguido. A idealização desse bem cultural – produzido e configurado para um dado público consumir como uma ideia – pressupõe a definição de produto midiático.

Para aprimorar o entendimento desse processo, tome-se como exemplo a adaptação de Batman para o cinema. O personagem ficcional das histórias em quadrinhos – cuja narrativa visual é predominante gráfica – tem o desafio de se tornar tridimensional no sentido de profundidade narrativa. A história a ser contada permitirá reproduzir a dimensão verbal da fala e a não verbal do som, amplitude impossível de ser reproduzida na mídia impressa que é a revista em quadrinhos. O Batman no cinema não só ganha profundidade realística como também alcança um público que não o acompanha nas narrativas em quadrinhos. No cinema, a produção de um filme amplia o perfil do leitor-modelo, que nesse caso não se limita a ser um fã do personagem, mas também precisa se sentir agraciado com uma boa história. Valores simbólicos como senso de justiça, força de vontade, coragem, dualidade, espírito de aventura etc., que já são conhecidos dos leitores do personagem nas páginas de suas histórias em quadrinhos, com o filme, são redimensionados a criar empatia e identificação com um público muito mais heterogêneo. O leitor-modelo tem seu perfil correspondente ao espectro do fã mais ortodoxo ao espectador mais ordinário de filmes de aventuras ficcionais. A média obtida resulta num espectador mediano, que conhece o Batman e vai apreciar uma boa história de aventura protagonizada pelo personagem.

A escolha do elenco com atores conhecidos de outras obras cinematográficas, um diretor de renome, cenários e efeitos visuais que emulem o universo do personagem nas telas são a premissa da pré-produção de um filme desse porte. No caso de um filme do Batman, os principais elementos levados em consideração são: a imagem do personagem, o visual deve ser próximo ao das histórias em quadrinhos porém com mais seriedade e sobriedade; o ator que vai interpretar o personagem tem de convencer; o Batmóvel tem de ser melhor que o dos quadrinhos, ameaçador e impressionante tecnologicamente; e o vilão ou vilões têm de ser os mais inteligentes, cruéis e ameaçadores para que agrade ao público como um todo. Desse modo, o discurso narrativo é construído a partir do referencial determinado pelo leitor-modelo. 



2.4 Batman como franquia transmídia



A noção de “narrativa transmídia”, segundo Jenkins (2009, 2014), é definido por aspectos internos e externos. Os três fatores externos são: a cultura participativa (a segmentação interativa das redes); a convergência (corporativa e tecnológica) da mídia; e a inteligência coletiva, a capacidade de inventar e formar novas competências coletivas para se autogerenciar. 

Em 2016, a Time Warner – cujas propriedades incluem a DC Comics e a Warner Bros. Entertainment (resultante de fusões anteriores dentro do processo de convergência das mídias) – foi comprada pela empresa de telecomunicações AT&T. A empresa passou a controlar marcas como HBO, Warner Bros, CNN e DC Comics. A empresa de telecomunicações já havia comprado a DirecTV e deverá criar o seu próprio serviço de streaming, o DirecTV Now – para combater diretamente a Netflix e os produtos da Disney (que adquiriu recentemente Pixar, Lucasfilm e Marvel Comics). Ou seja: as empresas que vendem acesso (à internet, à TV a cabo e à telefonia) estão comprando as produtoras de conteúdo (editoras e estúdios).  E nesse processo de convergência midiática polarizada, pode-se dizer que o Batman ocupa um papel de destaque na passagem de produto para franquia, por meio da adaptação do personagem para diferentes públicos e para diferentes mídias. 

Para Jenkins (2009), a narrativa transmídia também tem três fatores internos: a) a participação da audiência na narrativa; b) a sugestão de que o universo ficcional é uma realidade; c) a presença dos principais personagens da narrativa em diferentes suportes, de forma desigual e combinada. A esse respeito, Scolari (2013) ressalta apenas dois fatores: a multiplicidade de mídias e a participação do público. Por um lado, com a desmassificação da comunicação, as pessoas querem (cada vez mais) interferir, opinar, participar; por outro, há também uma concentração de recursos tecnológicos e financeiros convergindo no sentido de produzir uma sociabilidade grupal mais inteligente, que produz e interage mediante suas próprias narrativas. 

Nesse cenário, o produto midiático Batman atende a esses dois parâmetros: está presente em diversas mídias como as histórias em quadrinhos, o cinema, a televisão e o vídeo game; tem várias histórias e produções feitas por fãs e é um personagem modelo para várias práticas de imitação e representação[footnoteRef:3]. É esse pioneirismo transmídia que permite problematizar a relação entre produção/transmissão, a construção e a recepção/apropriação dentro dos processos de mediação, midiatização e transmidiatização.  [3:  Além de ser um personagem bem frequente como cosplay (prática de fãs de se fantasiar de super-heróis durante convenções e encontros temáticos), o Batman inspira um número incalculável de performances políticas e artísticas ao redor do mundo e até o aparecimento de vigilantes reais.] 


Para investigar o Batman na perspectiva da transmidiatização, numa abordagem conceitual, aplica-se à franquia (no tópico 5) os sete princípios da narrativa transmídia propostos por Jenkins no artigo on-line Transmedia Storytelling (2003), publicado em seu site <http://henryjenkins.org>, e a seguir, numa tradução nossa, transcritos.  



Propagação vs. Penetração – A Propagação aponta à capacidade do público a participar ativamente na circulação de conteúdos multimídia através de redes sociais e no processo de expandir o seu valor econômico e valor cultural. Tais conteúdos disseminados e compartilhados expandem a narrativa horizontalmente pelas múltiplas plataformas de mídia, sem necessariamente provocar um aprofundamento vertical sobre os conteúdos disseminados.  A capacidade de Penetração se refere a capacidade do indivíduo para explorar, em profundidade, as extensões dos conteúdos narrativos, provocados pela identificação com algum conteúdo narrativo que realmente capta a sua atenção. Esse envolvimento dos sujeitos com os conteúdos, ocorre na perspectiva de se aprofundar verticalmente na obra, buscando investigar profundamente para ampliar a sua compreensão sobre a dada ficção, sem o compromisso de disseminar suas percepções sobre a obra interagindo nas redes sociais.



Continuidade vs. Multiplicidade – A Continuidade abrange a dimensão da percepção de universo, que na plataforma da narrativa transmídia se alicerça na construção de ficções fundamentadas na coerência das múltiplas histórias como narrativas coesas e plausíveis, onde há um tronco central e as ramificações conectadas a ele compõem uma unidade, objetivando oferecer aos indivíduos uma compreensão mais aprofundada do mundo ficcional a partir das ramificações da narrativa central. Temos então, a percepção de que a história matriz se desenvolve, cresce e se ramifica como galhos e raízes de uma árvore. Característica principal de franquias como o Batman, onde sua trajetória se caracteriza como longa, contínua e suas histórias ramificadas estão sempre alinhadas ao tronco narrativo central. O fator Multiplicidade, não necessariamente contradiz a Continuidade, apenas permite uma dinâmica diferente sobre como pode ser uma narrativa transmídia. A abertura da possibilidade de se construir uma narrativa paralela ou alternativa àquela original, objetiva a liberdade criativa, sem a rigidez de ser coerente com a história original ou a fidelidade cronológica com fatos e eventos, para enriquecer a história original, apresentando novos conflitos, explorando versões secundárias ou inéditas a narrativa central, propondo até a criação de novos personagens e elementos narrativos. 



Imersão vs. Dispersão – Imersão é a ação de provocar no indivíduo leitor a sensação de entrar no universo da narrativa, por meio de sua interação com a obra através das plataformas midiáticas ou de espaços criados com o propósito de reproduzir os ambientes e situações do mundo ficcional original, como em parques temáticos e jogos de vídeo game. Ao “mergulhar” na narrativa por esses canais, o leitor alvo acaba participando da ficção numa perspectiva e dimensão novas. O processo denominado de Dispersão coloca o sujeito em contato com o universo da narrativa ficcional por meio da presença de elementos da narrativa materializados e pulverizados no cotidiano real do indivíduo. Como por exemplo, camisetas, brinquedos, canecas e demais itens produzidos pela indústria que por meio de estratégias de marketing que reproduzem os personagens e elementos do universo de uma dada franquia.



Construção de Mundo – Pode-se compreender como Construção de Mundo, as extensões da narrativa transmídia. Tais extensões se configurando como as ramificações da narrativa central, com a proposta de ir além e contemplar uma representação mais rica do mundo ficcional no qual a narrativa se desdobra. No caso, as franquias exploram tanto as interações no âmbito do mundo real e quanto as experiências dos simulacros no mundo virtual nos ambientes digitais. A construção de mundo é uma premissa essencial na construção de universos transmídia, explorando a frutífera riqueza criativa, potencializando a multiplicidade de histórias e personagens. Tal processo provoca e estimula o interesse do público em imergir no universo ficcional, ao mesmo tempo que o faz emergir para a realidade povoada pelos elementos da narrativa reproduzidos em produtos de marketing presentes ao seu redor. Algo como temos descrito no princípio da Imersão vs. Dispersão. 



Serialidade – A princípio transmídia denominado de Serialidade se caracteriza pela noção de dividir um arco narrativo em vários pedaços discretos ou parcelas em um único meio e, como os episódios de uma série de televisão ou capítulos de uma série em quadrinhos. Cada parte permite compreender o todo, porém nada impede que elas possam ser construídas para serem lidas e compreendidas independentes entre si, como pequenas narrativas dentro do arco narrativo central.



Subjetividade – O princípio da Subjetividade compreende a ação de explorar outras possibilidades de condução da narrativa central, através de novas perspectivas; e a partir da análise das lacunas deixadas na história principal, se abre uma margem para criação de enredos paralelos envolvendo personagens secundários ou novos personagens desenvolvidos especialmente para aquela trama. 



Desempenho – O princípio do Desempenho compreende a capacidade das extensões transmídia de estimular a base de fãs em se apropriar do universo narrativo proposto e produzir conteúdo que de maneira espontânea contribuam para potencializar a performance midiática daquela dada franquia. A produção de fanfictions, fanfilms e fanzines são exemplos dessa espontaneidade. Algumas das participações dos fãs podem ser mediadas ou convidadas pelos atores donos e autores daquela franquia, através de estratégias colaborativas como num espaço on-line numa rede social por meio de interações ou por estratégias de ‘gamificação’, quando o uso da lógica de um game é utilizado para envolver o público-alvo e fazê-lo interagir com a narrativa.



Bem vistos esses conceitos e referências teóricas, utiliza-se o quadro metodológico de Thompson, a abordagem do enfoque tríplice, para demonstrar como, a partir de uma audiência idealizada, os recursos usados na produção e na construção são empregados para adaptar o personagem de uma mídia para outra. Nesse sentido, estruturam-se os seguintes tópicos para a construção histórica da transmidiatização na trajetória do Batman: 

a) Anos 1940 – Batman dos quadrinhos para o cinema; 

b) o mundo camp da TV para os quadrinhos; 

c) o Cavaleiro das Trevas de 1986 e a estética dark no cinema;

d) o universo expandido dos cinemas para os vídeo games. 




3 Batman: sua origem como mediação da indústria cultural



Neste tópico, propomos um retorno ao passado, destacando os principais marcos que caracterizaram o processo de concepção e elaboração do personagem Batman, bem como a sua trajetória pelos diferentes períodos pelos quais o personagem passou até nossos dias, mediante a classificação dos trechos em eras, tais como, as eras de ouro, de prata, de bronze, das trevas e moderna. Também buscamos apresentar como o personagem foi formado a partir de outras narrativas, tanto como um bem cultural norte-americano resultante do contexto social dos anos 30 quanto como uma mediação entre o interesse da indústria cultural e os desejos do público.



3.1 Batman na abordagem tríplice 



As histórias em quadrinhos, em suas narrativas épicas, procuravam a valorização do caráter e de um protótipo bem característico: o homem caucasiano, herói das tramas, criado à imagem e semelhança daqueles a quem se destinavam as histórias. Ao enfatizar os traços de uma personalidade trabalhada, treinada, moldada dos heróis, as narrativas proporcionavam, para um universo quase infinito de pessoas, a possibilidade de se identificarem com tais valores simbólicos, apreendendo e procurando espelhar as características individuais do herói em si próprio. Temos o Batman como resultante de um amálgama de formas simbólicas marcadas por outros personagens. O investimento em profissionais do desenho e do roteiro proporcionou várias mudanças estéticas e narrativas, que fizeram com que o personagem se destacasse das referências criativas que o originaram. 

O percurso de análise do processo de mediação do Batman toma como ponto de partida o panorama histórico-cultural dos anos de 1930 nos Estados Unidos. Para tanto, levantamos as referências da cultura de massa da época que foram incorporadas e/ou serviram de inspiração para a criação do personagem. Seguindo a abordagem tríplice, chega-se ao apresentado na Figura 9, a seguir.




Figura 9 – A abordagem tríplice do Batman, Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do processo de mediação.



Fonte: Autoria própria.



Buscamos, assim, contextualizar a produção/difusão do Batman no contexto da indústria cultural, ressalte-se a criação da DC Comics e a publicação da revista Detective Comics, berço de nascimento do personagem. Na etapa de construção, elencam-se os elementos culturais que ajudaram a inspirar a criação do Homem-Morcego e sua adaptação para o audiovisual. Na descrição da etapa que abrange a recepção/apropriação, traça-se o perfil idealizado do público com base no direcionamento criativo determinado pelos autores que trabalharam com o Batman na sua adaptação para o cinema.

A produção/difusão tem como ponto de partida a contextualização do surgimento da primeira grande editora de histórias em quadrinhos no ano de 1934, quando o Major Malcolm Wheeler-Nicholson funda a National Allied Publications, com a proposta de publicar revistas em quadrinhos. Na ocasião, o seu diferencial seria o de apresentar histórias inéditas com personagens fictícios e heróis. Com base no mito do self-made man[footnoteRef:4] do cowboy, herói das grandes sagas dos filmes sobre o Velho Oeste norte-americano, objetivavam o resgate da identidade do povo americano, seus valores morais e culturais presentes na moderna sociedade urbana.  [4:  Expressão que, numa tradução aproximada, significa algo como: faça a si próprio.  Derivado dos escritos do Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, que entre tantos atributos literários e inventivos, foi considerado o Pai do Empreendedorismo, é um termo vinculado à meritocracia.] 


More Fun Comics/Fun: The Big Comic Magazine #1 (fevereiro de 1935), a primeira revista em quadrinhos da editora, tinha o formato tabloide e 36 páginas. Os outros títulos, como a Action Comics e a Detective Comics (sendo este adotado como o nome atual da empresa – DC Comics) perduram até os dias atuais. Entre os elementos culturais citados no quadro, destacam-se os artistas circenses que inspiraram o visual das vestimentas coloridas dos super-heróis e seu biótipo de homens fortes e de porte atlético que lutavam, levantavam pesos e entortavam barras de ferro nos espetáculos circenses e nas feiras culturais, muito comuns no início do século XX, os quais materializavam como deveriam ser os heróis. Além do visual, o contexto social conturbado pela violência gerada pelas ações dos gângsteres que elevavam os índices de criminalidade e de injustiça social, criou um terreno fértil para o crescimento no cidadão comum, oprimido pelo desejo de fazer justiça com as próprias mãos ou disposto a abraçar a ideia de que um cavaleiro solitário, de forma messiânica, surgiria para lutar pelos fracos e indefesos pondo um fim na criminalidade.

A construção do herói norte-americano é uma alegoria do ideal nacional de patriotismo e do The American way of life (estilo de vida americano), numa releitura do mito do herói das narrativas mitológicas da Grécia Antiga.  Tal herói tinha a premissa de combater todas as injustiças e proteger os fracos e oprimidos, tudo com suas próprias mãos e por vezes contrariando as leis. Com um perfil quase que messiânico, em 1938, no título Action Comics #1, surge o cânone dos heróis. Desse modo, o Superman é criado pelas mãos de Jerry Siegel e Joe Shuster (Figura 10), sendo um herói com superpoderes, capaz de feitos extra-humanos. São essas as características que marcam o seu diferencial dos demais personagens contemporâneos, inaugurando, assim, um padrão para as próximas gerações de personagens de histórias em quadrinhos – os super-heróis. 

Não demora muito e o Superman torna-se um sucesso editorial para a DC Comics, que determina que sua equipe de artistas e roteiristas trabalhem na criação de mais super-heróis, o que marca o início da chamada Era de Ouro dos quadrinhos norte-americanos e o início do gênero como conhecemos hoje. 




Figura 10 – A primeira aparição do Superman, na Action Comics n°1, O Superman – herói que inspirou as gerações seguintes e que marcou o gênero super-herói nos quadrinhos mundiais.



Fonte: Imagens do site DC.wikia.com.



3.2 As contribuições criativas que ajudaram a construir o Batman



Na indústria cultural, pode-se afirmar que nada se cria, pois tudo está carregado de referências. O processo de criação do personagem Batman é um exemplo, que se apresenta muito rico na conjunção das formas simbólicas da cultura de massa da época que potencializaram o surgimento do personagem. 

O roteirista Bill Finger e o desenhista Bob Kane (Figura 11), a pedido do editor Vince Sullivan, tiveram a missão de criar o próximo sucesso editorial, após o Superman, para alavancar as publicações da National Allied Publications. Para tanto, Kane e Finger trataram de, num fim de semana realizar um brainstorm e desenvolver um novo super-herói. Nesse caso, suas bases e referências culturais eram, numa analogia atual, a cultura nerd da época: os clássicos contos de terror, ficção e mistério de nomes como Mary Shelley, H. P. Lovecraft, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, H. G. Wells, além dos filmes e de demais narrativas de ação, terror e tramas detetivescas dos pulpsF[footnoteRef:5]. [5:  Pulp ou ainda pulp fiction ou revista pulp são nomes dados, de forma pejorativa, às revistas feitas com papel de baixa qualidade (a "polpa") a partir do início dos anos de 1900. Eram revistas que traziam histórias de qualidade menor ou absurdas, muitas vezes de cunho erótico, de terror e ficção científica. Mais tarde os Pulps deram lugar aos comics com seus super-heróis.] 


Figura 11 – Bob Kane (1915-1998) e Bill Finger (1914-1974).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Oficialmente, as inspirações creditadas como as reais bases para a criação do Batman foram as tiras do Fantasma (1936) do cartunista Lee Falk, de quem Kane e Finger tiraram a ideia para a máscara e o uniforme. Por sua vez, o morcego tem inspiração nos esboços do Ornitóptero3F[footnoteRef:6], criado por Leonardo Da Vinci, uma máquina voadora, cujas asas lembram as asas de um morcego, daí a lógica para a capa/asa do Homem-Morcego. Já a narrativa e a atmosfera noir vêm das histórias do misterioso Sombra no programa de rádio The Shadow[footnoteRef:7] (O Sombra, 1937). A dinâmica da dupla identidade do Batman/Bruce Wayne é um recurso do filme A Marca do Zorro[footnoteRef:8] (1920) do diretor Fred Niblo e Theodore Reed, trazendo uma estética expressionista na própria figura misteriosa de um homem vestido de morcego que dá nome ao filme The Bat[footnoteRef:9] (1926) do diretor Roland West.  [6:  Um célebre projeto de Leonardo da Vinci, elaborado no século XV, que consistia em um equipamento feito com asas acopladas aos braços, que obtém tanto a sustentação quanto a propulsão por intermédio do movimento alternativo de suas asas, semelhantemente ao que ocorre em aves, morcegos e insetos voadores.]  [7:  O Sombra é um personagem de histórias policiais criado originalmente para os programas de rádio na década de 1930. Seu criador foi Walter Brown Gibson, sob o pseudônimo Maxwell Grant, que cria um vigilante mascarado impiedoso com os criminosos, que vive secretamente como o milionário Lamont Cranston.]  [8:  A Marca do Zorro (1920) é um filme mudo do gênero aventura, dirigido por Fred Niblo e Theodore Reed, estrelado pelo ator Douglas Fairbanks que deu vida ao fidalgo Don Diego Vega e seu alterego Zorro. O roteiro é baseado na história A maldição de Capistrano, de Johnston McCulley, publicada em 1919, que introduziu o herói mascarado, Zorro. A adaptação para o cinema foi realizada pelo próprio ator Douglas Fairbanks e Eugene Miller. O enredo do filme ocorre na Califórnia espanhola, onde o opressor governo colonial é confrontado por um herói mascarado chamado Zorro – que ninguém sabe se tratar de Don Diego Vega (Douglas Fairbanks). Visto pela população como o único capaz de salvá-los, Zorro deverá lutar contra a tirania do Capitão Ramon. Sem a máscara, a capa e a espada, Don Diego ainda disputa com Ramon o amor da donzela Lolita. A marca de Zorro é cheia de aventuras e segredos, com uma mistura atraente de romance, de comédia e capa e espada.]  [9:  O filme apresenta uma mansão habitada por duas mulheres, a senhora Cornelia Van Gorder e sua sobrinha, Dale, que tem sua tranquilidade perturbada quando elas descobrem que o ladrão conhecido como o “The Bat” (devido à sua fantasia inspirada num morcego) invade a mansão atrás da fortuna escondida no imóvel pelo antigo dono, um grande banqueiro, já falecido.] 


A Figura 12 a seguir reúne as inspirações oficializadas pela DC Comics como as fontes declaradas nas quais beberam Kane e Finger para criar o personagem.



Figura 12 – Infográfico com as referências em torno do Batman. Os esboços do Ornitóptero de Leonardo Da Vinci, O Zorro (1920), O Fantasma (1936), O Sombra (1930) e o filme The Bat (1926) e resultaram no Batman, apresentado na edição nº 27 da Detective Comics (1939).



Fonte: Autoria própria.



No estudo feito para esta dissertação, foram encontradas outras fontes de referência que serviram de base para a criação do Batman, como, por exemplo, o conceito visual do personagem, apresentado na capa da edição da revista Detective Comics nº 27, mesmo que nos anos seguintes o design do Homem-Morcego tenha passado por diversas transformações estéticas e narrativas ao longo do processo histórico de mediação do personagem, alguns detalhes relevantes levantados na pesquisa enriquecem o repertório de referências em torno da criação do personagem. 

Segundo o ilustrador, publicitário, escritor e especialista na cultura pop norte-americana e na Era de Prata dos quadrinhos, Arlen Schumer (1999), que publica em seu site a reprodução de seu artigo na revista norte-americana especializada em quadrinhos Alter Ego – volume 2 – nº05 no ano 1999, o Batman apresentado na capa Detective Comics nº 27 é o resultado de uma série de “cópias” de artes originais de outros artistas por Bob Kane. O conjunto de imagens copiadas por Kane consiste em: uma reprodução da pose de ação retirada do quadrinho de Flash Gordon por Alex Raymond (1937)[footnoteRef:10], como mostrado na Figura 13a. Ademais, o detalhe do rosto do Fantasma, criado por Lee Falk, inspira a máscara do esboço do Batman, principalmente o aspecto dos olhos brancos, sem a íris, para marcar o olhar mais amedrontador pelo uso da máscara, na Figura 13b. Schumer traça ainda uma reprodução do que seria o primeiro visual do Batman para a capa de sua primeira aparição (originalmente feito por Bob Kane ao apresentar ao Bill Finger), que é visualmente semelhante ao Flash Gordon, com duas asas de morcego e uma máscara do Fantasma, Figura 13c. Na Figura 13d temos o visual final do Batman, com a contribuição de Finger, que apresenta modificações estéticas que definiriam o Batman como ele é atualmente. [10:  Volume 2, quadro 5, página 82.] 




Figura 13 – A teoria do primeiro esboço do Batman para a capa da Detective Comics Nº 27. (A) figura retirada do quadrinho de Flash Gordon por Alex Raymond em 1937. (B) Detalhe do rosto do Fantasma criado por Lee Falk em 1936. (C) o primeiro visual do Batman para a capa de sua primeira aparição. (D) o visual final do Batman com a contribuição de Finger.



Fonte: Autoria própria.



A complexa teia de formas simbólicas formada em torno do Batman nos permite concluir que o personagem é um conjunto de clichês que se tornou único pelo talento de autores e artistas que o reinventaram durante os últimos quase oitenta anos.  Bob Kane e Bill Finger apresentaram seu Batman, carregado de variadas referências do universo da cultura pop da época, tendo a base conceitual no universo dos gângsteres e nos contos de crime; na temática gótica e de mistério; nos artistas circenses dos shows de variedades e das feiras; nas cenas de ação nos quadrinhos dos personagens Tarzan (criado pelo escritor Edgar Rice Burroughs e desenhado em quadrinhos por Hal Foster em 1929; em Flash Gordon do cartunista Alex Raymond em 1934; em The Phantom (O Fantasma) de Lee Falk, em 1936; e no detetive Dick Tracy do cartunista Chester Gould, criado em 1931. Nas revistas pulps The Phantom Detective, Master of Men! The Spider, Black Bat Detective Mysteries, publicadas em 1933, e Doc Savage Magazine, em 1934, e The Shadow Magazine, em 1937, compõem o universo ficcional da cultura pop que influenciou na construção do Batman.

Há ainda referências literárias de romances clássicos como o Drácula, de Bram Stoker, publicado em 1897 e O Fantasma da Ópera, escrito por Gaston Leroux, em 1909. Esses romances apresentam uma estética gótica e têm elementos em comum com Batman, como o morcego na composição do vampiro; ou ainda o esconderijo secreto do Fantasma da Ópera, nas cavernas abaixo do teatro. Aliás, esse elemento também foi aproveitado em outras histórias, como no lar do personagem de histórias em quadrinhos do Fantasma, por Lee Falk, que habitava a Caverna da Caveira, configurando-se em relevantes inspirações para o conceito da Bat-Caverna no universo do Batman, juntamente com as demais referências das mídias impressa e cinematográfica que compunham o contexto cultural no qual o Batman foi gerado (Figura 14).




Figura 14 – Outras referências presentes na criação do Batman encontradas na pesquisa. O esquema representa as demais influências da cultura pop norte-americana dos anos de 1930 que destacamos como relevantes para a composição do Batman.



Fonte: Autoria própria.



Do trabalho de Foster e de Raymond encontramos as referências visuais retiradas, ou melhor, copiadas do traço dos dois desenhistas por Bob Kane. Como muitos artistas com limitações técnicas na época, Kane recorria ao processo de reprodução (Figura 15) até, literalmente, cenas de ação de outras publicações, com imitações de poses e ângulos, como também de cenários e de veículos, o que era muito comum no mercado norte-americano em seus primórdios. Atualmente, com os mecanismos de proteção dos direitos autorais, seria quase impossível Kane e seus iguais sobreviverem no mercado atual sem que houvesse uma pilha de processos por infringir os direitos autorais de outros artistas. 

As páginas desenhadas por Hal Foster e Alex Raymond serviram de referências visuais para compor as cenas de ação dos primeiros quadrinhos do Batman, bem como as ilustrações de Henry E. Vallely (Figura 16) que teve muitos de seus desenhos copiados em cenas de várias páginas das revistas do Batman. Vejamos alguns exemplos:





Figura 15 – A referência da pose do Batman na capa da Detective Comics nº27. Ilustração de Alex Raymond para os quadrinhos do Flash Gordon e a ilustração de Bob Kane para a capa da Detective Comics nº27 com a primeira aparição do Batman, claramente uma reprodução da mesma pose.



Fonte: Autoria própria.




Figura 16 – Algumas referências que Bob Kane literalmente copiou de outros artistas. A ilustração de Hal Foster que Kane usou para o quadro com Batman no alto do prédio e a ilustração de Henry Vallely que foi claramente copiada para a cena que mostra Bruce Wayne em foco. Ambas as ilustrações foram copiadas para a edição da Detective Comics nº 33, que apresenta, pela primeira vez, a origem do Batman. 



Fonte: Autoria própria.



As primeiras aventuras do Batman eram centradas na relação entre o Comissário Gordon e seu amigo milionário Bruce Wayne, que conversavam sobre crimes, criminosos e as aparições do misterioso Batman. O enredo sempre começava com um casual encontro de Wayne no gabinete de Gordon, em que a conversa era interrompida por um telefonema de algum crime. Com isso, o comissário de polícia convidava o milionário para averiguar o problema. Essa era a deixa para o Batman ficar informado sobre o caso. Assim, nos quadros que se seguiam, o Homem-Morcego entrava em ação com base no que Bruce Wayne coletava para iniciar a aventura. Nas narrativas, não havia outros personagens com quem Batman/Bruce Wayne interagisse, isto é, não havia os coadjuvantes clássicos atualmente conhecidos como o mordomo Alfred, o menino prodígio Robin, nem a cidade era Gotham; todos os elementos que compõem o universo do Homem-Morcego foram incorporados ao longo de sua trajetória. 

Assim como o Superman, o Batman também é um órfão. E essa coincidência era recorrente nos heróis da época. A necessidade de mostrar superação a partir de uma adversidade servia de motivação para os protagonistas iniciarem suas jornadas contra as forças do mal. Ao ver seus pais serem assassinados, ter seu mundo destruído, ele deixa de ser o menino que era para se transformar em um vigilante que busca a justiça na metrópole fictícia de Gotham City. O menino que fica órfão aos oito anos de idade cresce e, anos mais tarde, torna-se o símbolo de prosperidade financeira, cidadão modelo de honestidade reconhecido por todos, drama social que contrasta com a imagem do vigilante vingativo Batman. A construção do próprio Batman, por Bruce Wayne, é um exemplo de valorização de aspectos como trabalho duro, coragem, determinação, esforço, treinamento e inteligência. Uma reconfiguração do mito do self-made man5F. A esse respeito, Campbell (1990, p. 137) afirma: “Mesmo nos romances populares, o protagonista é um herói ou uma heroína que descobriu ou realizou alguma coisa além do nível normal de realizações ou de experiência. O herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo”.

O Batman constitui, portanto, um dos frutos da indústria cultural dentro dos Estados Unidos, país que no pós-guerra, nos anos 1940, assumiu as rédeas da economia global como nação da vanguarda econômica e cultural, e estrategicamente fez o uso desse poder para valorizar suas formas culturais e marcar território diante da ameaça ideológica representada pelo comunismo da União Soviética. Para tanto, utilizou os canais midiatizados como o cinema e a televisão a fim de configurar os valores do modo de vida americano (american way of life) de forma hegemônica.




Figura 17 – A origem do Batman contada em diferentes épocas: nos anos de 1930 e a outra a releitura para os anos de 2000. A origem do Batman, em duas publicações. A primeira na edição de Detective Comics nº 33 em 1941. A segunda publicada na edição de Batman Hush – v. 1 (2000). 





Fonte: Batman: Arquivo Histórico (2015).




A origem (Figura 17) apresentada na edição de Detective Comics nº 33 traz a premissa da vingança como o fio condutor para transformar o órfão no Batman. O trauma e a vingança são explorados até hoje nas narrativas do Homem-Morcego nas diversas plataformas de mídia para as quais o personagem foi adaptado. A carga dramática inserida na cena em que o jovem milionário Bruce Wayne testemunha a morte de seus pais Thomas e Martha Wayne na saída da sessão após terem visto o filme A Marca do Zorro é o elemento utilizado para validar as ações do Batman e motivar a sua cruzada contra o crime e as forças do mal (Figura 18). Tal estratégia apresenta-se como algo filosófico ao usar a morte, a perda e a dor como elementos de construção do herói ao mesmo tempo que o lado pueril do garoto Wayne morre para dar lugar o Cavaleiro das Trevas.



Figura 18 – O juramento em combater os criminosos. Imagem ilustra a referência no juramento do Fantasma para criar a mesma atitude de Bruce Wayne, em memória dos pais ele jura dedicar sua vida a combater todos os criminosos.



Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com.



Amplamente reproduzido em diversas versões do personagem, a origem narra o assassinato do médico e milionário, Thomas Wayne, e de sua esposa, Martha Wayne, quando junto com o seu único filho, Bruce Wayne, caminhavam após terem saído de uma sessão de cinema por um beco próximo ao prédio. O filho do famoso médico sobrevive ao assalto e, utilizando os recursos financeiros provenientes de sua herança e muito estudo, jura vingança, focando a sua vida no combate ao crime para que jamais outra tragédia dessas aconteça com mais ninguém em Gotham City. Bruce, órfão e bilionário, aprimora corpo e mente para travar sua cruzada contra o mal. A inspiração na figura aterrorizante do morcego cria seu alter ego – Batman para incutir o medo, que sentiu na noite trágica, nos corações de todos os criminosos da cidade. A seguir (Figura19) um mosaico com algumas versões da tragédia que dá origem ao Homem-Morcego.

Figura 19 – A clássica cena morte dos pais de Bruce Wayne. Adaptações da morte dos pais de Bruce Wayne para as mídias: quadrinhos, televisão, cinema e vídeo games. 



Fonte: Imagens do site Batman-on-film.com.



Essa origem trágica e o fato de Bruce Wayne tornar-se um órfão herdeiro de uma fortuna e devotar sua vida a fazer justiça contra os criminosos é uma premissa “herdada” de outros personagens da época, que eram publicados nos pulps. Kane e Finger recriam a origem do Batman com base nas origens dos personagens: The Spider (1933) e The Phantom Detective (1933). Com o Spider, temos o seguinte enredo: depois da morte de seus pais (Figura 18) o jovem órfão Richard Wentworth herdou uma grande fortuna. Sua infância e adolescência foram marcadas pelo tormento do trauma da perda dos pais. Foi então que o jovem Richard foi para as forças armadas e acabou por servir na Primeira Guerra Mundial. No pós-guerra, já como um playboy milionário, Richard vive na Nova Iorque arrasada pela Crise de 1929. A partir disso, inspirado na figura de uma aranha, usando capa e máscara, ele passou a lutar contra o crime sob a alcunha de Spider. Ao contrário do que se esperava, sua vida dupla ocasionou diversos problemas, gerando muitos inimigos. Em sua luta contra o crime, o herói é auxiliado por um serviçal hindu, Ram Singh, e pelo comissário, Stanley Kirkpatrick. O Spider era uma figura perseguida e odiada ao mesmo tempo pelo submundo e pela polícia. Temos, assim, os elementos órfão e milionário, juntamente com a perda traumática dos pais ainda durante a infância, treinamento e impulso por combater o crime usando um disfarce sinistro, com máscara e capa, sob a identidade de um animal amedrontador. Além disso, há um elenco de aliados que se assemelha ao mordomo Alfred e ao Comissário Gordon.

Do personagem The Phantom Detective, cuja real identidade é o também playboy e milionário Richard Curtis Van Loan que, após ter sido piloto durante a Primeira Guerra Mundial, resolve, por sugestão de um amigo de seu pai chamado de Havens, utilizar seu tempo ocioso na resolução de casos para os quais a polícia não consegue encontrar solução. Van Loan cria a alcunha de Phantom e inicia sua carreira de combate ao crime. Havens utiliza um farol com uma luz vermelha projetada do alto de um edifício para contatar o Phantom, uma incrível referência para a criação do Bat-Sinal utilizado pelo Comissário Gordon para chamar o Batman. O personagem The Phantom ainda serviu de inspiração para a criação de Lee Falk – O Fantasma.

O Fantasma de Lee Falk, além de servir de inspiração estética para o design dos olhos na máscara do Batman, seu quartel general, sendo uma caverna, contribuiu para a construção da icônica Bat-Caverna. No cinesseriado do ano de 1943, o Batman, ao pegar e prender os criminosos, deixava a marca do morcego na testa dos indivíduos que ele prendia, como um recado para a polícia. Tal ação foi inspirada no Fantasma, que usava dois anéis, um em cada mão, o da mão direita era o anel de caveira e o anel da marca da proteção na mão esquerda (o lado do coração). O anel da caveira era usado pelo Fantasma para punir os criminosos. Já o anel com a marca do bem servia para proteger pessoas especiais por quem o Fantasma tinha uma dívida de gratidão. O anel da caveira deixa uma impressão permanente em qualquer malfeitor que recebe um soco do Fantasma. 

Além da marca do Fantasma, o Homem-Morcego também toma emprestada a referência da marca do Zorro, personagem criado em 1919 pelo escritor norte-americano Johnston McCulley, no romance pulp The Curse of Capistrano (A Maldição de Capistrano), que em suas versões para o cinema marcava seus adversários com o “Z” grafado pela ponta de sua espada. O Batman só se apropriou de tal recurso de marcar os criminosos que prendia em sua adaptação para os cinemas em 1943 e numa releitura mais recente no filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). A Figura 20, a seguir, ilustra bem as referências.




Figura 20 – A marca do Batman. O esquema representa as inspirações para a Marca do Batman em seus criminosos, uma clara referência as marcas do Fantasma e do Zorro.



Fonte: Autoria própria.



Do universo urbano e das aventuras detetivescas e de combate aos gângsteres, Bob Kane e Bill Finger recorrem às histórias do personagem Dick Tracy. Mais precisamente em sua exótica galeria de vilões, encontramos a referência para os cartunescos antagonistas do Batman. Tracy tinha como antagonistas: Big Boy, chefe de quadrilha e o primeiro vilão das tiras, responsável por matar os pais de Tess, a namorada de Dick Tracy; Selbert Depool, um cara insano e com o rosto deformado; Shoulders, um sujeito vilão arrogante que pensa ser irresistível a todas as mulheres; Pruneface, um espião nazista, criador de uma máquina de gás químico dos nervos; Flattop Jones, um pistoleiro de aluguel cuja característica física era sua cabeça deformada em forma achatada como uma prancha; Mr. Intro, uma figura sinistra sempre representada nas sombras como uma voz sem corpo. Destacamos, nas Figuras a seguir, as duas galerias de vilões e suas semelhanças. Os vilões do detetive Tracy, cada um com personalidade e características visuais marcantes, foram certamente uma inspiração para Kane e Finger criar a galeria de antagonistas para o Homem-Morcego (Figura 21).




Figura 21 – Batman e Dick Tracy – galeria de vilões excêntricos. Das histórias do Dick Tracy detectamos as inspirações para a galeria de vilões do Batman.





Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com.



As contribuições criativas e autorais na trajetória do personagem, no tocante à construção de um universo de elementos narrativos e personagens coadjuvantes e antagonistas, permitiram a renovação do Homem-Morcego, potencializando seu repertório fabulístico e abrindo as possibilidades de adaptação para outras mídias como o cinema e a televisão. Sob a ótica dos estudos de Jesus Martin-Barbero, em seu livro Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia (1997), Batman é materializado como mediação, de forma que as trocas das formas simbólicas ocorrem no âmbito da globalização da cultura, tendo a mídia a atuação a partir de evoluções técnicas e tecnológicas a fim de alcançar o maior número de público com um discurso cada vez mais hegemônico e mediado.

Desse modo, a realidade cotidiana é reconfigurada em torno de fábulas, com seus protagonistas, enredo e antagonistas. Tais histórias são criadas para propagar um discurso repleto de formas simbólicas que, midiatizadas, encontram no leitor sua destinação e justificativa de ser mediadas.



3.3 A criação do Robin e o surgimento da icônica Dupla Dinâmica



Como descrevemos até agora, a trajetória de construção do universo do Batman foi um mergulho na cultura pop norte-americana, demonstrando como seus criadores trabalharam, a partir da apreensão dos mais diversos ícones da cultura da época, o repertório de referências que enriqueceu a mitologia do Homem-Morcego, abrindo caminho para o personagem nas etapas seguintes de sua trajetória nos quadrinhos, de modo a alçar voo também nas mídias audiovisuais como o cinema e a televisão.

A partir do ano de 1940, Batman conquista seu título próprio e o personagem começa a ganhar os contornos estéticos e conceituais que o distanciaram ainda mais dos ícones pulp que inspiraram a sua criação. Naquele ano, elementos como a cidade de Gotham, o Batmóvel, o mordomo Alfred e a Bat-Caverna constituíram as bases simbólicas e contextuais da mitologia do Cavaleiro das Trevas. Porém, a mais significativa contribuição para o universo do Batman foi a criação do parceiro mirim Robin – o garoto prodígio (Figura 22). Tal fato não só impactou positivamente no alcance das aventuras do Batman como também impulsionou sua adaptação para o cinema e a televisão nos anos seguintes, ampliando o seu público leitor e marcando definitivamente a sua imagem na cultura pop mundial.




Figura 22 – Robin: O Menino Prodígio. A edição da Detective Comics nº38 com a estreia do Robin em abril de 1940.



Fonte: Imagem do banco de dados do site coverbrowser.com.



O jovem Dick Grayson foi introduzido nas narrativas como a representação do leitor das aventuras do Batman. As histórias do Homem-Morcego seguiam um enredo de crimes e uma atmosfera mais soturna e com poucos espaços de diálogo, isto é, o Batman passava a maior parte da trama interagindo com os seus próprios pensamentos. Nas aventuras do Sherlock Holmes, a existência do seu parceiro Watson cria uma dinâmica que ajuda na fluidez da narrativa e, ao mesmo tempo, cria no leitor a identificação com o próprio Watson na possibilidade de ajudar Holmes a desvendar os mistérios e solucionar os casos. 

Além da parceria entre Holmes e Watson, outra dupla que influenciou a construção do Robin foi Dick Tracy e seu pupilo, que inicialmente respondia pela alcunha de O Garoto e mais tarde é adotado por Tracy sendo rebatizado como Dick Tracy Jr. Outro detalhe relevante para credenciar a importância do Robin era o fato de ele ser o primeiro sidekick[footnoteRef:11] que tinha seu próprio uniforme de super-herói e identidade secreta. Tal estratégia potencializou as vendas dos títulos com as aventuras do Batman, deixando os fãs representados na figura do menino prodígio que ajudava o herói na luta contra o crime. [11:  Expressão de gíria da língua inglesa para caracterizar o ajudante, o companheiro, o colega ou o parceiro.] 


A origem do jovem Dick Grayson, o Robin, também foi marcada pela tragédia de perder os pais para o crime, porém, ao contrário do Bruce Wayne, o jovem Dick era um artista circense da família de trapezistas Os Grayson’s Voadores, que testemunha a morte de seus pais durante o espetáculo. Bruce Wayne presencia tudo e se identifica com a dor do garoto e decide adotá-lo. Posteriormente, como Batman, ele ajuda a prender o responsável pelo assassinato dos trapezistas. Após jurar dedicar a sua vida, o jovem Dick Grayson é treinado por Bruce Wayne para combater o crime ao seu lado. Ao final da primeira aventura, Robin e Batman conseguem prender o gângster Anthony Zucco, o mandante do assassinato dos Grayson’s e que estava extorquindo dinheiro do proprietário do Circo Haly (Figura 23).  




Figura 23 – A importância do Robin no universo do Batman. A trajetória no universo do Batman e no rol de super-heróis da DC Comics.



Fonte: Autoria própria.



A partir daí as aventuras do Batman passaram a ter uma dinâmica menos enfadonha, sem os enormes balões com os pensamentos do detetive morcego conversando consigo mesmo. O Robin foi o elemento de modificação estética e conceitual para o Batman. As aventuras ganharam em criatividade, o Homem-Morcego e o Garoto Prodígio enfrentavam os primeiros supervilões, as histórias passaram a ter um mistério a ser desvendado. Ademais, o design do uniforme do Batman passou a ser menos cinza e preto, predominando o azul na capa, na máscara, nas luvas e nas botas. Com isso, ganhou mais expressividade tornando-se menos sombrio e soturno. Isso alavancou as vendas de suas revistas em quadrinhos. Robin, era não apenas interlocutor do Batman mas também alguém com quem ele dividia suas ideias e diálogos assumindo o papel para além dos quadrinhos: o Garoto Prodígio era a personificação do leitor que, com um uniforme e importância, ajudava o Homem-Morcego a combater o crime em Gotham City. 

Nasce assim a Dupla Dinâmica, marcando uma nova fase na trajetória do Batman que, na esteira de outras duplas famosas da ficção – como Dom Quixote de Sancho Pança, O Cavaleiro Solitário e o Índio Tonto –, configura as próximas décadas de existência do personagem, garantindo uma ressignificação dentro da cultura pop daí por diante. Durante o período da Segunda Guerra, a dupla dinâmica juntamente com o Superman, formavam o trio de heróis da DC Comics com mais popularidade e acabam por emprestar suas imagens para fortalecer a campanha de guerra ao lado dos Aliados. Na Figura 24, a seguir, percebe-se o esforço patriótico de combate à aliança Alemanha-Itália-Japão, os países do Eixo, na forma de propaganda de guerra e incentivo às tropas.



Figura 24 – Heróis unidos contra as forças do Eixo. Superman, Batman e Robin entram como material promocional do esforço de guerra, de forma que suas forças juntas poderiam derrotar os vilões da vida real.



Fonte: Imagem do banco de dados do site coverbrowser.com.



3.4 Seduction of the Innocents e as mudanças para o universo do Batman



Após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945), o mundo caminhava na direção de se recompor depois de seis anos de batalhas, tendo o seu desfecho brutalmente dramático com a detonação de duas bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki pelas forças bélicas dos Estados Unidos. Tal quebra de paradigmas marcou a polarização do mundo em dois polos ideológicos distintos: o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos que preconizava a liberdade individual, o livre comércio e o american way of life; e o polo comunista, liderado pela União Soviética e as nações alinhadas, com os ideais de controle econômico por parte de um estado forte garantindo a igualdade social para todos.

Das décadas de 1950 até o fim dos anos de 1980, a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética produziu não só o conceito de Guerra Fria mas também proporcionou o avanço tecnológico e científico global. A indústria aeronáutica, bélica, de telecomunicações, computacional deu um salto significativo, criando as bases para os avanços tecnológicos vividos no fim do século XX e início do século XXI, como o universo digital e a internet que reconfiguraram a sociedade contemporânea.

No ambiente sociocultural dos anos de 1950, a estrutura dos núcleos familiares dava sinais de certa tranquilidade. Na sociedade norte-americana, mesmo com a existência de postos de trabalho ocupados por mulheres, seu papel primordial ainda era de ser a “super dona” de casa. Aquela que cuidava da casa, dos filhos e do marido, este que era o grande provedor do lar. Os ex-combatentes da Segunda Guerra, depois de tanto horror vivido, ao retornarem para casa, queriam levar a vida de maneira simples e mais leve. Desse modo, encontraram na televisão o repositório de sua tranquilidade, com programas de entretenimento que preenchiam as vidas com formas simbólicas garantindo ao cidadão médio que estava tudo bem, que as instituições do estado garantiriam a paz e que nada abalaria a ordem e os valores morais da sociedade.

Tal ambiente moldado pela mídia não isolou o cidadão norte-americano do ambiente da Guerra Fria. A chamada “ameaça vermelha” foi midiatizada com a outorga do governo, que fez com que os direitos civis fossem violados com a desculpa de que era preciso encontrar os comunistas infiltrados na sociedade norte-americana e retirá-los de circulação, não só as pessoas físicas como também as empresas e as manifestações culturais. Instaurou-se, então, a censura de publicações, músicas, televisão e demais atividades artísticas sob a justificativa de ferirem os valores morais da sociedade norte-americana, comunista ou não. O fomentador de tal empreitada foi o senador Joe McCarthy, do Comitê de Atividades Antiamericanas do Congresso norte-americano. Essa cruzada entrou para a história como o Macarthismo.

O ano de 1954 foi marcado como o ano que mudou quadrinhos, com a publicação do livro Seduction of the Innocent (Figura 25), do autor foi Fredric Wertham, um famoso psicólogo que era conhecido por ajudar o governo em questões de saúde mental. Em anos anteriores, houve um forte aumento da delinquência juvenil e Wertham atribuiu aos quadrinhos a causa para esse problema. A visão de Wertham sobre os quadrinhos era de serem leituras que potenciavam a criminalidade. Para ele, todos os títulos, exceto os quadrinhos com personagens mais cômicos ou cujos protagonistas são animais, como os de cães ou gatos humanizados, no estilo Walt Disney, eram prejudiciais, principalmente os de terror, crime e super-heróis. Wertham afirmava que os quadrinhos estavam influenciando as crianças a se tornar fascistas, racistas, sádicos, estupradores, analfabetos, homossexuais e... com uma propensão para o comunismo. Nesse sentido, um dos pontos levantados por Wertham foi o questionamento quanto à relação entre Batman e Robin, visto que o psiquiatra acreditava se tratar de uma relação homossexual o que seria uma péssima influência para as crianças da época.



Figura 25 – Seduction of the Innocent do autor foi Fredric Wertham, que, em seu estudo, atribuía delinquência juvenil à leitura de revistas em quadrinhos.



Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com.



A opinião pública acabou acreditando no estudo de Wertham e, com medo e raiva, proibiram as crianças de ler revistas em quadrinhos, não importando o tipo de história. O medo de seus filhos se tornarem delinquentes ao consumir o material aventuresco e ficcional dos quadrinhos fez com que muitas publicações se tornassem ameaçadas. Havia o boicote a várias publicações e o mercado foi severamente abalado quando, em algumas comunidades, passaram a recolher todos os quadrinhos e, em praça pública, queimavam-nos. Era algo como uma fogueira da Inquisição. Com toda essa turbulência, o Governo tomou conhecimento.

O Senado dos Estados Unidos decidiu intervir com a criação da Subcomissão do Senado para investigar Delinquência Juvenil e, em audiências públicas televisionadas, em 21 de abril, 22 e 04 de junho em 1954 foram chamados Wertham e os representantes de várias editoras da indústria de quadrinhos. Assim, por meio de debates muitas vezes acalorados, foram questionados sobre até que ponto os quadrinhos e a indústria estariam se enquadrando na ameaça descrita e alardeada pelos estudos de Wertham. O Senado, dentro de uma possível neutralidade nas audiências, deixou claro que era a favor de fazer algo para acabar com o medo e a raiva entre os pais. A indústria de quadrinhos tratou de se mobilizar.

Por conseguinte, a indústria de quadrinhos se uniu e formou a Comics Magazine Association of America – CMAA (Associação Americana de Revistas em Quadrinhos). Em antecipação a intervenções mais duras do governo, um grupo de editoras encabeçado pela National Allied Publications (a futura DC Comics) resolveu criar um selo que confirmava a verificação feita por um conselho ético composto por representantes do governo, da editora e da sociedade que validavam a publicação para circular no mercado. Nascia o Comic Code Authority em 26 de outubro de 1954.

A CMAA deveria receber histórias em quadrinhos antes de publicá-las e iria censurar o que eles achavam que seria prejudicial para os menores. Ela também tinha uma lista de diretrizes para as editoras seguirem antes da criação das histórias. Editoras que respeitaram o código teriam a autorização de usar o "selo" Comic Code Authority  (Figura 26) impresso de forma nítida e clara na capa da publicação. O selo foi anunciado aos pais no sentido de tranquilizá-los e mostrar segurança quanto ao conteúdo da revista em quadrinhos que eles poderiam deixar seus filhos lerem. O selo, de certa forma, trouxe uma tranquilidade para o mercado e fez com que aqueles editores que se recusassem a submeter suas publicações ao conselho não tivessem espaço entre os distribuidores e pontos de venda. Desse modo, muitos títulos adultos e de terror acabaram morrendo e circulavam apenas no mercado paralelo, muitos em forma de fanzines. Isso fez com que se disseminasse o conceito de que as histórias em quadrinhos eram feitas somente para crianças e que assim deveriam permanecer.




Figura 26 – O selo na capa das revistas do Comic Code Authority, que era impresso de forma nítida e clara na capa de cada publicação.



Fonte: Imagens do site DialBforBlog.com.



As editoras de quadrinhos que estavam produzindo uma quantidade diversa de material concebido para um público mais adulto tiveram de se adequar exclusivamente para os leitores infantis. Muitos soldados liam histórias em quadrinhos durante a Segunda Guerra Mundial e continuaram a lê-los quando eles voltaram para casa. E muitos dos artistas que trabalhavam nas histórias em quadrinhos também eram veteranos da Segunda Guerra Mundial como os seus leitores. Destaca-se, nesse período, o gênero romance, que trouxe o público leitor feminino para o universo dos quadrinhos. Muitos americanos que cresceram durante esse período ainda viam os quadrinhos como forma de entretenimento para crianças. Por conseguinte, teríamos um longo e lento caminho até que os quadrinhos se reencontrassem com o público adulto e se tornasse atualmente uma parte significativa do mercado editorial.

Cerca de quase trinta anos depois, o selo perdeu a força, visto que os tempos mudaram nos anos 1980-1990 e a caça aos comunistas estava fora do contexto sociocultural da época. Na prática, o selo serviu aos propósitos do macarthismo e teve um efeito muito mais prático na reserva de mercado das grandes editoras de quadrinhos como a DC Comics, em detrimento das demais concorrentes do segmento.

Durante a vigência do selo, as narrativas das histórias em quadrinhos do Batman receberam mais algumas contribuições significativas para o universo do Homem-Morcego. Com o objetivo de afastar a sombra da censura pela suspeita do homossexualismo entre os personagens, os editores decidiram criar contrapartes da Dupla Dinâmica como interesse romântico dos heróis. Surgem então a Batwoman e a Batgirl, juntamente com o conceito da Bat-família (Figura 27). 



Figura 27 – A Bat-família. Para se adequar à censura, foi criado o conceito de Bat-família: Batman, Batmite (um ser alienígena fã do Homem-Morcego), Alfred, Comissário Gordon, Batwoman, Robin, Batgirl e o Batcão.



Fonte: Batman: Arquivo Histórico (2015).



Além do conceito de Bat-família, foram apresentadas novas contribuições criativas pelas mãos dos cartunistas Jerry Robinson e Dick Sprang que redesenharam todos os personagens da mitologia do Batman, seus aliados e vilões foram repaginados e elementos como os veículos e a Bat-Caverna (Figura 29) sofreram um upgrade que serviu de base para os próximos anos do personagem e para a série de televisão de 1966. 

A seguir, detalha-se, na Figura 28, a reformulação do Batman e seu universo para se adequar aos anos sob o selo do Comic Code Authority.



Figura 28  – As principais contribuições ao personagem nas Eras de Ouro e de Prata. Apresenta a construção do universo do Batman, com a criação dos personagens coadjuvantes e principais antagonistas, como também os seus recursos tecnológicos e a consolidação de Gotham City como sua cidade natal.



Fonte: Autoria própria.




Figura 29 – A grandiosidade da Bat-Caverna. Painel ilustrativo do interior da Bat-Caverna, com todos os seus recursos e abrigo do arsenal de artefatos e veículos utilizados pelo Homem-Morcego no combate ao crime.



Fonte: Ilustração de autoria do quadrinista Dick Sprang.



Figura 30 – O icônico cinto de utilidades. Um dos itens criados para o Cavaleiro das Trevas mais icônicos – o cinto de utilidades. A figura mostra uma das versões clássicas dos quadrinhos, detalhando os apetrechos nele embutidos.



Fonte: Design desenvolvido pelo quadrinista Carmine Infantino, e arte de Dick Giordano & Mike DeCarlo.




As transformações que o personagem sofreu para se adequar às novas regras e atender uma linha editorial mais restritiva explicam ainda o porquê do declínio do interesse pelas histórias do Homem-Morcego e do Menino Prodígio desde a sua criação, no fim dos anos 1930. Devido às razões já apresentadas, houve uma reformulação estética e narrativa que, do ponto de vista da recepção e da apropriação, foram marcadas principalmente pela criação do Robin, o parceiro mirim, o primeiro a ter um uniforme de super-herói e a dividir o título com o personagem principal, formando a parceria mais famosa das histórias em quadrinhos e da cultural pop de todos os tempos. O macarthismo, infelizmente, forçou o desgaste da fórmula, restringindo as histórias dessa época a uma sucessiva repetição de aventuras dentro do tema da ficção científica e da fantasia, tudo para fugir da censura. A introdução de novos personagens como a Batwoman e a Batgirl não renderam a audiência necessária, colocando o Batman no limiar de ser extinto do mercado editorial de quadrinhos da época pela baixa qualidade das histórias provocando o declínio de vendas e o distanciamento do público do personagem. O contexto sociocultural da época foi de fundamental importância para a mudança do público. O universo dos pulps já não atraía a geração do pós-guerra, o interesse pelas comédias românticas e pelos desenhos animados na televisão e dos musicais no cinema colocaram em xeque as aventuras dos super-heróis, fazendo o interesse pelo gênero diminuir consideravelmente.

Na virada dos anos 1950 para os 1960, as editoras passaram por reformulações editoriais para atender a demanda por novidades. Começa a chamada Era de Prata dos quadrinhos de super-heróis norte-americanos, e a esperança de ressurgimento do gênero.



3.5 Primeiras adaptações audiovisuais e suas contribuições criativas para o personagem



Com a imagem consolidada a partir das edições seguintes da revista Detective Comics, o processo de construção do Batman começa a ganhar corpo na segunda metade dos anos 1940 até os anos de 1960, com as significativas contribuições de suas adaptações para o cinema com os cinesseriados The Batman, do diretor Lambert Hillyer, em 1943, e Batman and Robin, do diretor Spencer Gordon Bennet, em 1949. O universo e a mitologia do Homem-Morcego foram apresentados nos cinesseriados, cada um com 15 episódios, sendo uma única história fracionada em episódios de cerca de 20 minutos cada. 

No primeiro cinesseriado (Figura 31), denominado de The Batman (1943), o Homem-Morcego é apresentado como um agente do governo norte-americano, com respaldo legal para operar em missões secretas contra os resquícios das células militares do Eixo, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Durante os 15 episódios, Batman, com a ajuda de Robin, enfrenta as investidas criminosas de um cientista denominado de Dr. Daka, que atuava a serviço do imperador japonês Hirohito. Daka e seus capangas tentam roubar o elemento químico rádio (Ra). Além de tal arma, o Dr. Daka tinha um dispositivo na forma de uma cadeira elétrica com um capacete que transformava as pessoas em pseudozumbis. Sua base de operações era no subterrâneo de uma antiga atração de parque de diversões, uma espécie de “Casa do Terror” com “Trem Fantasma”, numa área abandonada que outrora era ocupada pela colônia japonesa, que com a guerra foi expulsa da cidade. Daka ainda tinha desenvolvido uma arma de destruição em massa à base do elemento químico rádio (Ra), porém, Batman e Robin conseguiram frustrar todas as tentativas, até que Daka acaba morrendo em seu fosso, comido vivo por seus crocodilos de estimação.



Figura 31 – The Batman (1943). Composição do cartaz oficial e de cenas da cinessérie The Batman – lançada em 1943, do diretor Lambert Hillyer.



Fonte: Composição de imagens retiradas da base de dados do site IMDB.com.



No Batman de 1943, as contribuições para sua matriz nos quadrinhos foi a criação da Bat-Caverna, a passagem secreta a partir do relógio no escritório de Bruce Wayne. Ademais, o mordomo Alfred, da série, acaba por redefinir a sua contraparte nos quadrinhos, que se torna mais esguio e menos burlesco. Na série, o milionário Bruce Wayne é noivo da jovem Linda Page, secretária da Fundação Gotham, e não há a figura do comissário Gordon, mas do Capitão Arnold no comando da polícia. 

Nas figuras a seguir compila-se o conjunto oficial de referências, caracterizando o aspecto de análise correspondente à construção, apresentando as obras que serviram de inspiração para o personagem, destacando a mídia à qual pertence. Aliás, esse é um aspecto interessante de demonstrar na construção do Batman: o constante diálogo entre as mídias cinema e quadrinhos, em que uma toma emprestado elementos da outra. Isso ocorre, por exemplo, quando o Batman dos quadrinhos, do ano de 1943, incorpora o conceito visual e o nome para batizar o quartel general do personagem, que é denominado de A Bat-Caverna (The Bat Cave), uma ideia utilizada pelo cinesseriado The Batman do mesmo ano e logo em seguida foi implementada no universo dos quadrinhos (Figura 32).



Figura 32 – A Bat-Caverna que surge nas telas é incorporada nos quadrinhos. A origem da Bat-Caverna – contribuição da adaptação do Batman para o cinema em 1943.



Fonte: Autoria própria.



Os produtores do cinesseriado de 1943 decidiram que seria espetacular se houvesse morcegos voando na caverna, quartel general do Batman e assim fomos apresentados à Bat-Caverna no episódio 2, The Bat's Cave, de julho de 1943. Tal criação foi incorporada por Bob Kane e Charles Paris ao universo do Batman nos quadrinhos, em outubro 1943, na tira diária do personagem. Somente em janeiro de 1944, na edição nº 83, da Detective Comics, temos o nome Bat-Caverna para designar o quartel general do Homem-Morcego.

Na cinessérie produzida em 1949 (Figura 33), temos a apresentação mais fiel do personagem dos quadrinhos. Bruce Wayne é um milionário que mora numa grande casa, no subúrbio de Gotham. Aliás, a famosa cidade, base de operações do Homem-Morcego, é de fato apresentada nessa adaptação, bem como os personagens clássicos da mitologia do Batman, como o comissário Gordon e a repórter Vicky Vale. O enredo gira em torno de um misterioso vilão chamado de O Mago que rouba a invenção de um cientista Professor Hammil – um controle remoto capaz de controlar todos os veículos da cidade. Batman e Robin entram em ação, com a ajuda do comissário Gordon e da polícia de Gotham, para localizar o Mago e resgatar a invenção do professor Hammil, além de salvar a repórter Vicki Vale dos mais diversos perigos. Em relação às contribuições apresentadas nessa série, temos o laboratório da Bat-Caverna e o Bat-sinal.



Figura 33 – Batman and Robin (1949). Composição do cartaz oficial e de cenas da cinessérie The Batman – lançada em 1949, do diretor Spencer Gordon Bennet.



Fonte: Composição de imagens retiradas da base de dados do site IMDB.com.



As trocas criativas entre os quadrinhos e os cinesseriados apresentaram o esboço do que mais tarde Jenkins denominará de “narrativas transmídia”. Nas figuras a seguir (Figuras 34 e 35), destacam-se as principais contribuições desse intercâmbio:




Figura 34 – A evolução estética do Batman.



Fonte: Infográfico criado pelo autor.



Figura 35 – Contribuições da cinessérie para o personagem. O destaque para as primeiras contribuições de uma adaptação para o original, no caso a Bat-Caverna e o Bat-Sinal que apareceram no cinema e foram incorporados aos quadrinhos.



Fonte: Infográfico criado pelo autor.

A complexa e dinâmica construção do Batman e de seu universo em função das demandas editoriais e de mercado atribuiu ao personagem a característica de um produto da cultura de massa. Batman é o personagem que a indústria cultural quer que ele seja, mutante e fluído, com a capacidade de se adequar e ser reinventado para atingir dadas audiências e atingir a maior pluralidade de públicos. A diversidade de referências de outros personagens e símbolos da cultura pop que foram incorporados ao Cavaleiro das Trevas e toda a sua mitologia fizeram com que sua longevidade na mídia fosse maior do que muitos dos seus contemporâneos dos quais ele tomou emprestado recursos visuais e fórmulas narrativas.

A recepção/apropriação percebida é marcada em dois momentos: a criação do Robin e o surgimento da Dupla Dinâmica; e a suas adaptações para o cinema com os cinesseriados que popularizaram o personagem, além das páginas dos quadrinhos destinadas para um público menos de nicho e mais heterogêneo. Tais destaques continuarão sendo evidenciados e potencializados na década de 1960, com a série de televisão e a onda de merchandising derivada da série, que caracterizamos como a Batmania. O personagem torna-se um ícone da cultura pop mundial, pavimentando a sua estrada para sua condição atual de onipresença na mídia.



3.6 Evolução do Batman no decorrer das ‘Eras’



Como já dito, Batman é uma mediação entre um público leitor e a indústria cultural, uma negociação entre o interesse das pessoas e da sociedade. Essa mediação, no entanto, exige um “pacto de leitura” entre os produtores e a audiência, que passa por várias fases e mudanças no decorrer do tempo.  

O ex-presidente e editor da DC Comics, professor da Universidade de Columbia e historiador de quadrinhos, Paul Levitz, organizou e editou cinco grandes volumes que contam a história dos super-heróis da editora (2013a, 2013b, 2015a, 2015b, 2015c). Os livros foram publicados como parte da comemoração dos 75 anos da DC Comics, e cada volume correspondeu a uma era, na seguinte forma: Era de Ouro (1935-1956), Era de Prata (1956-1970), Era de Bronze (1970-1984), Era das Trevas (1984-1998) e Era Moderna (1998-2013). Levitz acrescenta a divisão clássica, a chamada Era das Trevas, que compreende o período de publicações mais adultas, como Batman the Dark Knight Returns, de Frank Miller (Figura 36).




Figura 36 – Os volumes da coleção das Eras da DC Comics: Era de Ouro, Era da Prata, Era de Bronze, Era das Trevas e Era Moderna.



Fonte: Imagens do site da editora TASCHEN.com.



Tal classificação em eras é uma clara referência às eras históricas da cultura grega, e que somente se aplica às histórias em quadrinhos norte-americanas. Na sequência, temos após a Era de Ouro (Figura 36), a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era Moderna, cada uma tenta criar uma linha cronológica que contempla não só a criação de novos super-heróis como também as dinâmicas socioculturais e tecnológicas que permitiram as transformações no mercado editorial dos quadrinhos no Estados Unidos e sua reverberação global.

Na verdade, como cada era corresponde a um contexto social diferente, cada um com vários “pactos de leitura” e públicos, é possível dizer que existem cinco mediações diferenciadas do personagem ou mesmo que sua mediação passou por cinco fases distintas de crescimento e adaptação. Há, no entanto, um conceito central nas características singulares do Batman que permaneceu o mesmo e que é a razão de seu sucesso.

Numa releitura das divisões temporais da classificação em eras apresentadas por Levitz, toma-se a publicação Batman: The World of the Dark Knight (2012), do autor norte-americano Daniel Wallace, para embasar nosso infográfico sobre o enquadramento do Batman nas eras dos quadrinhos.




Figura 37 – BATMAN – ERA DE OURO.



Fonte: Autoria própria.



A chamada Era de Ouro na trajetória do Batman (Figura 37) foi marcada pelo período histórico resultante da grande depressão econômica de 1929 e da Primeira Grande Guerra Mundial no início do século XX. Nesse cenário, o Batman surgiu como um novo tipo de estrela popular: o quadrinho de super-herói. Ao criar Superman e depois Batman, a DC inaugurou a Era de Ouro dos quadrinhos.

As bancas de revistas exibiam em colorido vibrante as publicações que estampavam os super-heróis e suas façanhas extraordinárias na luta contra as forças do mal, que iam desde seres grotescamente horrendos, passando por alienígenas impiedosos até os temidos gângsteres, que conquistavam milhões de leitores. Sob o comando editorial de Harry Donenfeld e Jack Liebowitz, a DC construíra seu panteão de super-heróis encabeçado pelo Superman, de Jerry Siegel e Joe Shuster, bem como a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash, e tantos outros ao longo dos anos de 1930 aos anos de 1950. Em 1939, os esforços colaborativos do escritor Bill Finger e do artista Bob Kane apresentaram o Batman nas páginas de Detective Comics # 27. 

Um aspecto interessante nessa época, nos primeiros meses de publicação, foi a experimentação do período de Batman usar uma arma de fogo em seu cinto de utilidades. Como o uso foi restrito a uma aventura na qual ele enfrentava um vilão chamado Monge e este se configurava com características sobrenaturais semelhantes a um vampiro ou a lobisomem, o Homem-Morcego fez uso de uma pistola que disparava balas de prata (Figura 38). Assim, fazendo uso dela, ele consegue matar o vilão. Tal equipamento não durou muito tempo e foi suprimido da sua mitologia sob o argumento de que, ao ter seus pais perdido a vida alvejados por um revólver, isso provocou um trauma e a abominação do Batman por armas de fogo no combate ao crime.



Figura 38 – Batman usando arma de fogo. Da esquerda para a direita: o Batman de Bob Kane, com um coldre e na sequência empunhando a arma.



Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015).



Depois de estabelecer-se como a figura principal em Detective Comics, O Cavaleiro das Trevas acabou ganhando seu título próprio, bem como o elenco de personagens coadjuvantes que se tornaram os pilares de sua mitologia, como seu parceiro-mirim – Robin, o garoto prodígio; o fiel mordomo chamado Alfred; seu aliado na polícia de Gotham, o Comissário Gordon. Ademais, Batman inaugurou a sua própria galeria de vilões com o Coringa, a Mulher Gato, o Pinguim, o Charada, o Chapeleiro Louco, e cientista Hugo Strange. As inserções desses personagens enriqueceram as narrativas e tornaram mais dinâmicas e interessantes as aventuras do Homem-Morcego. Outra novidade foi o surgimento dos icônicos Batarangue, um bumerangue em formato de morcego, e do Bat-planador, na forma de um morcego gigante, que foram as contribuições para o personagem nesse período.




Figura 39 – Evolução visual do Batman na Era de Ouro. Da esquerda para a direita: o Batman de Bob Kane, o Batman de Dick Sprang e o visual renovado por Carmine Infantino.



Fonte: Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015).



Com tramas repletas de ação e pitadas detetivescas, as aventuras do Batman e do Robin, a chamada Dupla Dinâmica, traziam um tom moralista e politicamente correto, com certa ingenuidade que atravessara as décadas entre os anos de 1941-1956. Nesse período, o Batman ganha sua primeira adaptação para outra mídia, com os cinesseriados para o cinema nos anos de 1943 com The Batman; e mais tarde, no ano de 1949 a continuação, chamada Batman and Robin, com mais quinze episódios. Mesmo com sérias carências orçamentárias, a adaptação popularizou o personagem para um público distinto do garoto que lia as revistas em quadrinhos (Figuras 39 e 40). Ao chegar à heterogeneidade do público espectador do cinema, Batman foi se inserindo dentro da cultura de massa da época, esboçando a sua longevidade dos tempos atuais.




Figura 40 – Batman na Era de Ouro.





Fonte: Composição de imagens das publicações Batman Arquivo Histórico (2015), com imagens da cinessérie do site IMDB.com.




Figura 41 – BATMAN – ERA DE PRATA.



Fonte: Autoria própria.



A chamada Era de Prata (Figura 41) começa na metade da década de 1950, quando os reflexos socioculturais do pós-segunda Grande Guerra Mundial colocam em xeque a luta simplória e maniqueísta dos super-heróis dos quadrinhos frente aos horrores reais da guerra. Com o novo mapa político mundial dividindo o mundo em dois polos econômico-ideológicos: o Capitalista, liderado pelos EUA e o Socialista, liderado pela URSS, a cultura dos vigilantes mascarados tornara-se ultrapassada. Com isso, muitas publicações saíram de circulação, mas o Batman foi um dos poucos super-heróis que resistiram aos novos tempos. 

Enquanto outros títulos de super-heróis da Era de Ouro foram substituídos por quadrinhos estrelados por cowboys, animais engraçados e personagens adolescentes em tramas do tipo comédias românticas, Batman permaneceu em plena publicação. Porém, o Homem-Morcego teve de mudar drasticamente suas narrativas para sobrevier a esse novo contexto cultural. Sob a liderança do editor de DC na época, Jack Schiff, o Batman foi realocado no ambiente de aventuras de ficção científica. Ao melhor estilo de Flash Gordon, o Homem-Morcego agora combatia alienígenas, robôs radioativos e criaturas fantásticas. Além disso, ele passou a dividir aventuras regularmente com o Superman na publicação chamada World's Finest Comics. Tais mudanças editoriais com o Cavaleiro das Trevas afetaram sua mitologia e seus personagens coadjuvantes. A criação da personagem Kathy Kane chegou à cena como a primeira Batwoman, com ela a sua sobrinha, Betty Kane, como Bat-Girl. Essas contrapartes de gênero oposto ao Batman e Robin completaram o que ficou conhecido como Bat-Família, que incluiu também o cão de combate ao crime, Ace, o Bat-cão. 

As modificações e inserções foram motivadas pelos ensaios alarmistas do psicólogo Fredric Wertham sobre uma suposta relação entre os quadrinhos e a delinquência juvenil, que, como já dito, levaram o Senado norte-americano, por meio de audiências públicas, a criar o código – Comic Code Authority. A proibição dizia respeito a quadrinhos contendo “sangue, insinuações sexuais, violência excessiva”. Com isso, o código efetivamente anulou qualquer coisa que pudesse ser considerado inadequado para o público infantojuvenil ler numa história em quadrinhos.



Figura 42 – Evolução visual do Batman na Era de Prata. Da esquerda para a direita: o Batman de Bob Kane, o Batman de Dick Sprang e o visual renovado por Carmine Infantino.



Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015).



O impacto do selo afetou as vendas de muitos títulos e originou a extinção de tantos outros. Quando as vendas de Batman declinaram, o editor Julius Schwartz assumiu o comando da DC Comics e foi o responsável pelo resgate e pela modernização dos super-heróis da editora. Com um olhar mais contemporâneo e realista, um novo Batman surgia pelas mãos do artista Carmine lnfantino (Figura 42). Sem os elementos de ficção científica, a Bat-família é reconfigurada e as histórias retornam ao universo da mitologia original do personagem, com seus vilões e aliados clássicos reformulados.

O sucesso editorial de Julius Schwartz e o talento artístico e de design de Carmine Infantino repaginaram o visual do Batman, deixando-o mais moderno e esguio, bem como prepararam as bases para tornar possível a adaptação do Cavaleiro das Trevas para a televisão. Nesse sentido, a produção de 1966, produzida por William Dozier/Leslie H. Martinson, chamada simplesmente de Batman, popularizou incrivelmente o personagem e o introduziu de forma avassaladora na cultura pop dos anos 1960. A série de 1966 rendeu as animações para a televisão produzidas por Lou Schiemer's do estúdio Filmation: The Adventures of Batman with Robin the Boy Wonder (de 1968-1969), The New Adventures of Batman and Robin (de 1977-1979), que já apresentavam o visual desenvolvido por Infantino, popularizando o Homem-Morcego para o público infantil.

A contribuição extremamente significativa para o personagem foi a criação do seu brasão/logo composto pela elipse amarela envolvendo o morcego estilizado em preto, uma criação assinada por Infantino (Figura 43), que marcou a associação do símbolo no peito do Homem-Morcego ao icônico Bat-sinal, gerando um fenômeno de mídia e de marketing em torno do personagem. Pode-se dizer que se constituíram os pilares para a futura franquia do Batman nos anos de 1980.



Figura 43 – Representações do Batman na Era de Prata, nas mídias quadrinhos, série de TV de 1966 e série em animação. Da esquerda para a direita:  o Batman de Carmine Infantino, de William Dozier e o visual do estúdio Filmation.



Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015) e o site IMDB.com.




Figura 44 – BATMAN – ERA DE BRONZE.



Fonte: Autoria própria.



A Era de Bronze (Figura 44) foi marcada por grandes mudanças editoriais e pela expansão do Batman em outras produções televisivas. O começo dessa Era teve início no fim dos anos 1960. Entretanto, a popular série de TV seria cancelada em 1968, na sua terceira e última temporada. Assim, de forma melancólica, o Batman de Adam West se despedia da aura de moralismo e do politicamente correto, abrindo espaço para as revoluções culturais pelos direitos civis e para a guerra do Vietnã. 

Com os protestos contra a guerra nas notícias da noite e o rock psicodélico nas ondas de rádio, os super-heróis dos quadrinhos da Era de Prata já não se conectavam com o público, eles se tornaram sombras de valores que estavam em questionamento na América. O Batman dos quadrinhos sofria, como o da versão da série de TV, a falta de relevância e de identidade para com a época. Para evitar que o personagem morresse, a solução da DC Comics se alinhou com a contratação de uma nova geração de escritores e artistas de histórias em quadrinhos. Esse “sangue novo” foi fundamental para restaurar a relevância do Batman para o meio.

O escritor Denny O'Neil e o artista Neal Adams reposicionaram o Batman de volta as suas origens detetivescas. As histórias pareciam deslumbrantes, com um realismo sem precedentes na captura da forma humana, enquanto a escrita reconhecia a falibilidade do herói e se entrelaçava em problemas contemporâneos, como a violência urbana e o tráfico de drogas. 



Figura 45 – Evolução visual do Batman na Era de Bronze. Da esquerda para a direita:  o Batman de Jim Aparo, de José Luis García-López, o de Marshall Rogers e o visual de Neal Adams.



Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015).



O'Neil e Adams restauraram as origens dos vilões do Homem-Morcego, aprofundando suas condições psicológicas transformando-os em indivíduos mais cruéis e obscuros. Vilões clássicos, como o Coringa, passaram a mostrar sua face mais sociopata e mortal. O editor Julius Schwartz enviou até Robin para a faculdade – um sinal claro de que os quadrinhos estavam crescendo. Criadores como Steve Englehart, Marshall Rogers, Dick Giordano, Len Wein, Frank Robbins, Irv Novick, Alex Toth, José Luis García-López, Jim Aparo e Mike W. Barr levaram Batman pela era, enquanto a chefe da DC, Jenette Kahn, trouxe a empresa para uma época de experimentação, o que abriu o caminho para o Batman como conhecemos atualmente (Figura 45).

Nas mídias audiovisuais, o Cavaleiro das Trevas protagonizou séries em animação ao lado dos demais super-heróis da DC Comics. As aventuras da Liga da Justiça focavam no público infantil com temáticas mais leves e lúdicas que a trilha mais séria, madura e detetivesca dos quadrinhos. Uma coleção de bonecos de brinquedo e demais produtos licenciados perpetuaram a imagem do personagem e dos demais super-heróis da DC Comics para um público mais amplo.




Figura 46 – Batman na Era de Bronze. As versões da Dupla Dinâmica na animação de 1968 pela Filmation, na animação de 1973 Super Friends  de 1973 e o conceito visual de Carmine Infantino, agora reformulado por José Luis García-López, em 1983.





Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015).




Figura 47 – BATMAN – ERA DAS TREVAS.



Fonte: Autoria própria.



A denominada Era das Trevas (Figura 47) deve-se, sem dúvida, ao retorno do Batman às suas origens mais primordiais no ano de 1939, quando sua imagem era mais sinistra e misteriosa e emulava as figuras do Drácula, do Fantasma da Ópera e os vigilantes mascarados dos pulps do fim dos anos 1930. O marco central para essa virada foi no ano de 1986, com a publicação da minissérie Batman the Dark Knight Returns, escrita e desenhada por Frank Miller, com arte-final de Klaus Jason e colorida por Lynn Varley. Miller apresentou o Batman como que definindo um padrão para as décadas seguintes. Sua abordagem foi tão significativa como a primeira aparição do personagem pelas mãos de Bob Kane e Bill Finger em 1939. Frank Miller avançou em muitos anos o que vinha sendo desenvolvido por Denny O'Neil e Neal Adams na “adultização” do personagem.

Por sua vez, a DC Comics, em comemoração aos seus 50 anos, proporcionou uma reformulação de sua linha editorial, trazendo seus super-heróis para contextos mais modernos e realistas. Com o Batman, a mudança capitaneada por Miller redefiniu o personagem dentro de padrões narrativos mais complexos. Nessa perspectiva, o Batman tornava-se um cavaleiro das trevas com uma missão hercúlea de combater o crime utilizado todos os recursos materiais e principalmente físicos e psicológicos, como o medo e as sombras, para aterrorizar os criminosos comuns, sua galeria de vilões e os demais super-heróis da Liga da Justiça, impondo respeito pelo medo, no sentido mais maquiavélico da expressão. As versões politicamente corretas foram deixadas para trás e, assim, o caráter anti-heróico dava o tom nesse período. 

Todos esses recursos visaram aproximar o público adulto das histórias em quadrinhos pelo conteúdo com mais densidade e menos maniqueísta, e também pelo formato. As publicações em quadrinhos figuravam em encadernações com capa dura ou cartonada, em formado livro com histórias fechadas. Nascia, assim, o formato graphic novel. Tal mudança implicou numa reconfiguração do mercado de distribuição. As histórias em quadrinhos passaram a ocupar espaços de destaque, com lojas especializadas em quadrinhos, as chamadas comic books stores. Os quadrinhos, vendidos em banca, passaram a se tornar cada vez mais raros e desprestigiados pelas editoras nas novas políticas de distribuição.



Figura 48 – Evolução visual do Batman na Era das Trevas. Da esquerda para a direita, o Batman de: Frank Miller, David Mazzucchelli, Norm Breyfogle, Kelley Jones , Brian Bolland e o visual realista de Alex Ross.



Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015).



Na Era das Trevas foram publicadas as histórias clássicas do Batman que vieram a se tornar cânones de sua mitologia e trajetória midiática. Além de Batman the Dark Knight Returns, Frank Miller lançou, juntamente com o desenhista David Mazzucchelli, Batman: Year One (Batman – Ano Um, em 1987); foi lançado, ainda, Batman The Killing Joke, pelas mãos do britânico Alan Moore e desenhos e Brian Bolland, que mergulha na relação entre o Batman e seu arqui-inimigo, o Coringa (Batman – A Piada Mortal, em 1988);  Batman: A Death in the Family, por Jim Starlin e desenhos de Jim Aparo, quadrinho que aborda a trágica morte do Robin pelas mãos do Coringa (Batman – Uma morte na família, em 1989) e Batman: Arkham Asylum, por Grant Morrison e arte de Dave McKean, que apresenta o conturbado e sinistro Asilo Arkham para criminosos clinicamente insanos, onde a maioria dos vilões do Batman está internado (Batman – Asilo Arkham, em 1989).

No ano de 1989, o Batman é reinventado nos cinemas pelas mãos do cineasta Tim Burton, que materializa o conceito sombrio e violento do Batman, de Frank Miller, com o filme Batman. Em 1992, Tim Burton emplaca a sequência com o filme Batman Returns. Numa produção para a televisão, em 1993, surge, pelas mãos de Paul Dini e Bruce Timm, o longa em animação Batman: Mask of the Phantasm, com influências do trabalho de Burton com o Batman nos cinemas. 



Figura 49 – As diferentes visões do Batman nas plataformas dos quadrinhos, cinema e série em aanimação na Era das Trevas. Da esquerda para a direita, o Batman de: Frank Miller, Tim Burton, Bruce Timm e Joel Schumacher.



Fonte: Edição da revista Mundo dos Super-Heróis N° 56 de 2014 sobre os 75 anos do Batman.



A transição da Era das Trevas para a Era Moderna foi se desenhando nos quadrinhos com a saga chamada de A Queda do Morcego, de 1993 a 1995, que remodelou o Batman de Miller, retirou Bruce Wayne de cena como o homem por detrás da máscara do Batman e introduziu um Cavaleiro das Trevas com um visual de armadura meio robótico, incorporando, assim, conceitos tecnológicos que desfiguraram o visual clássico. Ademais, deve-se dar destaque para os roteiristas: Chuck Dixon, Jo Duffy, Alan Grant, Dennis O'Neil, Doug Moench e Paul Dini que escreveram para o personagem durante esse período. Nomes como Jim Aparo, Jim Balent, Eduardo Barreto, Bret Blevins, Norm Breyfogle, Kelley Jones, Vincent Giarrano, Tom Grummett, Klaus Janson, Barry Kitson, Mike Manley, Graham Nolan, Sal Velluto, Mike Vosburg, Scott McDaniel, Greg Land, Andy Kuhn, Yvel Guichet, Alex Maleev, Dale Eaglesham, Frank Teran, Phil Winslade, Damion Scott, Dan Jurgens, Mike Deodato, Tom Morgan, Mat Broome, Alex Ross, Sergio Cariello e Ron Wagner imprimiram sua marca, desenhando o Batman ao longo dessa era, de acordo com as informações publicadas no livro Batman – Arquivo Histórico (2015). 

Entre tantos obras relevantes e artistas importantes destacados na publicação Batman Arquivo Histórico (2015) que trabalharam com o Batman, há um artista em particular que desenvolveu a primeira graphic novel da DC Comics inteiramente ilustrada digitalmente, a obra Batman: Digital Justice lançada, em 1990, do artista espanhol Pepe Moreno que, junto com o quadrinista, Bob Fingerman, e o designer, Javier Romero, trabalham com Dennis O´Neil e Doug Murray com quem Pepe divide o roteiro. A história segue a mesma premissa gráfica e visual de arte gerada e trabalhada no computador da pioneira publicação da Marvel Comics – Iron Man: Crash de Mike Saenz e Bill Bates lançada em 1988. Na obra com o Batman, a peculiaridade que destacamos diz respeito a dois pontos: uma perspectiva diferente do futuro de Bruce Wayne/Batman apresentado por Frank Miller, em Batman the Dark Knight Returns, de 1986 e há fortes indícios de sua influência para a criação do universo de Batman Beyond (1999/2001). Moreno e Murray projetam o futuro com um novo Batman com James Gordon, neto do Comissário Gordon, que leva adiante o legado do já falecido Wayne.  

A trama se desenvolve na Gotham City, no final do século XXI, dominada pela alta tecnologia, particularmente as redes de computadores e seus controladores humanos, muito depois de o original Batman ter morrido. James Gordon assume a identidade do Batman para libertar a cidade de um poderoso vírus de computador elaborado pelo falecido Coringa. A atmosfera futurista e meio pós-apocalíptica que faz referências aos filmes The Terminator (1984), do diretor James Cameron; Blade Runner (1982), de Ridley Scott; RoboCop (1987), do diretor Paul Verhoeven; e Back to the Future Part II (1989), de Robert Zemeckis, com influências do encantamento provocado pelos avanços tecnológicos dos computadores e da robótica, da cultura pop dos videoclipes e da arte urbana dos anos 1980.




Figura 50 – Batman Digital Justice vs Batman Beyond.



Fonte: Páginas da Batman: Digital Justice (1990) e Batman Beyond do site DC.wikia.com.



Ainda nos quadrinhos, outro destaque para esse período está nos trabalhos do artista Alex Ross, que retratou os super-heróis do Universo DC com o status de deuses. Sua arte realista elevou os personagens num nível mítico com a obra Kingdom Come (1996), em que Ross divide a autoria da narrativa com o experiente Mark Waid. Trata-se de uma minissérie em quatro capítulos que apresenta a visão de um futuro distópico em que os grandes heróis como Superman, Mulher Maravilha e Batman estão mais velhos ou na aposentadoria. No caso do Homem-Morcego, Ross e Waid imprimem mais uma perspectiva sobre os últimos dias do Batman/Bruce Wayne, um pouco diferente da abordagem de Miller. Para eles, Bruce Wayne é apresentado como vivendo um exoesqueleto que veste uma armadura robótica quando precisa entrar novamente em ação. Alex Ross ainda trabalharia muito ilustrando painéis e litogravuras com o Batman e assinaria os trabalhos: Superman: Peace On Earth (1999); Batman: War on Crime (1999); Shazam!: Power of Hope (2000); Wonder Woman: Spirit of Truth (2001);  JLA: Secret Origins (2002); JLA: Liberty and Justice (2003); e  Justice  (2005–2007).




Figura 51 – Batman/Bruce Wayne mais velho, nas visões de Frank Miller e de Alex Ross. Na linha acima da esquerda para a direita, o futuro do Batman e o Bruce Wayne de Frank Miller em Batman the Dark Knight Returns de 1986 e na linha abaixo a visão de Alex Ross da amadura do Batman e do velho Bruce Wayne na minissérie Kingdom Come de 1996.

Fonte: Batman Arquivo Histórico (2015), Batman the Dark Knight Returns (1986) e Kingdom Come (1996).



Nos cinemas, o cineasta Joel Schumacher deu continuidade à franquia cinematográfica do Batman com dois novos filmes, Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), que resgataram o tom mais aventuresco e lúdico do personagem na Era de Bronze e o dos seus quadrinhos mensais da época, que já migravam do tom dark para uma narrativa mais dinâmica e menos soturna. A série animada derivada da animação Batman: Mask of the Phantasm também é reformulada para viabilizar o Batman como produto atrativo para estratégias de marketing como a produção de jogos de vídeo games e linhas de brinquedos.




Figura 52 – Batman cercado por parte de sua galeria de vilões por Alex Ross. No sentido horário: mão do Cara-de-Barro, Espantalho, Hera Venenosa, Charada, Duas-Caras, Coringa, Mulher-Gato, Mr. Freeze, Pinguim, Arlequina, Talia al Ghul e seu pai Ra's al Ghul.



Fonte: Álbum Mythology: The DC Comics Art of Alex Ross (2005).




Figura 53 – BATMAN – ERA MODERNA.



Fonte: Autoria própria.



A Era Moderna (Figura 53) para o Batman foi marcada pela extensão e capilaridade de sua condição de franquia. Temos praticamente um Batman para cada público. Sua diversidade de adaptações e versões nas diversas plataformas de mídia e no universo quase infinito de produtos de merchandising são uma realidade que nem mesmo seus criadores, Bob Kane e Bill Finger, jamais puderam imaginar. Novos produtos midiáticos surgiram para marcar o início do novo milênio, surgindo novas séries animadas como Batman: The Animated Series (1992/1999), Batman Beyond (1999/2001), Justice League/Justice League Unlimeted (de 2001/2006), The Batman (de 2004/2008), Batman: The Brave and the Bold (de 2008/2011), Young Justice (de 2010/2013) e, até o momento, a série Beware the Batman (de 2013). 

Ademais, a parceria entre a Warner/DC Comics com a companhia The Lego Group originou uma série de jogos de vídeo game envolvendo o Batman e os demais super-heróis da DC Comics em formato do brinquedo Lego: Lego Batman: The Video game (2008); Lego Batman 2: DC Super Heroes (2012); e  Lego Batman 3: Beyond Gotham (2014). Além dos jogos, os seguintes filmes em animação foram produzidos: Lego Batman: The Movie – DC Super Heroes Unite (2013); Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered (2014); e The Lego Batman Movie (2017).

Foram criados ainda cerca de 30 longa-metragens animados desde 1993. Entre eles, destacamos o Batman: Mask of the Phantasm (1993); Return of the Joker (2000) - derivada da série Batman Beyond; as adaptações de histórias em quadrinhos homônimas nas animações Batman: Year One (2011); The Dark Knight Returns, part 1 e  part 2 (2012-2013); e Batman: The Killing Joke (2016). Ainda tivemos Assault on Arkham (2014), um longa animado derivado da série Arkham, do universo do Cavaleiro das Trevas para os vídeo games.

Para a televisão, a mitologia do Homem-Morcego foi transposto nas séries Birds of Prey (2002/2003) e Gotham (2014). O universo cinematográfico é recriado com a trilogia The Dark Knight (de 2005/2012). Além de protagonizar as produções já citadas, a presença do Cavaleiro das Trevas é destacada nas produções Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad, ambos em 2016; e Justice League, em 2017. 



Figura 54 – Evolução visual do Batman na Era Moderna. Da esquerda para a direita o Batman de: Jim Lee nos quadrinhos, de Nolan, de Michael Goguen, do Rocksteady Studios, de Tramm Wigzell e Brian E.S. Jones, de Chris McKay e versão atual no cinema por Sack Snyder.



Fonte: Imagens do site Batman-online.com.



Na mídia eletrônica, a história do Batman está presente desde 1986, com cerca de 30 títulos de jogos de vídeo game protagonizados ou com a participação do Homem-Morcego, com destaque para a série Arkham – composta pelos jogos Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight (de 2011/2015), e ainda temos os jogos derivados Batman: Arkham VR (2016) para a plataforma de realidade virtual; e o jogo Batman: The Telltale Series (2016), para a plataforma mobile para smartphones.



3.7 A mitologia do personagem



A origem do Batman, como se conhece hoje, é repleta de influências e de referências de personagens de várias mídias, que vão da literatura ao cinema, passando pelo rádio e pelas artes visuais. Por isso, foi necessário desconstruir o personagem a partir dos símbolos de que seus criadores se apropriaram e entender como o Batman, mesmo sendo fruto de um amálgama de outros personagens, tornou-se único em sua identidade.

Até este ponto, a jornada pela trajetória midiática do Cavaleiro das Trevas mostrou como as adaptações para as diversas plataformas midiáticas construíram várias narrativas distintas que correm em trilhas independentes, ao mesmo tempo que se permitem dialogar e se referenciar umas com as outras e todas com a mitologia original. Com isso, o Batman sintetizou todas essas referências estéticas e narrativas em um único personagem, consolidando um “núcleo duro” de características subjetivas (Figura 55). E esse bem cultural, formado principalmente no contexto social das eras de ouro e de prata, cruzou várias décadas e gerações de leitores.



Figura 55 – Passos para análise do Batman enquanto mediação.



Fonte: Autoria própria.



Capa preta, máscara com orelhas pontudas e um morcego estampado no peito descrevem uma figura assustadora e maligna, distante de uma imagem heroica que fazem do Batman um paradoxo de empatia e popularidade. Como o morcego pode ser um símbolo de justiça e heroísmo? Que aspectos de ressignificação fizeram o herói-morcego tão popular entre crianças e adultos por mais de setenta anos? 

Para descrever o processo de mediação dos elementos simbólicos do Batman, utiliza-se o seguinte protocolo de análise do personagem: funções dramáticas que desempenha; os arquétipos aos quais é associado; o significado de sua conversão em herói, seu desejo e motivação; seus conflitos e principais antagonistas; e seu círculo de existência. E para responder a esses pontos, selecionaram-se trechos do documentário Batman Unmasked – a psicologia do Cavaleiro das Trevas (2008), veiculado na TV a cabo brasileira pela History Channel. O documentário reúne diferentes tipos de especialistas para analisar o comportamento psicológico do Homem-Morcego, pontuamos a seguir, alguns trechos que julgamos interessantes na construção da imagem do personagem e os enquadramos nos tópicos do quadro de análise do Batman enquanto uma mediação. 



3.7.1 Funções dramáticas que desempenha



A construção do personagem Batman apresenta-se como uma materialização do self-made man, ou seja, o espírito empreendedor de tomar para si o controle de seu destino, escolher uma jornada de vida de forma livre e com o espirito de aventura como motivação. Ao recriar o mito do cowboy, o Batman se enquadra no novo tipo de herói – o yankee, pioneiro urbano que habita agora o ambiente capitalista moderno. Bruce Wayne, seu alter ego, reflete o arquétipo de modelo social – um “playboy” bilionário, dono de um império de negócios econômicos, modelo de homem bem-sucedido que dedica seu tempo livre a combater os criminosos e malfeitores. 

Além de ser uma releitura do cowboy clássico dos filmes de velho oeste, o cavaleiro solitário aparece para salvar o dia e desaparece no horizonte para continuar a sua jornada em busca de justiça. Nesse caso, o Batman remonta os seguintes arquétipos: do Cavaleiro Negro, do Cavaleiro solitário, do Vigilante Mascarado e do Vingador Implacável.

A semelhança da jornada do Cavaleiro das Trevas com as narrativas dos heróis da mitologia alicerça a base dramática do personagem aos mais elementares sentimentos humanos: espírito de superação, força de vontade, dor, solidão, vingança, justiça etc. Tal conjunto de sentimentos incorporados à psique do Batman potencializam sua identificação com o público que acompanha suas aventuras. Destacamos o seguinte trecho do do documentário Batman Unmasked – a psicologia do Cavaleiro das Trevas (2008).



Ao levar Bruce Wayne até as telas em Batman Begins, o diretor Christopher Nolan encontrou um incomum paralelo psicológico numa figura histórica da vida real. O vigésimo sexto Presidente dos EUA: Theodore Roosevelt. Chris disse: para mim que a chave para entender o personagem é que Bruce Wayne é o Ted Roosevelt. O pai de Roosevelt era o maior benfeitor e patrono de Nova York. Ele fundou o Museu de História Natural, foi um dos fundadores da Sociedade de Ajuda à Criança, e era similar à Thomas Wayne que foi o grande filantropo de Gotham City. As pessoas menos afortunadas do que nós estão passando por tempos difíceis e então construímos um sistema de transporte mais barato... para unir a cidade! Como Bruce Wayne, Ted passou por uma grande tragédia familiar quando sua mãe e esposa morreram no mesmo dia. Ele foi até ao Parque Nacional de Dakota provavelmente para poder se matar! Ele forjou seu caráter naquela situação e voltou para se tornar... um comissário de polícia insano andando de bicicleta à noite pela cidade. Ele é o "cavaleiro solitário". É o que sabemos da iconografia de Ted Roosevelt. É a mesma psicologia que podemos usar em Bruce Wayne. Sua raiva lhe dá grande poder. Mas se deixar, ela irá destruí-lo (SMITH, 2008, 08:13-09:47)



Batman é um protagonista de narrativa heroica, que age à margem da lei. É um justiceiro, mas é um justiceiro (parcialmente) dentro da lei. O justiceiro é alguém que procura vingança, mas, Batman se vinga prendendo os bandidos e não os matando. Todo protagonista é definido por seus antagonistas e, no caso do Batman, há uma longa e sugestiva lista de vilões encarnando desequilíbrios psicológicos e comportamentos aberrantes – diante dos quais o visual negro e sério do Homem-Morcego assume um aspecto ainda mais sombrio e aterrorizante.



3.7.2 Os arquétipos aos quais é associado



Batman (assim como Demolidor e outros super-heróis justiceiros) está associado, pela psicologia analítica de C. G. Jung, ao arquétipo da sombra, uma área da psique em que se escondem os sentimentos violentos. 



Batman personifica o lado sombrio. Ele parece com o mal que combate. Como se fosse um vilão. Ele age fora da sociedade e apesar disso ainda é um homem virtuoso. Ele é a perfeita união dos dois lados que todos temos. O bom e o mal que co-existem na vida humana. [...] Na cultura popular, o morcego é uma ameaça. Ele é notívago é algo que você não pode ver, mas que pode mordê-lo e sugar seu sangue! Então o que o Batman faz é pegar a iconografia do mal. Olhe as pinturas medievais sobre demônios. Demônios geralmente tem chifres e asas de morcego. Os morcegos em todas as culturas que já ouvi, exceto a chinesa são símbolos do mal, do lado negro e da morte. Do Diabo! E isso nos fascina. As pessoas sempre foram fascinadas pelo mal.  Pessoalmente, acho que é porque é uma parte inerente de todos nós (SMITH, 2008, 12:51-13:51).



Outro aspecto importante em relação à dimensão arquetípica é a dupla identidade do super-herói. A identidade de Batman foi originalmente inspirada por personagens populares como o Zorro e o Sombra, lutadores ricos que combatiam o crime atrás do segredo de outra identidade. O documentário, no entanto, suspeita que a transformação de Bruce foi motivada por razões mais psicológicas e questiona sobre quem é a personalidade dominante do personagem: se Bruce Wayne é a apenas uma máscara ou se o Batman é a segunda identidade. 

Embora o conflito de identidades faça parta do personagem, é possível dizer que os Batmans da Era de Ouro e de Prata eram mais bem resolvidos e que os Batman’s mais recentes são mais humanos (e problemáticos), ao mesmo tempo que o aspecto mítico do morcego foi democratizado com outras pessoas usando seu capuz e outros personagens adotando seu simbolismo. A dupla identidade é uma forma de realçar a duplicidade entre identidade mítica e identidade cotidiana, que todos temos em outra medida. 

Pode-se ampliar a questão da Dupla Identidade de Batman/Bruce Wayne para a contradição entre duas cenas: a Bat-Caverna e Gotham City. Na verdade, é o mito da caverna de Platão, em que Bruce e Gotham correspondem ao mundo inteligível, enquanto Batman e sua caverna são o mundo sensível. O simbolismo da Bat-Caverna lembra os símbolos da intimidade, do repouso e do recolhimento de Bachelard (o complexo de Jonas na baleia). E o Gotham city é uma metrópole distópica (YIDA, 2016).



3.7.3 Seu desejo e motivação



Bruce Wayne, marcado pelo trauma de ter presenciado o assassinato de seus pais, nutre o desejo de vingança e promete dedicar o resto de sua vida a se preparar física e intelectualmente para combater o mal e nunca mais deixar que alguém sofra o mesmo que ele sofreu. Com essa premissa, temos um personagem que converge sua inteligência, força física e vontade para realizar o bem, mesmo que de forma controversa, com o uso do medo e da violência para atingir seus fins. 



A morte dos pais de Bruce Wayne é uma parte importante da mitologia do Batman. E foi primeiro mostrada na edição da "Detective Comics" de novembro de 1939. E foi continuamente incorporada em cada história contada e recontada durantes os anos. (SMITH, 2008, 06:22)



A morte de Thomas e Martha Wayne na frente do filho; a fobia do jovem Bruce por morcegos, entre outros elementos envolvendo a transformação do medo sentido em uma forma de aterrorizar, são bastante detalhados no documentário. O documentário defende que Batman tem uma obsessão em controlar seu desejo de vingança, para, apesar de fora da lei, fazer uma justiça limpa, sem mortes. 



Ele tem um sistema que rege seu comportamento e que tenta aumentar a resistência de seus instintos naturais à violência, a vingança ou aos impulsos sombrios que ele possui. Muito do que temos no Batman é a habilidade de se controlar. A capacidade de ser disciplinado. Em muitas situações da vida o sucesso requer que controlemos nossos impulsos. O autocontrole é como um músculo. Temos tudo isso a habilidade muscular de regular nossos impulsos. Bruce Wayne é um homem que desenvolveu esses músculos. Ele exercitou esse músculo. E agora ele tem essa capacidade enorme de autocontrole mais do que qualquer um. É quase um superpoder! O poder do autocontrole! Como definido pelo psicólogo Carl Jung. Batman tem uma obsessão em controlar e se certificar de que a lei está sendo obedecida e que os inocentes não estão sendo feridos. Mas sua obsessão leva ele a cortar de sua vida qualquer coisa que não adicione nada em sua missão como Batman. Ele tem uma obsessão compulsiva com isso. (SMITH, 2008, 20:46-24:00)



O público se identifica com o Homem-Morcego quando este se apresenta como um modelo de superação, exemplo de como lidar com a dor e com o medo só pelo contato com sua história de origem. O Batman serve de motivação para enfrentarmos nossos problemas cotidianos, assim como enfrenta seus inimigos nas suas narrativas. 



Vítima de uma tragédia que emergiu como símbolo da justiça! Você tem um homem com raiva e dor procurando propósito em sua vida. E como as motivações do Batman refletem as suas próprias! Ele luta contra a maioria das coisas que você e eu lutamos todo o dia. Batman é tão complexo quanto contraditório! Explorar o personagem pode ser um teste revelador para o telespectador! Porque no Batman podemos achar o heroísmo o medo e a escuridão de dentro da alma! (SMITH, 2008, 00:14-02:22)



3.7.4 Seus conflitos e antagonistas principais



O que quer? O que ele procura? Ele deseja os meios de fazer justiça, de se tornar o medo contra aqueles que dão medo às pessoas. O medo e sua superação – esse é o principal desejo e a principal motivação de Batman para o documentário. “Ele tenta integrar esse conflito constante que ele possui entre o bem o mal. Da pessoa que ele pensa que é ou mais importante, a pessoa que ele quer ser” (SMITH, 2008, 12:40). No entanto, apesar de ter superado sua fobia por morcego e ter tornado seu medo em um símbolo de terror para os criminosos, Batman continua com um sério problema de confiança. Ele não confia em ninguém e é justamente isso que o torna uma pessoa tão confiável, apesar de extremamente solitário. 



As questões são: Vou estar seguro de novo? Será que poderei confiar em alguém... e que elas não serão mortas? E Bruce Wayne é a pessoa que sempre irá perguntar: estarei seguro de novo? Então é melhor fazer segurança com as próprias mãos! [...] 

Quando as pessoas passam por eventos traumáticos isso geralmente faz com que elas questionem as crenças fundamentais que elas possuem. E é assim que o trauma pode ser uma força poderosa e positiva que induz o amadurecimento. Com Bruce Wayne, ele se dedicou à fazer justiça, não se vingar fazer justiça com a morte de seus pais e proteger pessoas inocentes de atos criminosos. Muitas das pessoas que passam por traumas conseguem superar e se tornam ativistas sociais de alguma forma. (SMITH, 2008, 06:31-07:14)

3.7.5 Seu círculo de existência



São os inimigos definem o herói. Por isso, os vilões também são objetos de análise do documentário. A maioria passou por tragédias pessoais e se tornou uma pessoa desajustada, violenta. A esse respeito, o promotor público, Harvey Dent, o “Duas Caras”, é definido como portador de desordem dissociativa, uma pessoa que literalmente tem duas personalidades (SMITH, 2008, 25:09). O Charada (que deixa sempre pistas) é um “caso clássico de um narcisista” (SMITH, 2008, 26:49). O Espantalho é um sádico em uma posição de poder (SMITH, 2008, 28:35-30:15).

Em relação à Mulher-Gato, no entanto, os psicólogos do documentário apontam uma interpretação interessante para a personagem: 



O comportamento do Batman inclui a escolha em negar a si mesmo um relacionamento amoroso duradouro. Bruce Wayne tem muita capacidade para se apaixonar. Pode-se dizer que isso é o seu ponto fraco tanto como a kriptonita! [...] Ele pode ter a maior tecnologia do mundo as maiores armas do mundo mas seu coração não tem proteção! O coração dele pode se partir. E se você fosse Bruce Wayne se apaixonar seria uma coisa muito perigosa porque a pessoa pela qual se apaixonaria possivelmente se machucaria! O perigo estaria próximo daquela pessoa ligada à você! Ele não quer amar tão abertamente... porque teme perder essa pessoa do mesmo jeito que os pais dele. Isso faz dele um herói! (SMITH, 2008, 22:04-22:58) [...] A Mulher-Gato é uma das poucas pessoas do mundo que representaria um perigo real para o Batman, mesmo sendo uma mulher normal. Ela é tão perigosa quanto parece (SMITH, 2008, 30:42).



Para eles, a Mulher-Gato tem potencial para ser o interesse amoroso e ao mesmo tempo o ponto fraco do Batman. Há, ainda, o Coringa que, analisado no documentário, é um criminoso sem interesse por dinheiro e por poder, mas sim por provar que o caos e a loucura sempre prevalecem contra a lógica e as leis. É alguém que quer provar que a vida é uma piada. É o antagonista perfeito para Batman. Para a “psicologia do cavaleiro das trevas”, há um conflito ético e filosófico entre os dois personagens.



O Coringa tem uma agenda de caos. Ele é um vilão único e não está necessariamente atrás de dinheiro ou poder ou essas coisas tradicionais. Então esse é o tipo difícil de mal para se negociar com ele. (SMITH, 2008, 35:02-35:21)

Acho que o Coringa é a resposta lógica para um personagem como Batman. Provavelmente porque o Batman trouxe esse tipo de comportamento extremista para Gotham. Ele coloca uma máscara e interfere no medo das pessoas com toda essa tecnologia que ele possui. Ele não se pergunta se está preparado para agir fora da lei assim como descumprir regras. (SMITH, 2008, 35:50-36:38)

Eles são reflexos sombrios um do outro. Ambos agem à margem das normas da sociedade. Cada Ying tem seu Yang, cada positivo tem seu negativo. Batman é são e lógico e usa sua mente para resolver problemas e crimes... E o Coringa é o completo lunático! Batman diz filosoficamente... que podemos aceitar viver em um mundo imperfeito que podemos aceitar fugir das normas sociais mas isso não quer dizer que essas normas sejam sem sentido. O Coringa diz que a presença de injustiça aleatória significa que não existe justiça! O fato que inocentes possam ser destruídos significa que não há inocentes! Então sua vida é uma piada! (SMITH, 2008, 37:25-36:48) 

Agora se alguém dissesse que sua vida é uma piada seria um desafio, não só um desafio físico mas um desafio moral e intelectual! E Batman não pode permitir isso! Porque o Coringa não é só uma ameaça física. Ele é uma ameaça a premissa da existência do Batman! É por isso que existe essa discussão épica entre eles.  (SMITH, 2008, 39:25)



O grande problema do documentário Batman Desmascarado é que ele praticamente só leva em conta os filmes sobre o personagem e as histórias em quadrinhos da Era das Trevas (Miller e Moore) nas quais os filmes foram inspirados. A suposta fragilidade emocional diante da Mulher-Gato e do Coringa como arqui-inimigo só existem no Batman mais atual. 



Além das aventuras eletrizantes Batman traz ao mundo algo maior. Suas lutas interiores oferece uma visão da origem de nossos próprios medos. As motivações por trás de atos de maldade e as maneiras que um ser humano normal pode se tornar um herói! Ele é humano. É um dos poucos super-heróis que é só um cara normal que se dedica a combater o crime, mas é possível que poderia ser eu ou você! O Batman não é comparável aos outros super-heróis porque ele não é tecnicamente um super-herói! Ele não tem superpoderes exceto que ele tem uma extraordinária capacidade para autodisciplina! Ele é uma inspiração para todos em termos de poder e riqueza e quanto as coisas que ele pode fazer. E por causa disso nos identificamos muito fortemente com esse homem que luta com todas as coisas que eu ou você lutamos todo o dia! (SMITH, 2008, 39:25)



3.7.6 O significado de sua conversão em herói.



O apelo do Batman, se dá em parte pela ideia que se algo trágico acontece eu tenho a habilidade de moldar a minha vida dessa forma. A melhor coisa sobre o Batman é que não é um super-herói. Ele é humano. Ele nos mostra a grandeza da qual os humanos são capazes. O Batman diz: podemos fazer a diferença em um mundo de dificuldades. Podemos perseguir a justiça em um mundo injusto. O Batman é um personagem que nos dá esperança... que todos nós precisamos! (SMITH, 2008, 41:41-41:47)

Ao longo de seus quase oitenta anos de existência, o Batman tem sido reinventado e reposicionado no contexto espaço-tempo e sociocultural, sendo um eco da cultura pop da época, ao mesmo tempo que se insere nessa cultura. Durante o período, a cruzada de Bruce Wayne/Batman contra as forças do mal é renovada a cada ciclo, sendo rejuvenescida a cada adaptação para a televisão, o cinema ou o vídeo game. Com isso, ele renova os laços com os seus fãs e amplia o alcance para novos públicos. O constante ciclo de renovação permite que o personagem esteja sempre jovem e se conecte com a época e com o público incontáveis vezes ao longo das mais de oito décadas.



O Batman se senta no topo dessa montanha de raiva e acho que ele está mais no controle dela do que quer que seus adversários pensem. Ele quer que seus adversários pensem que ele pode perder o controle a qualquer minuto para que você pense que ele pode ser imprevisível. É um dos mitos do Batman... que fala por si só... é evitar que esse tipo de coisa aconteça. E vem do fato que algo poderá surgir do nada... e matar alguém que ele ame! (SMITH, 2008, 42:19-42:21)



A condição para ser um herói depende do contexto sociocultural da época na qual o personagem foi adaptado e para qual tipo de público. Nos anos de 1960, o Batman representava os valores morais e éticos da sociedade norte-americana, como um contraponto às revoluções sociais que eclodiam mundo afora. Batman representava a lei, a ordem e a segurança nas instituições. Já nos anos 1980, com a crise de credibilidade e da moral provocada pelas contradições do sistema capitalista mundial e da Guerra Fria, temos um Batman mais próximo do cinismo de um anti-herói.

Para um vigilante mascarado que age à margem da lei, sendo juiz, júri e executor, o Batman transpõe esse espectro para tornar-se um herói mundialmente conhecido graças às adaptações para as mídias de massa, como a televisão e o cinema que, para um público bastante heterogêneo, criaram um conceito geral de um Batman como um herói mascarado que atua nas sombras em nome do bem. Nesse caso, a condição de ser um herói é uma redenção para o Cavaleiro das Trevas.



Alguns falam que o Batman é um indivíduo perturbado. Uma pessoa que ainda fica remoendo suas feridas infantis. Não acho essa uma interpretação convincente. Porque ele é um herói. Se ele for perturbado, ele é pior do que nós e um herói é maior do que nós. Eu acho que uma interpretação convincente. É que ele é um homem que encarou uma tragédia e ele fez escolhas para superá-la. Ele usou essa tragédia para melhorar a si mesmo e ao mundo. De fato, ele é um herói. Isso o torna convincente (SMITH, 2008, 43:05).



Nos trechos que destacamos do documentário Batman Unmasked – a psicologia do Cavaleiro das Trevas (2008), abordamos o Batman na condição de um fruto do processo de mediação, analisando os arquétipos simbólicos que compõem o personagem. Nos cap´tilos seguintes a abordagem dos aspectos da produção/transmissão, da construção e da recepção/apropriação do enfoque tríplice destacam como o percurso das adaptações para outras mídias, como o cinema e os vídeogames, exemplificam significativamente os processos de midiatização e de transmidiatização. A análise elenca as adaptações mais marcantes durante o período dos anos de 1966 ao ano de 2016, que coincidem com a era das novas tecnologias de mídia. Sendo o espaço de cerca de cinquenta anos um recorte bastante amplo, optamos por dar ênfase às produções audiovisuais e tecnológicas que estabeleceram a aproximação do Batman com um público mais amplo e heterogêneo que o público de leitores de suas revistas em quadrinhos. 

Ao final desse tópico, cabe aqui, uma observação de que, a pesar de ter desenvolvido o Batman junto com Bob Kane, Bill Finger passou os últimos mais de 70 anos sem ser devidamente creditado como coautor do personagem. Durante as comemorações do aniversário de 75 anos de criação do personagem e o centenário de nascimento de Finger no ano de 2014 as publicações do Batman foram reimpressas reconhecendo e registrando Bill Finger como um dos ‘pais’ do Homem Morcego. Além das histórias em quadrinhos o registro e o reconhecimento foram apresentados nos créditos na série Gotham (2014/2017) do canal televisivo da FOX e nos créditos iniciais do filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Abaixo, o registro do reconhecimento (Figura 56). 



Figura 56 – Reconhecimento tardio: Bob Kane e Bill Finger os criadores do Batman – na série Gotham (2014/2017), no filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e na publicação BATMAN & ROBIN ETERNAL #3.



Fonte: As duas primeiras são print screens dos referidos audiovisuais e a última imagem do site Blastr.com.




4 O Cavaleiro das Telas: o processo de midiatização



Neste tópico, abordamos o processo de midiatização do Homem-Morcego, destacando que, ao se adaptar o personagem da mídia impressa para mídia audiovisual nas plataformas cinematográficas e televisivas, várias adequações técnicas e estéticas foram necessárias para o Batman funcionar adequadamente no audiovisual. Enfatizamos ainda o papel das histórias em quadrinhos de Frank Miller na midiatização do Batman e as diferenças estéticas e narrativas das principais adaptações do personagem para o cinema: William Dozier/Leslie H. Martinson (1966), Tim Burton (1989, 1992) e Joel Schumacher (1995, 1997). E, finalmente, aplicamos o modelo narrativo da jornada do herói à trilogia de filmes de Christopher Nolan (2005, 2008, 2012) – em contraponto ao filme de Zack Snyder (2016).



4.1 A importância da série de TV para a sobrevivência do personagem



A trajetória midiática do Homem-Morcego teve início a partir da adaptação realizada para o cinema nos anos 1943 e 1949 com os cinesseriados, como visto na tópico anterior, e se estendeu nos anos de 1960 marcado pela adaptação de seu universo para a televisão com a série Batman e as consequências para sua trajetória na mídia e renovação nos quadrinhos. 

A demarcação histórica não se deu de forma linear e segmentada, os processos se entrelaçaram com a dinâmica dos meios de massa que se revezaram em função do mercado e da audiência, começando pelos anos de 1960, quando transformações socioculturais estremeceram as sociedades norte-americanas e mundiais. A corrida espacial, o Sputnik e o cosmonauta Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço, orgulhavam a União Soviética e assombravam o mundo por engatilhar a Guerra Fria para além dos limites da terra. Os norte-americanos correram e, após inúmeros fracassos, entraram para a história com a missão Apolo 11, fincando a bandeira dos Estados Unidos em solo lunar.

A guerra do Vietnã marcou o confronto armado da Guerra Fria. Com isso, Estados Unidos e União Soviética se enfrentam num campo de batalhas em que o grande perdedor foi a sociedade, com o real horror de uma guerra nada hollywoodiana, com os russos apoiando o Vietnã do Norte e os norte-americanos apoiando o Vietnã do Sul. A União Soviética enviou armas, enquanto os norte-americanos enviaram seus jovens numa guerra que não era a deles. A crueldade do conflito jogou os norte-americanos numa guerra interna contra a ação no Vietnã, gerando uma enorme insatisfação popular quando a televisão mostrava os filhos da América dizimados nos sangrentos campos de batalha pelos nativos vietcongues. 

As lutas pelos direitos civis, os movimentos contra o racismo liderados pelo pastor Martin Luther King Jr. e o movimento feminista estremeceram as bases do american way of life. Na área cultural, o movimento de contestação dos valores da sociedade do pós-guerra transbordou nas artes visuais com a vibração da Pop Art e na música, com Elvis Presley, os Beatles e o festival de Woodstock. O movimento hippie com o lema “Paz e Amor” era o exemplo da chamada contracultura que reforçava o seu repúdio à Guerra do Vietnã e à corrida imperialista dos polos capitalistas e comunistas.

A força da televisão foi o ambiente perfeito para a reação das organizações sociais mais conservadoras diante de tanta ebulição social das ruas. A preocupação era preservar as crianças, os jovens e o cidadão médio norte-americano com formas simbólicas que lhe projetassem para fora das discussões políticas e sociais. Domando o potencial questionador e resgatando os valores simbólicos do american way of life, séries de televisão traziam de volta a inocência e o conformismo com o resgate dos heróis da cultura de massa, como os caubóis e os super-heróis das histórias em quadrinhos. Tal articulação foi pensada junto aos grupos econômicos que precisavam manter o mercado de consumo confiante no estado norte-americano, mesmo que a guerra estivesse desconstruindo a imagem onipotente da América.

A televisão, nessa época, vai crescendo de forma hegemônica conquistando o antigo público dos quadrinhos com desenhos animados e novas aventuras em formato de telesséries com temas policiais, ficção científica e temática cômica. Em 1963, no meio desse movimento, surge a ideia de se produzir uma série de televisão aos moldes da série do Superman na década anterior. Personagens como o Superman, Mulher Maravilha e Batman além de representarem uma época nostálgica dos anos 1940 e 1950, não despertavam mais o interesse dos novos públicos também pelas histórias com declínio criativo. Para essa tarefa, o produtor de televisão William Dozier negociou os direitos de produção de uma série com atores de verdade sobre o Batman. Com esse cenário favorável, o desafio de Dozier era dar vida às aventuras do Homem-Morcego para um novo público, que não estava lendo quadrinhos e tinha na televisão seu principal meio de entretenimento, processo descrito no livro Sock! Pow! Crash! – 40 anos da série Batman da TV (2006) do jornalista Jorge Ventura.

A produção da série de TV do Batman tinha como objetivo utilizar o personagem como mediação do discurso antimovimento de contracultura. Estava sob a responsabilidade do Homem-Morcego devolver as crenças no american way of life e nas instituições do estado norte-americano. O público de faixa etária diversa assistia às aventuras repletas de ação, humor e sátira aos costumes da época. 

Extremamente colorida e reproduzindo as onomatopeias características da linguagem dos quadrinhos, a série do Batman apresentava seus aliados e vilões que, de forma lúdica e ingênua, simulavam conflitos que em nada deveriam lembrar a realidade do mundo real. Considerada um “telegibi” por Jorge Ventura (2006), a série conectou-se culturalmente aos anos 1960. Seu alcance foi potencializado com a TV em Cores, com a tecnologia que permitiu a reprodução das cores na imagem televisiva, sendo possível a reprodução das cores das páginas dos quadrinhos com mais naturalidade na série (Figura 57).



Figura 57 – As onomatopeias dos quadrinhos reproduzidas na série do Batman (1966).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



A Pop Art foi a base para o visual da série, porém, a marca da série foi a estética camp6F[footnoteRef:12]. Explorando essa estética, o seriado pretendia levar à telinha da TV a mesma dinâmica e narrativa das histórias em quadrinhos, abusando do uso de clichês e de onomatopeias, com bom humor e irreverência. Nas palavras do produtor da série, William Dozier, em entrevista nos anos 1960: “Jamais quis rechear a telinha com um herói amargurado. Batman tinha que ser carismático para as crianças, engraçado para os jovens e digno para os adultos” (VENTURA, 2006, p. 41). [12:  O termo camp é comumente relacionado ao exagero, à afetação, a uma estética especial que ironiza ou ridiculariza o que é dominante.] 


A série torna-se, então, um sucesso no horário nobre, sendo produzida pela rede de TV norte-americana American Broadcasting Corp. (ABC). Com dois episódios semanais de aproximadamente 30 minutos cada nas primeiras duas temporadas, na terceira e última temporada foi reduzido para um episódio por semana. A série durou de 1966 a 1968, com 120 episódios. A fórmula da série, antes de ter sido inovadora, na verdade, foi uma releitura com melhorias técnicas e estéticas de produções de 1940-50 com outros super-heróis como Fantasma, Capitão América, Superman e o próprio Batman, que teve duas produções em 1943 e 1949. Eram os cinesseriados que, exigidos antes do filme principal, entretinham o público. Sempre com um episódio dividido em duas partes, em que a primeira terminava com um gancho narrativo, deixando um suspense e criando uma expectativa do que iria acontecer com o herói, provocava o espectador a voltar na semana seguinte para ver o desfecho da aventura. 

Elementos curiosos foram inseridos na série de forma satírica indireta, como o telefone vermelho na sala do Comissário Gordon, que era a linha direta com o Batman. Esse foi um elemento resgatado das primeiras histórias em quadrinhos e numa referência à “linha vermelha”, conexão telefônica direta do gabinete do presidente da república na Casa Branca em Washington D.C., capital dos Estados Unidos e o palácio do Kremlin, sede do governo da União Soviética na cidade de Moscou (Figura 58).



Figura 58 – O Batphone – a linha vermelha com o Batman. O uso do Batphone era sempre momento de tensão dramática na série.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Uma das sequências mais marcantes dos episódios da série era a escalada pelos prédios pela Dupla Dinâmica. A abertura na narrativa ocorria quando o Batman sacava o Batarangue com a Bat-corda e lançava sobre a edificação e os dois começavam a subir e a cada janela um cidadão morador do prédio interagia com o Batman e o Robin, criando uma pausa cômica na narrativa. Esse recurso abriu margem para inserir o merchandising para divulgar artistas que estavam em turnê ou promovendo algum filme ou programa de televisão (Figura 59). O espaço tornou-se extremamente disputado pelas estrelas do mundo do entretenimento da época.



Figura 59 – Participações e convidados especiais na série. Ator e cantor norte-americano Sammy Davis Jr, em sua aparição na série.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Figura 60 –“Sintonize amanhã! Na mesma Bat-hora! No mesmo Bat-canal!” – Dozier introduziu essa chamada para marcar o gancho para a próxima parte do episódio.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



O elenco da série era uma atração à parte. Nomes como os atores Cesar Romero, que dava vida ao vilão palhaço do crime, o Coringa; Burgess Meredith, que com elegância interpretava o Pinguim; o carismático Frank Gorshin vivia o Charada; e três atrizes emprestaram a sua beleza e sensualidade para a Mulher Gato/Selina Kyle: Julie Newmar, Lee Meriwether (no longa-metragem derivado da série) e primeira protagonista negra a atriz e cantora Eartha Kitt (na última temporada da série). Os protagonistas Batman e seu alter ego milionário Bruce Wayne e o Robin/Dick Grayson eram vividos pelos estreantes Adam West e Burt Ward, respectivamente. A atriz Yvonne Craig fez Barbara Gordon, filha do Comissário Gordon, que secretamente ajudava a Dupla Dinâmica como a Batgirl.



Figura 61 – Elenco base da série. 





Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Além do elenco de destaque, a produção e a direção de arte da série impressionavam pelos cenários, figurinos e principalmente por ter propiciado a materialização do que veio a se tornar o maior ícone automobilístico da época – o Batmóvel. Com o trabalho de Barris, o Batman ganha o seu primeiro veículo personalizado desde a sua primeira aparição nas telas em 1943.




Figura 62 – O Ford Lincon Futura transformou-se pelas mãos de George Barris no icônico Batmóvel.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




Figura 63 – Demais veículos criados para a série: o Bat-Coptero, as Bat-motos e a Bat-lancha todos criados por George Barris para a série.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




No mesmo ano de 1966, a série rendeu uma versão em longa-metragem que colocava a Dupla Dinâmica contra os quatro mais carismáticos vilões da série: o Coringa, a Mulher-Gato, o Charada e o Pinguim.



Figura 64 – Pôster do longa-metragem Batman: The Movie – lançado em 1966, derivado da série de TV



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




A série ganha tamanha dimensão, tanto que uma linha de produtos licenciados são lançados ao mercado. O Batman da série torna-se muito popular, ganha credibilidade e tem a sua imagem associada a diversos produtos de consumo. A seguir, apresentamos alguns exemplos:



Figura 65 – Batmania. Exemplos de produtos e de material de merchandising derivados da série de TV.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Em 1968, a série foi cancelada, os custos de produção se apresentavam muito caros para a época, e a emissora ABC não teve mais o retorno em audiência que justificasse os custos. Porém, a partir das reprises e da exportação para outros países, a série ganhou o mundo, popularizando a imagem do Batman para além das terras norte-americanas. 

Em países como o Japão, a série rendeu uma linha de histórias em quadrinhos produzidas totalmente em solo nipônico. A publicação Bat-Manga! The Secret History of Batman in Japan de 2008 pela Pantheon Books do autor Jiro Kuwata, reuniu os quadrinhos produzidos entre os anos 1966 e 1967 com histórias originais baseadas nos personagens e episódios do programa de TV.

A década de 1970 estava chegando e o discurso lúdico e pueril não tinha mais a mesma força. E a televisão começou a investir em séries com tons mais sérios e de temática cômica do cotidiano, aventura e sexualidade, ação ficcional e policial.  Por sua vez, o legado da série não se limitou na inúmera quantidade de produtos de merchandising com a imagem do Batman, provocou a sua renovação nas histórias em quadrinhos nas décadas seguintes. A sobrevida do personagem nas páginas dos quadrinhos pegou carona com o sucesso da série, porém, os tempos estavam mudando e o encerramento das aventuras televisivas colocou a existência do personagem em condições de se reinventar.



4.2 O trabalho de Denny O’Neil para resgatar as origens do Batman



Nos anos 1970, sob o comando do editor Julius Schwartz, a DC Comics se moderniza e contrata novos roteiristas e artistas, entre eles, o jovem Denny O’Neil, que assumiria o comando editorial dos títulos do Batman por mais de 20 anos. Com os artistas como Alan Davis, Marshall Rogers, Neal Adams, Gene Colan e Jim Aparo, resgataram o cânone do Batman, devolvendo a sua aura soturna. O’Neil foi responsável por reposicionar as histórias do Batman na atmosfera noir, de mistérios e tramas detetivescas, como descrito no livro Batman – Arquivo Histórico (2015).

A maturidade do jovem Dick Grayson, que deixa de ser o Robin e vai para a faculdade, Bruce Wayne deixa a velha Mansão Wayne, que era afastada da cidade, para morar na cobertura da Torre da Fundação Wayne no centro de Gotham City. Essas foram algumas das inovações implementadas por O’Niel que reconfiguraram o personagem para um distanciamento da imagem lúdica e caricatural da série de televisão dos anos de 1960. Além disso, no ano de 1989, Dennis O'Neil, com arte de Dick Giordano, publica a história Batman: The Man Who Falls, em que apresenta uma visão geral dos primeiros anos de vida de Bruce Wayne, incluindo o assassinato de seus pais, sua jornada pelo mundo na preparação e o treinamento para combater o crime e seu retorno a Gotham City para se tornar Batman. Tal história serviu de base, juntamente com Batman Ano Um de Frank Miller, para o roteiro do filme Batman Begins, de Christopher Nolan, em 2005.

O trabalho de O’Neil foi decisivo para preparar as bases para o Batman de Frank Miller e de Tim Burton, como também serviram de referência para o Batman de Nolan. Na trilogia cinematográfica do diretor Christopher Nolan e do roteirista David Goyer, somos apresentados ao Batman criado pela parceria O’Neil e Neal Adams, em que elementos, como a transferência da base de operações do Batman para a Torre Wayne e um Homem-Morcego mais detetive e que age além da jurisdição de Gotham no segundo filme da trilogia são exemplos da base construída na Era de Bronze por Denny O’Neil (Figura 66).



Figura 66 – O Batman volta as suas origens com Dennis O’Neil. Nova fase revisita suas origens e reposiciona o personagem no conceito detetivesco, que serviu de base para adaptação no cinema por Nolan na trilogia The Dark Knight (2005-2012).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



4.3 O Batman de Frank Miller – contribuições criativas



Os anos 1980 foram marcados por crises econômicas, guerras e a manutenção das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. A cultura pop se configurava cada vez mais midiatizada e midiatizadora. O cinema, majoritariamente o cinema norte-americano, reinventava-se com novos heróis. Os caubóis imortalizados por John Wayne, como no filme Nos Tempos das Diligências (1939) dirigido por John Ford, cederam o posto para os policiais implacáveis de Clint Eastwood e Charles Bronson e se consolidaram com o ápice da valentia e brutalidade com a figura dos superanabolizados: Rambo, do Sylvester Stallone; e o Exterminador do Futuro, vivido pelo austríaco naturalizado norte-americano, Arnold Schwarzenegger. A violência e o cinismo transfiguravam as virtudes dos velhos caubóis. Os novos heróis explodiam tudo o que vinha pela frente com metralhadoras cada vez maiores e com munição incrivelmente infinita (Figura 67). Já os vilões eram o estereótipo dos tipos marginais ao american way of life: os latinos, os negros, os asiáticos, os russos e os árabes; que quase sempre eram retratados como versões do Pablo Escobar que traziam a desgraça para o solo norte-americano com tráfico de drogas e armas. 

Tais formas simbólicas retratadas pelo cinema hollywoodiano influenciaram culturalmente outras manifestações artísticas. Com o Batman, após o fenômeno de mídia e de popularidade da série camp dos anos 1960, o esforço era pôr um fim àquela imagem da TV, para uma abordagem mais próximas dos novos heróis do cinema e, de certa forma, retomar suas origens mais sombrias e violentas dos quadrinhos dos anos 1940, marcando a passagem da Era de Bronze para a Era das Trevas.



Figura 67 – Novos heróis nos anos 1970 e 1980. Na ordem: Clint Eastwood, Charles Bronson, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Para comemorar seu aniversário de 50 anos, a editora DC Comics realizou uma grande reformulação editorial. Seus personagens foram atualizados para a contemporaneidade e os valores culturais da década de 1980. O Superman, a Mulher-Maravilha e o Batman passaram a ter suas jornadas heroicas recontadas. Com o Batman, a transformação foi mais radical, pois, na mesma década, deu-se início a uma série de ações, como: contar sua história de origem numa publicação mais sóbria, realista e mais adulta; uma novela gráfica que contaria a última aventura da jornada do Homem-Morcego (provavelmente a sua morte); e também incluíam a produção de um longa-metragem para os cinemas que pretendia reposicionar o personagem no novo panteão de heróis composto por Rambo e seus iguais.



Figura 68 – O novo Batman – vigilante implacável. A reprodução do estereótipo de poder e confiança do herói de filmes de ação – ar severo e empunhando uma arma em primeiro plano. No caso do Batman de Miller, acaba empunhando uma arma para assustar um bandido. Na versão de Tim Burton, um dispositivo lançador de um arpão emula uma pistola.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Mas por que o Batman? A escolha não foi por acaso. O personagem tem uma história dramática, um trauma de infância faz um homem vestir um capuz e uma capa, transformando-se num morcego gigante que sai das sombras à caça dos criminosos, com um desejo incansável de vingança. Sua mortalidade cria uma tensão na narrativa, que deixa no ar a dúvida sobre a sua sobrevivência no combate aos criminosos em cada nova aventura. Nessa Perspectiva, a possibilidade de identificação com um personagem mais real e palpável permitia narrativas mais sérias que aproximassem o público adulto daquele “novo” herói. O Batman que o indivíduo curtia quando criança na série de TV cresceu com ele, possibilitando que esse fã continuasse acompanhando seu herói em jornadas mais contextualizadas no mundo dos anos 1980.

Surge, em 1986, Batman the Dark Knight Returns, apresentando um personagem mais denso e psicologicamente mais perturbado. O Batman nessa publicação está mais velho e aposentado, porém, diante da escalada da violência orquestrada por uma gangue de rua que ameaça a população de Gotham, Bruce Wayne decide vestir o manto do Homem-Morcego novamente e enfrentar essa gangue. 

Porém, a sua volta à ação desperta os fantasmas do seu passado. O Robin retorna à vida, não literalmente, mas a partir da admiração de uma jovem que, fascinada pelos feitos heroicos do Homem-Morcego, decide se unir a ele para combater a onda de crimes, reativando a clássica Dupla Dinâmica. Seus inimigos clássicos como o Duas-Caras e o Coringa (Figura 69) retornam da inércia, ameaçando o povo de Gotham. A narrativa da trama é conduzida não só por seus protagonistas mas também por um narrador subjetivo, semelhante às intervenções da cobertura da imprensa na TV, que em cada quadro repercute e indaga sobre as implicações do retorno do Batman. 

Ademais, Miller retrata a Guerra Fria, apresentando o então presidente dos Estados Unidos na época, o republicano Ronald Regan, de forma caricata, nesse caso, utilizando o Superman como sua arma contra o poderio bélico da União Soviética. A intervenção dos Estados Unidos numa guerra contra os russos no território fictício de Corto Maltese, uma ilha na América do Sul, numa referência a Cuba, utilizando o Superman como arma para vencer a União Soviética, coloca em conflito ideológico o Batman contra o Homem de Aço, gerando uma das imagens mais emblemáticas das histórias em quadrinhos. Ao final, Miller apresenta a sua visão para o fim da jornada do Batman. O Cavaleiro das Trevas sai de cena morto pelas mãos do Superman que, simbolicamente, representa o estado norte-americano sob a égide da ideologia da política do partido Republicano.




Figura 69 – Em Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.



Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.



Figura 70 – Em Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986 a nova Dupla Dinâmica, com o manto do Robin sendo usado por uma garota.



Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.




Figura 71 – Duelo mortal. O confronto final com o arqui-inimigo o Coringa.



Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.



Figura 72 – O primeiro Batman versus Superman. O acerto de contas definitivo com o Superman.



Fonte: Acervo da coleção do autor.




Figura 73 – Cenas icônicas do Batman de Frank Miller.



Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.



Figura 74 – O Batman de Frank Miller surge mais humano e violento.



Fonte: Batman – o Cavaleiro das Trevas, lançado em 1986.




Em 1987, a DC Comics lança a origem do Homem-Morcego recontada numa minissérie em quatro partes, a obra do promissor roteirista Frank Miller e do cartunista David Mazzucchelli – Batman Ano Um (Figura 75). Miller traz a origem do Batman a uma dimensão contemporânea. A narrativa remonta a atmosfera noir ao mesmo tempo que a posiciona como uma boa história policial, em que somos apresentados à cidade de Gotham, com seus personagens; e ao misterioso Batman, pelos olhos do tenente Jim Gordon, vindo de Chicago, cidade famosa pela máfia e por Al Capone nos anos 1930. Gotham City é uma alegoria das grandes metrópoles como a Nova Iorque: corrupção, prostituição, tráfico de drogas, violência urbana, guerra entre famílias mafiosas, crime organizado, desesperança que não retratava só a Gotham mas era também um retrato sociocultural daquela época. O fator de esperança para a mudança daquele cenário estava na convicção pessoal em fazer a coisa certa com o apoio do vigilante mascarado – o Batman. Nesse cenário, a arte cinematográfica da diagramação das páginas, a visão realística dos personagens, os closes e enquadramentos executados pelo cartunista David Mazzucchelli deram à obra uma conexão com o mundo real que aproximaram visualmente a história do universo do leitor.




Figura 75  – Batman – Ano Um. Cenas da história em quadrinhos lançada em 1987 pela dupla Miller (roteiro) e Mazzucchelli (desenhos).



Fonte: Batman – Ano Um, lançado em 1987.




Repare que em Ano Um, a reinvenção do mito do cavaleiro solitário (que vem trazer justiça e esperança à vila ameaçada pelo crime e pelo medo) é protagonizada pelo Batman, que nessa história em quadrinhos é apresentado de forma extremamente humana, com falhas e acertos. Nela, depara-se com o outro narrador, desta vez, o milionário Bruce Wayne no início de sua jornada para pôr em prática seu plano de vingança utilizando os conhecimentos e o treinamento de combate ao crime adquiridos na Europa e na Ásia. Ele se depara com o fracasso diante de sua primeira atuação e a inspiração quase que sobrenatural que dá vida à figura do Batman, marcando a virada para os primeiros êxitos contra os criminosos em Gotham. Essa história em quadrinhos reposicionou o Batman na contemporaneidade e preparou a base para os quase trinta anos seguintes nas histórias em quadrinhos, em séries de animação, jogos de vídeo game e no cinema. 

Seguindo a trilha de alcançar o público adulto, a DC Comics publicou, também em 1986, duas obras primas dos quadrinhos contemporâneos: V de Vingança e Watchmen (Figura 76), ambas do inglês Alan Moore, que criaram um nicho dentro do universo das histórias em quadrinhos no mercado norte-americano – as graphic novels (novelas gráficas). Nas novelas gráficas, as narrativas em quadrinhos eram mais livres para abordar temáticas polêmicas, como política, direitos civis, sexo, violência, drogas, filosofia etc.



Figura 76 – Capas das edições de V for Vendetta (V de Vingança) de 1988 e Watchmen de 1986, ambas do escritor inglês Alan Moore.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




Tal liberdade reposicionou também a condição do autor diante do personagem. Não há mais um quadrinho do Batman casualmente desenhado por Frank Miller, mas sim a obra de Miller com o Batman, com destaque ao autor e a sua visão autoral sobre o personagem. Miller retorna ao personagem com liberdade criativa para trabalhar uma novela gráfica com sua assinatura criativa.

O Homem-Morcego continua como propriedade da DC Comics/Warner Bros., assim como Otelo de Shakespeare, que teve inúmeras versões para o teatro, a televisão e o cinema na visão criativa de autores, atores e diretores; o Batman passa a ter essa dimensão que permite ao autor imprimir sua marca ao personagem.



4.4 As transformações narrativas na midiatização do personagem 



Nas outras versões do Batman nos filmes Batman Forever (1995) e na trilogia The Dark Knight (2005-2012), Bruce Wayne está em conflito com a vida sob o manto do Homem-Morcego. Isso os aproxima das versões do personagem das Eras de Bronze, da Era das Trevas e da Era Moderna, descritas no tópico 3.6, desta dissertação. Tal abordagem, para o personagem, alcançou um público além dos fãs, pois, para o público em geral, é mais crível um herói com dilemas e conflitos humanos, dando mais verossimilhança a narrativa cinematográfica. 

Para explicitar essas diferenças entre as interpretações do Batman, apresentamos a seguir alguns parâmetros de comparação entre filmes e eras.



4.4.1 A série de 1966 e a representação no audiovisual do Batman: a estética camp



No longa-metragem derivado da série, somos novamente apresentados ao Cruzado Embuçado como o herói acima de qualquer desvio de caráter e que está ao lado da lei e dos princípios morais do american way of life. Esse Batman age como um super-oficial da lei, mesmo usando uma máscara e uma capa. Seu alter ego, Bruce Wayne, é o perfeito cidadão norte-americano bem-sucedido. Homem culto, de gosto refinado e dono de uma fortuna que lhe permite fazer caridade; apresenta-se como um modelo a ser seguido e almejado. O Batman, como reflexo, é um perito em técnicas de investigação, mestre em ciências e cultura em geral, um ás das artes marciais e das lutas em geral, além de ter um senso de justiça e moral ilibada que intimida inimigos e aliados.

O Batman/Bruce Wayne de Adam West (Figura 77) é um homem que, em seu altruísmo, busca fazer sua parte para tornar o mundo um lugar melhor e mais justo, levando, assim, os criminosos à justiça para fazê-los pagar por seus delitos, com a esperança de tentar convertê-los em cidadão honestos. É um herói bastante otimista e humanista.



Figura 77 – O Batman de 1966. Adam West interpreta Bruce Wayne/ Batman.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Seus conflitos são sempre com os dilemas morais do ser humano, ser o mais perfeito possível. Esse Batman é um homem obcecado em fazer a coisa certa, um perfeccionista que entra em conflito consigo mesmo e com os seus antagonistas por tentar mostrar-lhes que o crime não compensa. O Coringa, o Pinguim, o Charada e a Mulher-Gato são os seus principais adversários. Sua jornada é diária e cíclica, com a ação de tentar corrigir os vilões que andam à margem da lei, o Batman de Adam West é incansável. Tal condução indica que sua longevidade será bastante longa, sem haver qualquer preocupação com o futuro, algo como a ausência de limites para sua jornada contra o crime. A se converter em herói, o Batman de 1966 personificava o ídolo norte-americano, um cânone da moral e da justiça, um modelo a ser almejado por todos na narrativa ficcional e principalmente pelo público espectador que deveria mirar em seu exemplo e seguir uma vida dentro da lei e da ordem.




Figura 78 – Batman: The Movie – de 1966 por Leslie H. Martinson. Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



4.4.2 Tim Burton e a representação audiovisual do Batman: a estética expressionista



O trabalho de Miller acabou por influenciar a reinvenção do Batman para as telas do cinema. Dirigido pelo jovem cineasta Tim Burton, fascinado pela estética gótica, expressionista e com base no quadrinho Cavaleiro de Trevas; Batman (1989) traz novos elementos estéticos, como um novo uniforme, nova Bat-Caverna, novo Batmóvel etc.

A obra de Tim Burton tem vários traços marcantes de algumas das mais consagradas escolas do cinema. Seu fascínio pela estética do cinema do expressionista7F[footnoteRef:13] alemão dos anos 1920/30 reconfigurou o Batman para o cinema. Burton resgatou a atmosfera sombria e gótica da versão original do personagem dos quadrinhos e o contextualizou para a estética do cinema de ação dos anos 1980 – com explosões, violência e subversão de valores.  [13:  O cinema expressionista tinha muitas marcas: era dualista no tratamento luz versus sombra, bem versus mal; cenarista e decorativo, com cenários escuros e claustrofóbicos; de memória e miragens, acentuando emoções regressivas, como fobias de infância, traumas adolescentes e nostalgia; utilizava maquiagem pesada e manipulação da iluminação para criar profundidade e atrair a concentração do espectador.] 


O Batman de Michael Keaton/Tim Burton apresentou um contraponto ao modelo de Adam West. Nessa versão, o Cavaleiro das Trevas é uma figura marcada pelo trauma da morte de seus pais e pelo desejo de vingança. Tais aspectos o deixam um personagem mais complexo e mais denso que a visão de Adam West. Keaton apresenta um herói amargurado e ao mesmo tempo soturno e misterioso, despertando muito mais medo e desconfiança sobre seus atos do que a versão da série de 1966 (Figura 79).



Figura 79 – O Batman de 1989 e de 1992. Michael Keaton interpreta Bruce Wayne/ Batman.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Keaton interpreta um Bruce Wayne/Batman mais depressivo e menos otimista. Sua postura diante do caos é de impor a ordem pelo medo. A figura do Batman representa as trevas e deve impor a justiça a qualquer custo, explorando o medo como instrumento persuasivo. É um herói psicologicamente afetado e tão desequilibrado quanto os vilões com quem ele combate. 

O Batman de Keaton/Burton é um vingador implacável, e utiliza todos os recursos para fazer justiça. Uma justiça sob sua ótica é que os vilões têm de ter um destino trágico nas suas mãos. A doentia obsessão por justiça e um sentimento eterno de vingança são o combustível diário para a sua cruzada. O conflito em tentar levar uma vida dupla de maneira a conciliar um relacionamento amoroso com a jornada contra o crime é o principal ponto de tensão na jornada do Batman de Keaton/Burton. Não há espaço para uma vida pacata e normal, o desejo em manter a vida dupla é muito mais forte do que qualquer racionalidade. 

Assim como o Batman de Adam West, os vilões na versão de Keaton também são o Coringa, o Pinguim e a Mulher-Gato, só que em versões psicologicamente afetadas. O Coringa é um mafioso psicopata que tragicamente cai num tanque de produtos químicos após luta com o Batman e enlouquece. O Pinguim é uma aberração que se apresenta como um assassino serial que comente seus delitos com uma gangue disfarçada de artistas circenses. A Mulher-Gato é uma ex-secretária que após sofrer um acidente ressurge como uma mulher identificada com hábitos felinos.




Figura 80 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa metragem Batman – lançado em 1989 pelo diretor Tim Burton.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Sua visão da Gotham City mistura características ambientais e arquitetônicas que remontam a Europa do início do século XIX e o início do século XX: muita fumaça de fábricas, como na Revolução Industrial, e os ambientes enevoados, semelhantes a um filme noir, preenchidos por um design que evoca a estética do expressionismo alemão.

O filme noir é mais uma corrente do cinema que pode ser facilmente notada nos filmes de Burton. O ambiente habitado pelos heróis do diretor remete bastante aos dessa estética: o mundo é cínico e, por vezes, antipático. O herói, no caso do Batman, é na verdade um anti-herói, que age acima da lei e faz uso de recursos não ortodoxos para combater o mal, sendo mais malvado que os criminosos. A moral é relativizada; ele tomou uma atitude ruim, mas no fundo é uma boa pessoa. Além disso, Burton utiliza sombras, contraste e até realiza alguns trabalhos em película preto-e-branco. O cenário da Gotham City, em especial, tem várias semelhanças com os filmes noir na criação de ambientes lúgubres e claustrofóbicos.

A trama do filme gira em torno da temática da vingança. Nessa versão, a origem do Batman é recontada, porém, com uma variação: o algoz dos pais do jovem Bruce Wayne é o assassino Jack Napier, o futuro mafioso que se torna o Coringa pelas mãos do Batman que o deixa cair num tanque de produtos químicos tóxicos. Tal adaptação foi justificada pelos produtores Peter Guber, Jon Peters e Michael E. Uslan para criar uma conexão mais forte entre os personagens e justificar as ações de ambos. Há uma clara inspiração na obra O Fantasma da Ópera, em que a personagem Vicky Vale, repórter fotográfica, acaba se apaixonando pelo misterioso Batman/Bruce Wayne e se vê perseguida pelo cruel e burlesco Coringa. Duas figuras emocionalmente deformadas que se escondem por detrás de uma “máscara” que disputam o mesmo interesse amoroso.

O Batman de Burton consolidou o trabalho de Miller para o grande público fora do universo de leitores de histórias em quadrinhos. Essa reconfiguração da imagem do personagem pop dos anos 1960 trouxe impacto na trajetória do personagem como produto midiático. Os valores simbólicos foram adaptados ao contexto sociocultural da época. Assim como os demais protagonistas dos filmes de ação dos anos 1980, o Homem-Morcego seguia na trilha da violência, do anti-heroismo, e da neutralização do antagonista com a sentença de morte. 

Tais elementos contrastavam com o Batman de Dozier. A ideia era se descolar daquela imagem moralista e lúdica, abraçando o cinismo do herói contemporâneo. Para muitos, a imagem violenta e sombria do Batman de Burton não agradava, porém, tal visão do discurso narrativo estava coerente com a origem do personagem nos anos 1930-40, quando o Homem-Morcego aterrorizava e matava os criminosos.



Figura 81 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem Batman Returns – de 1992, diretor Tim Burton.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Burton retornaria ao universo do Batman para mais um filme, Batman Returns (1992), em que coloca novamente o Homem-Morcego em confronto com dois vilões clássicos: o Pinguim, vivido pelo ator Denny DeVitto; e a Mulher Gato, interpretada por Michelle Pfeiffer (Figura 81). Com Michael Keaton de volta ao personagem protagonista, a trama é inspirada o cinema expressionista alemão, mais precisamente no filme de O Gabinete do Doutor Caligari (1920), filme mudo dirigido por Robert Wiene.

Em Batman Returns (1992), muito mais do que no primeiro Batman, Burton teve mais liberdade criativa para imprimir sua marca estética. Um exemplo foi a escolha em filmar o Batman totalmente em um imenso estúdio climatizado, tal qual o Dr. Caligari, com a mescla de cenários compostos por painéis pintados e cenografia estilizada. A Gotham City nesse filme é uma cidade caricatural, onde todos parecem viver em uma época atemporal, sem conexão com a realidade externa. Burton usa os mesmos recursos cromáticos de diferenciação entre dia e noite: para as poucas cenas diurnas, luz amarela; nas sequências noturnas, o azul. Os atores imprimem um “quê” de exagero em suas interpretações, dando um ritmo teatral ao filme, tal como no filme de Wiene. 

 

Figura 82 – O Dr. Caligari de Tim Burton. Os conceitos visuais dos personagens Dr. Caligari e Cesare do filme The Cabinet of Dr. Caligari (1921) de Robert Wiene, inspiram Burton para o visual do Pinguim e da Mulher Gato de Batman Returns (1992).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Na trama do filme, a calmaria na cidade de Gotham City é interrompida pela lenda do monstro que se esgueira pelos esgotos. É o Pinguim (Danny DeVito), figura grotesca que foi jogada nos esgotos de Gotham por seus pais, pois nascera deformado. Ele cresce e vê na pessoa do inescrupuloso magnata Maximillian Shreck (Christopher Walken) a chance de ressurgir na sociedade. Mas o Pinguim quer vingança por ter sido rejeitado e Max quer um novo prefeito que autorize uma usina elétrica sinistra que rouba energia ao invés de gerar. Está feito o pacto: Pinguim para prefeito. Para impedir isso, temos o Batman (Michael Keaton) que viverá um romance sadomasoquista com a Mulher Gato (Michelle Pfeiffer), que também se alia ao Pinguim e ao seu bando do Circo do Triângulo Vermelho, que aterroriza Gotham. Repleto de referências, o roteiro coloca o espectador diante do universo sinistro do Batman.

No quesito personagens, Burton surpreende, pois a concepção visual do vilão Pinguim é impressionantemente igual ao Dr. Calligari. Cartola, casaco, cabelos desgrenhados, postura corcunda, andar com dificuldade e olhar sinistro e maquiavélico. A Mulher Gato é visualmente semelhante ao zumbi do Dr. Caligari, usando um colant preto (Figura 82). Em sua origem, no filme, a personagem Selina Kyle “ressuscita” e ressurge como uma espécie de zumbi, assumindo a identidade de Mulher Gato. O próprio Batman, como seu alter ego, o playboy Bruce Wayne, mostra-se de maneira mentalmente afetada, que se divide em atos heroicos e ações non sense.

Ambos os filmes apresentam em seu enredo o encantamento pelos shows de caráter circense. Em Dr. Caligari, é o morto-vivo Cesare que faz adivinhações para um público pagante em uma tenda de circo; em Batman, é Circo do Pinguim que aterroriza a cidade com palhaços armados e engolidores de fogo piromaníacos. Essa subversão do circo associado ao terror e ao medo e não à alegria e à diversão é a marca da influência das ideias expressionistas. Sob as visões de Frank Miller (nos quadrinhos) e de Tim Burton (nos cinemas), o Batman retorna às suas origens estéticas da atmosfera noir, sombrio, sério e violento, como em sua origem nos anos 1930-40, e fez muito sucesso popularizando o símbolo do morcego, criando identificação com o público dos anos 1980-90. 

No período de transição da Era das Trevas para a Era Moderna, a franquia cinematográfica do Batman é reinventada em função da forte concorrência com outros produtos midiáticos, como as séries de super-heróis japoneses os Power Rangers (1993). Numa produção norte-americana para a televisão dos personagens da empresa nipônica Saban Entertainment, a franquia do grupo de jovens adolescentes (Figura 83) que recebe suas habilidades através de um dispositivo de pulso foi um fenômeno tão grande quanto o Batman de 1966 foi na sua época. A série de televisão para o público infantojuvenil rendeu filmes, histórias em quadrinhos e brinquedos, gerando uma nova demanda que acendeu o sinal de alerta do mundo do entretenimento da época.




Figura 83 – Power Rangers (1993). Composição com cenas da série.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Os Power Rangers ditaram padrões de narrativas mais leves e aventurescas, impactando diretamente na esteira trilhada por Burton com o seu Batman. Com isso, a Warner/DC Comics decide que era a hora de renovar a franquia Batman. Desse modo, sai o ator veterano Michael Keaton e entra o jovem galã Val Kilmer (Figura 84) para encarnar o Batman, agora sob a direção do experiente cineasta de filmes de ação Joel Schumacher.



4.4.3 Joel Schumacher e a representação audiovisual do Batman: a estética pop e burlesca



O diretor Joel Schumacher busca um meio termo para suavizar a violência de Miller e Burton. Val Kilmer interpreta um Bruce Wayne/Batman como uma mistura do trabalho de Adam West e de Michael Keaton, porém, direcionando para um lado mais leve. Sua versão apresenta um Bruce Wayne em conflito com as duas personas: a do bilionário e a do Homem-Morcego. A escolha em questionar a existência da vida dupla e colocar em xeque o Batman foi um aspecto interessante e até então jamais explorado nos filmes anteriores.




Figura 84 – O Batman de 1995. Val Kilmer interpreta Bruce Wayne/ Batman.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



A repetição em apresentar um Bruce Wayne atormentado pela morte de seus pais e psicologicamente perturbado pela imagem de um morcego gigante que, de forma sobrenatural, induz Bruce a criar o seu alter ego Batman, apresentam uma novidade a sua abordagem dos personagens Batman/Bruce Wayne. Ambos demonstram uma fragilidade que se assemelha as versões da Era de Bronze.

Schumacher e Kilmer dão continuidade à jornada do Batman apresentando não só o senso de justiça e luta contra o crime. Nesse caso, a postura do personagem é mais próxima do Batman de 1966, que buscava levar os criminosos à justiça sem explorar de forma mais contundente o medo e a violência como a versão de Burton/Keaton. Além do conflito em equilibrar a dualidade de ser Bruce Wayne e Batman, esse novo Batman enfrenta dois vilões igualmente perturbados psicologicamente: o Duas-Caras, o ex-promotor público, Harvey Dent, que enlouquece quando tem metade do seu rosto desfigurada durante um julgamento de um criminoso que lança um ácido em sua direção; e o Charada, que se torna perturbado após ser vítima de um experimento científico que potencializa seu lado criminoso e deturpa seu senso de julgamento. 




Figura 85 – Composição do cartaz oficial e de cenas do filme Batman Forever (1995), de Joel Schumacher.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Batman inicialmente se questiona sobre sua existência, mas supera sua angústia quando a cidade de Gotham é ameaçada novamente pelos vilões e seu interesse amoroso, a Dra. Chase Meridian, é sequestrada pelo Charada. Ao resolver o seu conflito interno, o Batman de Schumacher/Kilmer recupera o sentido de ser quem é e sua missão em combater o crime é renovada.

Schumacher também dirigiu Batman & Robin (1997) – com George Clooney (Figura 86) fazendo um Bruce Wayne/Batman não violento, muito próximo das versões de Adam West e de Val Kilmer. A verdade é que Clooney não convence nem como Bruce Wayne nem como Batman, quando, por exemplo, o mordomo Alfred é acometido de uma grave doença e Batman tem de recorrer ao Mr. Freeze, seu inimigo, para encontrar a cura. 




Figura 86 – O Batman de 1997. George Clooney interpreta Bruce Wayne/ Batman.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



O Batman de Clooney também não transmite credibilidade como combatente do crime. Aparentemente ele parece estar apático e age pelo curso da ação, sem profundidade ou motivação mais intensa. O filme é salvo pelos vilões: Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger), Hera Venenosa (Uma Thurman) e Bane (Jeep Swanson) – que são espalhafatosos e se aproximam dos vilões da série clássica dos anos 1960. O Mr. Freeze é um cientista que sofre um acidente após tentar manter viva sua esposa com a técnica da criogenia. A Hera Venenosa é uma botânica que, num acidente de laboratório, é exposta a uma substância que lhe dá atributos das plantas. O Bane é o resultado de um soro de super-soldado extraído das plantas tropicais que, aplicados numa alta dosagem, desfiguraram-no e o transformaram numa espécie de zumbi brutamontes que se torna capataz da Hera Venenosa (Figura 87).



Figura 87 – Composição do cartaz oficial e de cenas do filme Batman & Robin (1997), de Joel Schumacher.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




4.4.4 Nolan/Bale e a representação audiovisual do Batman das Eras das Trevas 



A dupla Christopher Nolan (diretor) e Christian Bale (ator) (Figura 88) formatam um Bruce Wayne/Batman profundamente embasado nas versões dos quadrinhos das Eras das Trevas, com referências explícitas ao trabalho de Michael Keaton. Nolan/Bale reconstroem o personagem reinterpretando o protagonista da Jornada do Herói de Campbell, descrito por Christopher Vogler – como detalhamos na próxima seção. O Bruce Wayne/Batman agora é a representação do Herói de Mil Faces de Campbell, sua jornada em se autoconhecer a fim de se preparar para fazer justiça e vingar a morte de seus pais reapresenta o Batman original ao grande público, indo de encontro às versões interpretadas por West, Kilmer e Clooney. O bilionário atormentando tem uma vida dupla como um vigilante mascarado, referência ao trabalho de Keaton e eleva o personagem a outro patamar de dramaticidade e coerência com a narrativa original.



Figura 88 – O Batman de 2005/2008/2012. Christian Bale interpreta Bruce Wayne/ Batman.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Seu propósito de vida é combater o mal em Gotham e impor o medo nos corações dos criminosos, ao mesmo tempo que supera seus próprios medos e supera suas próprias limitações humanas. O principal conflito desse Batman é manter-se vivo e assegurar a proteção daqueles que ama. A vida dupla é um grande desafio. Os principais antagonistas são os mafiosos ligados a Falcone, o Ra's al Ghul, o Espantalho, o Coringa, o Duas Caras, o Bane, a Talia al Ghul e a Mulher-Gato. Cada um dos vilões coloca o Cavaleiro das Trevas em confronto com seus medos e suas limitações físicas, morais e éticas.

Nolan/Bale apresentam seu Batman cruzando uma jornada que tem um começo, um ápice e um fim. Como uma ópera, o Batman vive um ciclo dividido em três atos que delimitam sua existência: o surgimento do vigilante Homem-Morcego, sua conversão em pária como Cavaleiro das Trevas e sua redenção como o herói Batman.

O Bruce Wayne de Bale é um homem em busca de uma paz consigo mesmo, sua jornada em se reencontrar com o seu eu o leva a criar outra identidade, uma máscara – o Batman. O Batman aparece como uma entidade que o impulsiona a enfrentar os seus medos e tentar superar o trauma de não ter se vingado do assassino de seus pais. Sua jornada pelo mundo em busca de conhecimento e coragem para enfrentar a realidade de sua vida sem seus pais e dar sentido a sua existência potencializam a criação do Cavaleiro das Trevas, um vingador vestido de morcego que procura sua redenção e uma razão de continuar vivendo por meio do combate ao crime e à corrupção na cidade de Gotham. 

A trilogia criada pelo diretor Christopher Nolan reconfigurou o Batman para uma nova geração de público. Ao pautar a trajetória do jovem Bruce Wayne na busca de um propósito para a sua vida, acaba se transformando num ser completamente distinto – o Batman, herói, guardião, vigilante. Percebe-se que Nolan seguiu fielmente o modelo narrativo da jornada do herói: com começo, meio e fim. O Batman da trilogia (por se basear numa lógica realista e máximo de verossimilhança) vive o ônus e o bônus de ser um mortal, cuja trajetória de vida é finita. Tal proximidade com o palpável empreendeu uma ressignificação do super-herói dos quadrinhos no contexto real. Algo como: como seria o Batman se ele existisse em nosso mundo, em nossa realidade? 

A reinvenção do Batman a partir da Jornada do Herói por Nolan é nova forma de conectar o público com o personagem, de tirar a aura inacessível de um personagem ficcional e de revelar no herói sentimentos e emoções partilhadas pelos espectadores. Para Nolan, a recepção (leitor-modelo) tem de acreditar que no mundo real pode existir um Batman, e que é aquele Batman diante de seus olhos que ele vai crer na existência. Ao afastar a narrativa dos elementos simbólicos de um ambiente ficcional, ele cria um simulacro em que é possível acreditar na existência de um homem vestido de morcego que sai pela noite caçando os bandidos, fazendo justiça com as próprias mãos. Percebe-se, assim, que ele não chegou ali por acaso ou tem algum superpoder, mas a sua jornada lhe credenciou para estar ali. Assim como Homero em sua Odisseia, o Bruce Wayne inicia a sua jornada em busca de um propósito para preencher o vazio de sua alma atormentada pelo trauma de perder seus pais de forma violenta.

A trilogia Nolan alicerçou a narrativa da história de seu Batman nos passos descritos por Volger. Em cada filme, Nolan apresenta um ato de uma grande Ópera do Morcego, numa releitura fantástica dos passos da Jornada do Herói por Campbell. A seguir, a Jornada do Batman montada por Nolan nos três filmes Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) e The Dark Knight Rises (2012):



4.4.4.1 - ATO 1 - BATMAN BEGINS



Figura 89 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem Batman Begins – lançado em 2005 pelo diretor Christopher Nolan.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.





1. Mundo Comum – Nessa obra, a jornada de um homem que se tornará o herói em sua cidade, que vive imersa em problemas de violência e injustiça que clamam por uma solução. Em Batman Begins, apresenta-se uma Gotham acometida pela pobreza e invadida por criminosos e corrupção. O bilionário Bruce Wayne cresceu nesse ambiente urbano repleto de contradições, até que na infância perde seus pais, que são assassinados numa tentativa de assalto, tornam-se vítimas do caos social que gerou a alta criminalidade. A cidade de Gotham está clamando por alguém para consertar as coisas, mas tal missão parece impossível. De forma imatura, Bruce é levado a agir e precipitadamente para vingar seus pais. Ele pensa agir como um herói ao tramar matar o homem que assassinou seus pais, mas ele age como um covarde, que atacaria um homem sem se preocupar com as consequências, sendo, nesse momento, um sujeito desconectado e insensível ao mundo a sua volta.



2. O Chamado à Aventura – Neste ato, Bruce é provocado a repensar suas ações. Para enfrentar a nova ordem de criminalidade e injustiça, ele percebe que precisa ser muito mais do que um homem comum. Ao não conseguir concretizar sua vingança e matar o assassino de seus pais, Bruce procura o chefão do crime Carmine Falcone que o humilha e lhe mostra o quão impotente ele realmente é. Com o orgulho ferido, Bruce, então, sai por conta própria e para tentar compreender como funciona o mundo do crime ele decide se infiltrar nesta realidade e inicia uma jornada ao redor do mundo como um anônimo criminoso. Tal estratégia é um meio que ele encontra para imergir no caos e encontrar a ordem, que é a justiça.



3. Recusa ao Chamado – Bruce encontra-se num conflito interno, onde sua jornada segue sem um propósito definido. Ele acaba nos confins da Ásia, numa prisão, escondendo-se do mundo e de si mesmo. O conformismo em optar por essa vida e se contentar em lutar com prisioneiros como uma forma de treinamento, o desviam de um foco mais nobre como a busca pelo conhecimento e sua formação para se tornar um homem melhor, um guerreiro ou um herói para Gotham.



4. Encontro com o mentor – O ponto de virada na jornada do herói para Bruce é o encontro com Henri Ducard (Ra's al Ghul). Ducard torna-se seu mentor, liberta-o da prisão e o conduz no treinamento que o tornará um homem mais sábio que aprende muito mais sobre si mesmo do que ele jamais soube. Sob a tutoria de Ducard, Bruce encontra um propósito de vida, define sua missão, domina o medo, e redesenha seu próprio destino e começa a construção do herói que virá a se tornar para salvar Gotham.



5. O Cruzamento do limiar – Bruce fecha seu ciclo de treinamento na Ásia e retorna para suas raízes para por em prática sua missão de fazer justiça em Gotham. Sua cruzada se inicia com o reconhecimento de seus aliados e de seus inimigos, definindo a estratégia para ajudar a livrar sua cidade das forças do mal. Bruce cria uma nova identidade, incapaz de ser corrompida. Nasce a figura do Batman, um homem-morcego, como o símbolo do medo que ele próprio aprendeu a dominar e que agora irá impor esse medo aos seus inimigos.



6. Testes, aliados e inimigos – O Batman torna-se uma figura real, os criminosos o temem e Bruce coloca em prática todo o seu treinamento físico, emocional e espiritual para consolidar sua presença diante da criminalidade em Gotham. Numa batalha final na cidade, Bruce confronta seu próprio mentor que se revela uma ameaça a sua cruzada contra o mal em Gotham. No final de Batman Begins, Bruce crava o sentido de sua jornada.

4.4.4.2 - ATO II - INICIAÇÃO - O CAVALEIRO DAS TREVAS



Figura 90 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem The Dark Knight – lançado em 2008 pelo diretor Christopher Nolan.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



7.1 Aproximação da caverna profunda (A estrada de Ensaios) – Bruce Wayne, na condição de Batman continua em conflito com seus princípios e a cruzada contra o crime. O Batman se consolida como uma importante força de combate ao crime. Ele não reconhece seus limites legais de atuação, cruza o outro lado do mundo para trazer o Mr. Lau, contador da máfia de Gotham, de Hong Kong para os EUA. Seu embate com o Coringa se aproxima, na medida que a os caminhos de ambos começam a se cruzar, sinalizando a iminência de um confronto. 



7.2. Aproximação da caverna profunda (Abordagem) – Ao imergir em seus princípios e aprofundar o significado de sua missão, Batman articula com seus aliados um golpe definitivo na máfia de Gotham. Com a ajuda do Comissário Gordon e o promotor público Harvey Dent, estabelecem que através da imagem de Dent a ordem e a esperança retornariam de forma legítima para Gotham. A articulação dos três gera um importante fruto: a captura do Coringa.



8. Provação – Preso, o Coringa revela sua última cartada: desestabilizar a aliança entre o Batman, Gordon e Dent. Batman é confrontado com seus medos e colocado no limite de sua racionalidade ao ter que decidir quem deve salvar na armadilha mortal do Coringa: sua amada Rachel Dawes ou o promotor e aliado Harvey Dent, que estão sob a mira de uma bomba, cada um num local oposto da cidade. Batman tenta salvar Rachel e Gordon corre para salvar Dent. Mas, a missão de resgate fracassa e Rachel morre e Dent fica seriamente mutilado no rosto. Bruce entra em depressão pela perda de Rachel.



9. Recompensa – O que se configura como uma recompensa para o herói consolida-se como um fardo. Bruce/Batman além do peso da morte de seus pais, agora carrega a morte de muitos civis e de policiais, do promotor público Harvey Dent e de sua amada a Rachel Dawes. O coringa triunfa e desestabiliza as forças da lei em Gotham, faz com que cada um tenha uma grande perda como recompensa. Se o Batman era a força heroica de que a cidade confiava no combate aos criminosos, agora o herói se estabelece definitivamente como um maldito, um vigilante, um guardião nas sombras, o definitivo Cavaleiro das Trevas. Nolan reposiciona o personagem e enquadra o Batman como um anti-herói, assim como a visão do quadrinista Frank Miller, o personagem não merece ser ovacionado ou receber honrarias e sim ser temido e amaldiçoado. Como no roteiro do filme, o Harey Dent era o Cavaleiro Branco de Gotham, Batman e Gordon decidem omitir os crimes de Dent, na sua condição de Duas-Caras, e construir o mito de um homem brilhante que sacrificou a vida para salvar a cidade. Sendo assim o Batman tem como recompensa a sua consolidação como o tipo de “herói” que nas palavras de Gordon, um herói que Gotham merece, mas não o de que ela precisa agora. É preciso caçá-lo, porque ele pode aguentar. Porque ele não é o herói. É um guardião silencioso, um protetor cuidadoso, um Cavaleiro das Trevas.




4.4.4.3 - ATO III - RETORNO - O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE



Figura 91 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem The Dark Knight Rises – lançado em 2012 pelo diretor Christopher Nolan.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



10.1. A Estrada de Volta (Recusa do Retorno) – O mundo de Gotham vive um clima de paz e aparente tranquilidade. Bruce, vive recluso da sociedade em profunda depressão pela morte de Rachel. A persona do Batman há muito tempo está abandonada nas profundezas da velha Bat-Caverna. Porém, uma nova ameaça começa a emergir. Em o Cavaleiro das Trevas Ressurge, Bruce é não quer voltar a interagir com o novo mundo, por achar que sua missão já havia terminado.



10.2. A Estrada de Volta (A Luta Mágica) – A chegada do vilão Bane desestabiliza a paz em Gotham e provoca o velho aliado do Batman, o Comissário Gordon, agora com a ajuda do jovem policial John Blake, eles mobilizam as forças da lei para tentar impedir o mal que se aproxima. Uma série de eventos fazem com que Bruce seja provocado a tomar ciência das novas forças do mal e por intervenção de Blake, ele é convencido a retomar o manto do Batman, mais uma vez para salvar Gotham. Porém, o Batman encontra um oponente mais forte e poderoso – Bane. Bane desestabiliza emocional e fisicamente o Batman, que sucumbe ao novo inimigo e é lesionado na coluna vertebral e moralmente humilhado é jogado de volta em uma prisão nos confins do mundo, e lá Bruce/Batman precisa recuperar sua força e fé em si mesmo, iniciando uma nova jornada de ressurgimento das cinzas.



10.3 A Estrada de Volta – Ao vencer o desafio de sobrevivência no fosso-prisão e curar suas lesões físicas e espirituais, Bruce reúne recursos e com a motivação renovada ele retorna para seu lar, Gotham. Bruce reencontra seus velhos aliados, Gordon e Lucius Fox e com a ajuda do jovem Blake e da mais nova amiga a Selina Kyle, ele inicia o plano de restabelecer a ordem e derrotar Bane e seu exército.



11 e 12. Ressurreição/Retorno com Elixir – O Batman tem em seu retorno, a sensação de ser a sua última cruzada. Na batalha final para salvar Gotham, seu confronto com Bane, não só é a oportunidade para se vingar por tudo de ruim que o vilão fez a ele e a cidade, como também configura-se um grande retorno ao passado e a descoberta de uma traição: Miranda Tate, revela sua real identidade – Tália al Ghul, a filha de seu antigo mestre/inimigo Henri Ducard (Ra's al Ghul), e que Bane opera sob suas ordens. Tália ameaça destruir a cidade de Gotham com um artefato nuclear. Batman/Bruce decide que há um último ato para salvar Gotham – carregar a bomba para longe numa missão suicida. Com isso, o Batman tem a sua redenção. Deixando de ser um maldito Cavaleiro das Trevas se imortaliza como um mártir que sacrificou sua vida para salvar Gotham e transforma-se num verdadeiro herói.



12.1 Liberdade para Viver – A Jornada do herói na trilogia do Nolan, encerra a ópera do Cavaleiro das Trevas. Seu Batman encontra a verdadeira paz na sua última cruzada. Morre o homem por detrás da máscara e imortaliza o mito do Batman. Num final de interpretação dúbia, vislumbra-se um Bruce Wayne que finalmente se permite viver a vida que ele nunca soube que poderia ter. Seria um delírio de Alfred ou o Bruce encontrou a paz e a liberdade de viver. O real herói da Trilogia de O Cavaleiro das Trevas não é Batman, acompanhamos a jornada de Bruce Wayne em se autoconhecer, lidar com seus medos e angústias. Um homem de carne e osso que na busca por se encontrar acaba criando o Batman, um mito que transcende a própria mortalidade e vai além de sua própria humanidade e se sacrifica para salvar Gotham. Bruce acaba nos ensinando em sua jornada que o verdadeiro herói é altruísta, que compreende sua pequenez diante da grandiosidade e imperfeições do realidade, abdica de suas vaidades e busca como missão a dedicação em não mediar esforços para lutar pelo próximo e tentar tornar o mundo um lugar melhor para todos.




4.4.5 – Snyder/Affleck - a representação transmídia do Batman



A proposta do Batman de Affleck (Figura 92) e Snyder foi apresentar uma nova abordagem do personagem, seguindo a tendência realista de Burton e Nolan, mas sem a mesma estrutura mitológica. Além disso, o Batman do filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) é o que mais se aproxima da matriz original do personagem dos quadrinhos atuais e o que melhor se enquadra no conceito franquia transmídia, de uma rede de produtos midiáticos para diferentes públicos. A caracterização e a interpretação transportaram as personas do bilionário e do herói dos quadrinhos para a tela do cinema de maneira coerente com a ideia original de um experiente combatente do crime que administra muito bem a vida dupla de vigilante e playboy. 



Figura 92 – O Batman de 2016/2017. Ben Affleck interpreta Bruce Wayne/ Batman.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



No filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Zack Snyder tenta estabelecer a sua visão do Universo dos Super-heróis da DC Comics, numa abordagem inspirada na visão estética e narrativa do trabalho de Frank Miller com o Batman nos quadrinhos dos anos 1980. Snyder tenta emular as divergências ideológicas e metodológicas de combate ao crime entre o Superman e o Batman. O enredo do filme se apresenta como uma continuação de Man of steel (2013), também de sua direção, em que o mundo questiona as consequências de haver um super-ser que apresenta capacidade destrutiva incalculável ao mesmo tempo que tenta se enquadrar num mundo tão cheio de contradições. Em Batman v Superman: Dawn of Justice, a premissa segue em colocar em confronto o Homem de Aço contra o Cavaleiro das Trevas, tendo ainda a presença da Mulher Maravilha que define o ponto de equilíbrio e de racionalidade para acabar com a rivalidade aparente e direcionar as ações dos três contra uma ameaça muito maior. O filme procura criar as bases para os futuros filmes da Liga da Justiça, um supergrupo de heróis liderados por Superman, Batman e Mulher Maravilha. 



Figura 93 – Composição do cartaz oficial e de cenas do longa-metragem Batman v Superman: Dawn of Justice, lançado em 2016 pelo diretor Zack Snyder.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



O Batman de Snyder e de Affleck, apesar de ser a mais recente adaptação do personagem para o cinema, apresenta características estéticas e conceituais que referenciam traços da mitologia do personagem em outras mídias. O visual mescla o conceito de Frank Miller numa abordagem mais contemporânea presente nos quadrinhos desenhados por Jim Lee e Greg Capullo e no jogo de vídeo game Arkham Origins (2013), criado pelo diretor de arte Jeremy Price e desenvolvido pela WB Games Montréal Inc. (Figura 94).




Figura 94 – O Batman de Jim Lee, Greg Capullo, Jeremy Price e Zack Snyder.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



O Bruce Wayne de Affleck é seguro em relação a sua cruzada contra o crime, enquanto o seu Batman é implacável contra os criminosos, aproximando-se do perfil já apresentado por Keaton e Bale do Homem-Morcego anti-herói que faz a coisa certa por meios não tão corretos assim. O Batman/Bruce Wayne, representados por Ben Affleck, materializam o herói protagonista que carrega consigo um fardo de uma cruzada contra as forças do mal e suas ações boas ou ilegais se apresentam como necessárias para conter o caos da criminalidade a fim de tentar estabelecer a ordem a partir do medo do vigilante Cavaleiro das Trevas. Em paralelo, o Bruce Wayne representa o arquétipo do príncipe de Gotham.



Figura 95 – Batman com sua Grapnel Gun -  Snyder faz referência aos Batman’s anteriores e reproduz a cena clássica do personagem empunhando sua Grapnel Gun (arma lançadora de gancho).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




Além de aparentar a experiência em ter combatido os vilões clássicos de sua galeria de antagonistas, o Batman de Synder encontra conflito e temor na relação com outros super-heróis: o Superman e a Mulher-Maravilha. Pelo Superman, ele nutre o sentimento de medo do que um indivíduo com tantos poderes possa causar à humanidade. Partindo disso, seu Batman procura de forma obsessiva construir recursos para neutralizar esse super-homem caso ele se volte contra os seres humanos. Snyder aproxima esse Batman do arquétipo do guardião silencioso, do protetor zeloso, que caminha nas sombras e é amaldiçoado e temido por todos. Ao fazer parte da futura Liga da Justiça, Batman poderá encontrar a redenção e ser visto como um herói menos maldito.

O diretor Zack Snyder já havia dirigido o filme 300 (2006), baseado na obra homônima em quadrinhos de Frank Miller, o que fez a primeira aproximação com o homem que redefiniu o Batman no século XX, e que na atualidade sua visão do Cavaleiro das Trevas é reverenciada e revisitada pelos autores contemporâneos que trabalham com o Homem-Morcego nas mais diversas mídias. O Batman que vemos no filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) (Figura 91), é visual e conceitualmente uma homenagem ao trabalho de Miller no clássico em quadrinhos Batman the Dark Knight Returns (1986) (Figura 96).



Figura 96 – A referência do Batman de Frank Miller em Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) de Zack Snyder.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Ao expor as dinâmicas narrativas sofridas na trajetória cinematográfica do Batman de 1966 a 2016, podemos identificar, na adaptação do personagem de Snyder e Affleck, o diálogo de seu Cavaleiro das Trevas com as demais adaptações para o cinema, bem como com as outras encarnações em diferentes mídias, reforçando o seu enquadramento no princípio transmídia da construção de mundo.



Quadro 2 – A evolução estética do Batman no cinema 1966-2016.



		Ator

Adam West

		Ator

Michael Keaton

		Ator

Val Kilmer

		Ator

George Clooney

		Ator

Christian

Bale

		Ator 

Ben Affleck



		Estética Camp

		Estética Dark e gótica

		Estética Pop

		Estética Burlesca

		Estética Hiper-realista

		Estética Transmídia



		Diretor

Leslie H. Martinson

		Diretor

Tim Burton

		Diretor

Joel Schumacher

		Diretor

Christopher Nolan

		Diretor

Zack Snyder



		Batman: The Movie 

(1966)

		Batman (1989)

Batman Returns (1992)

		Batman Forever 

(1995)

		Batman & Robin 

(1997)

		Batman Begins 

(2005)

The Dark Knight 

(2008)

The Dark Knight Rises 

(2012)

		Batman v Superman: Dawn of Justice 

(2016)





Fonte: Autoria própria.




5 A representação transmidiatização no Batman atual do cinema



Neste tópico, apresentamos o terceiro ciclo da jornada midiática do Batman – o processo de transmidiatização. A construção do personagem e suas diversas adaptações para outras mídias capilarizaram a sua penetração na cultura pop ao longo das décadas e para um público cada vez mais amplo e plural. O levantamento realizado para este estudo, de revistas, desenho animados, filmes, jogos e outros itens produzidos por fãs, é apenas uma foto instantânea de um conjunto dinâmico, que cresce todos os dias com novos trabalhos.

Além da análise descrita do conjunto dessas “bat-mídias”, aplica-se também aos sete princípios da narrativa transmídia de Jenkins à franquia, comprovando a existência da transmidiatização do Batman. E, finalmente, analisa-se a anatomia subjetiva do personagem, presente em todas as épocas, em todas as mídias, vivo como se fosse uma pessoa real no cotidiano de um número incalculável de pessoas: a sombra que paira por trás das mídias.



5.1 Representação múltipla e complexa



Em seus mais de setenta anos de existência na mídia, o Batman consolidou-se como produto midiático bem-sucedido, parte de um conglomerado de mídia encabeçado pelas empresas Warner Bros. Entertainment Company e a editora DC Comics, suas subsidiárias e parceiras comerciais que compartilham os direitos de produção e distribuição do personagem e seu universo mitológico.

Para Jenkins (2009), o futuro de produtos da indústria do entretenimento, como, por exemplo, o Batman, está na capacidade de se reinventar, dinamizando suas histórias e seus personagens em uma narrativa que pudesse convergir livros, jogos e filmes, fluindo o seu conteúdo a partir de múltiplas plataformas. A produção desses bens culturais necessita se adaptar à dinâmica do capitalismo, obedecendo ao ritmo da competitividade, às demandas da audiência, uma constante concorrência por um alcance de público cada vez mais amplo e variado.

Pela editora DC Comics, Batman é publicado, ininterruptamente, fazendo-se presente em 14 títulos entre publicações regulares e edições especiais de revistas em quadrinhos atualmente, sendo a Detective Comics a publicação mais antiga em circulação, de 1939 até 2017. Nos EUA, pela DC Comics, os títulos em que o Batman se faz presente, além das clássicas Detective Comics e Batman, atualmente são: All Star Batman, as séries derivadas de sua mitologia como Batgirl, Batgirl And The Birds Of Prey, Catwoman, Grayson, Harley Quinn e Nightwing. Ademais, atua junto aos demais personagens do Universo DC como Injustice: Gods Amoung Us, Justice League, Justice League Vs. Suicide Squad. Conta ainda com edições especiais nas quais divide o título com o Superman como a Superman/Batman ou a que o Homem-Morcego se une ao Superman e a Mulher Maravilha na publicação Trinity.

Há também as publicações derivadas de outras mídias, como Batman '66 que traz de volta o universo da série de 1966 para os quadrinhos com histórias originais e regulares. E a Batman Beyond, que apresenta a continuidade do universo da série animada Batman Beyond (1999/2001). A continuação do clássico Batman the Dark Knight Returns, de Frank Miller, em Dark Knight III, o universo criado por Miller é revisitado em expandido.

No Brasil, o Batman assim como o Universo DC nos quadrinhos são publicados pela Editora Panini. Nesse caso, Batman protagoniza os títulos: Batman, A Sombra do Batman e Lendas do Cavaleiro das Trevas, além dos especiais Batman’66 e Cavaleiro das Trevas III.

Vale ressaltar que, além da Panini, existe a publicação do Batman pela Eaglemoss, que reedita publicações dos anos de 1980 e 1990, com algumas da primeira década de 2000. Como Batman – Cataclismo (Terremoto), a série Batman – Terra de Ninguém, Batman – Silêncio, Batman – Morte em Família, Batman – O longo Dia das Bruxas e Batman – O Nascimento do Demônio.



5.1.1  Seriados de TV



Além da consagrada série Batman, de 1966 a 1968, com três temporadas e cerca de 120 episódios, estrelada por Adam West, como Batman; e Burt Ward, como Robin; direção e produção de William Dozier. No Brasil, foi exibida nos anos 1960 pela Globo e, mais tarde, reexibida pelo SBT, posteriormente, pelos canais a cabo Fox, FX e, mais recentemente, pelo TCM (Turner Classic Movies). 

Após mais de trinta anos, o universo do Batman retornaria as telas de TV com as séries: Birds of Prey (2002) e doze anos depois com Gotham (2014). Birds of Prey (2002) tem como cenário um futuro distópico em que Gotham City é vigiada por três super-heroínas: a Oráculo (Barbara Gordon, ex-Batgirl), a Canário Negro (Dinah Lance) e a Caçadora (Helena Wayne, filha de Bruce Wayne e Selina Kyle, ex-Mulher Gato) (Figura 97). A série tem sua base no título homônimo em quadrinhos publicado desde o ano 1995, onde abordava as ações das três personagens agindo na Gotham City de maneira independente do Batman. Na série de TV, as três lutam contra as ações criminosas secretamente orquestradas pela Dra. Harleen Quinzel, a Arlequina, que tenta reconstruir o legado de crime do Coringa. A série teve apenas uma temporada de 13 episódios, e foi cancelada.



Figura 97 – Série Birds of Prey (2002) e o título homônimo em quadrinhos ao qual a série foi inspirada, com as protagonistas: Caçadora, Oráculo e Canário Negro.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Um fato interessante sobre essa série é as influências das histórias em quadrinhos, como Batman The Killing Joke, de Alan Moore, em 1988, que apresenta o coringa atirando contra Barbara Gordon, filha do Comissário Gordon e a Batgirl, deixando-a paraplégica. A série reproduz a mesma cena dos quadrinhos. A estética da série é a herdade dos filmes do Batman de Tim Burton e de Joel Shumacher. Já o fato de haver três mulheres protagonistas é uma influência da série de TV Xena: Warrior Princess (1995-2001), dos criadores John Schulian, R.J. Stewart e Rob Tapert; e da série Buffy the Vampire Slayer (1997-2003), do criador Joss Whedon, atual diretor dos filmes The Avengers (2012) e Avengers: Age of Ultron (2015) (Figura 98).


Figura 98 – Xena e Buffy.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



A mais recente produção em liveaction com base no universo do Batman é Gotham (2014/2017) uma série de televisão que apresenta a famosa cidade de Gotham City, lar e base de operações do Homem-Morcego, na perspectiva do então detetive polícia James Gordon, muito antes de ele se tornar o famoso Comissário Gordon. A trajetória de Gordon mostra as nuances da cidade, seus personagens e figuras importantes que fizeram da cidade o ambiente frutífero para originar o futuro Cavaleiro das Trevas e seus mais icônicos adversários e aliados.

A jornada de Jim Gordon cruza com o drama pessoal vivido pelo jovem Bruce Wayne, revivendo a trágica noite em que seus pais são assassinados e Gordon, com a ajuda do detetive Harvey Bullock, mergulham no submundo do crime de Gotham a fim de encontrar o assassino de Thomas e Martha Wayne. Com esse ponto de partida, nas temporadas seguintes, a série com bastante influência das obras em quadrinhos de Batman Ano Um de Frank Miller e a trilogia cinematográfica The Dark Knight de Christopher Nolan entrelaçam a origem de Bruce Wayne/Batman, dos chefões da máfia de Gotham, da corrupção das instituições da cidade e dos antológicos vilões do Batman (Pinguim, Charada, Mulher-Gato, Hera Venenosa, Espantalho, Hugo Strange, Duas-Caras e Senhor Frio), quando esses ainda eram bem jovens. Ademais, explora a infância e a adolescência de Bruce e sua relação com Alfred Pennyworth, que além de mordomo, também é seu o tutor e o responsável por sua educação.




Figura 99 – Série Gotham (2014), pôster oficial de terceira temporada para 2017.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



5.1.2 Séries animadas



As séries em animação na televisão se iniciaram com The Adventures of Batman with Robin the Boy Wonder (de 1968-1969), The New Adventures of Batman and Robin (de 1977-1979), ambas derivadas da série em liveaction de 1966. A aparição da Dupla Dinâmica é presente nas séries animadas Super Friends (de 1973/1985) e The Super Powers Team: Galactic Guardians (1985-1986), derivando uma linha de brinquedos conhecidos como Super Powers, produzida por Hanna-Barbera com personagens de quadrinhos da DC Comics.

Nos anos 1990, no entanto, em parte devido aos avanços das técnicas de animação por computador, em parte pela exigência do público pela diversificação, várias séries de animação se consolidaram[footnoteRef:14]: Batman: The Animated Series (1992/1999), Batman Beyond (1999/2001), The Batman (de 2004/2008), Batman: The Brave and the Bold (de 2008/2011), e Beware the Batman (de 2013/2017).  [14:  Não listamos a série Justice League/Justice League Unlimeted (de 2001/2006), nem a participação do Homem-Morcego em episódios de outras séries – como Superman ou Scooby Doo. Há ainda várias séries de animação spin-off como Young Justice (2010/2013) para o público jovem; e Teen Titans Go! (2013/2017), série de humor para o público infantil com piadas voltados para os pais. As supervilãs Arlquina e Hera Venonosa (que vivem um relacionamento homossexual aberto nos quadrinhos adultos) também têm séries de animação infantil associadas à venda de brinquedos.] 


Batman: The Animated Series (1992/1997) venceu quatro prêmios Emmy. O estilo visual da série é baseado no trabalho de Bruce Timm. De 1997 a 1999, a série passou a se chamar The New Batman Adventures, com a inclusão de Batgirl e de Asa Noturna, além de um novo Robin[footnoteRef:15]. O traço de Timm está mais firme, e as histórias estão mais sérias, sendo baseadas mais na atualidade, como a década de 1990, enquanto na primeira série animada as histórias eram um pouco mais juvenis, sendo baseadas nas histórias em quadrinhos da década de 1970. A série conquistou um sucesso inesperado e levou a que se fossem iniciadas outras adaptações animadas de personagens da DC Comics. [15:  Os episódios foram exibidos juntamente com novos capítulos de Superman: The Animated Series, conhecidos em português como As Novas Aventuras de Batman e Superman (The New Batman/Superman Adventures). Algumas vezes, os enredos dos episódios de As Novas Aventuras de Batman foram combinados com os de Batman: The Animated Series usando-se a mesma sequência introdutória. Isso levou a que muitas fontes listassem essas séries como sendo uma única, quando são duas. ] 


Batman Beyond (1999/2001) ou Batman do Futuro é uma série de televisão animada de ficção científica destinada a dar sequência às narrativas atuais do Batman. Revisitando a premissa aberta por Frank Miller em Batman O Cavaleiro das Trevas de 1986, em que Bruce Wayne havia se aposentado das ações como Batman, a história desenvolve-se no futuro quando a máscara do Batman é utilizada pelo jovem Terry McGinnis, sob a supervisão do já idoso Bruce Wayne, para derrotar os criminosos que continuam assolando Gotham City. A série resultou em 52 episódios e um filme (longa-metragem) servindo também como “ensaio” para os desenhos animados da Liga da Justiça no futuro. Apesar do sucesso e de manter laços narrativos com várias histórias em quadrinhos publicadas pela DC Comics, incluindo as séries ainda em curso, Batman Beyond foi cancelada, mas seu legado foi incorporado na atualidade das histórias em quadrinhos da DC Comics após sua reformulação editorial ocorrida no ano de 2011, conhecida como os Novos 52, visto que a editora expandiu o universo de títulos e contextos narrativos com base no conceito de multiverso, o que permitiu a existência das várias versões do Batman, em diversas publicações e mídias, um Homem-Morcego para cada público. 

Em contraposição, The Batman (2004/2008) é um retorno ao passado. Ao contrário das séries anteriores, essa foi produzida para chamar a atenção das crianças que estão começando a se interessar pelo personagem e dos fãs nostálgicos do “Homem-Morcego de antigamente”. 




Batman: The Brave and the Bold (2008/2011), ou Batman: Os Bravos e Destemidos, traz outra abordagem para o Homem-Morcego. Num resgate do personagem das Eras de Ouro e da Era de Prata, a série enfoca Batman trabalhando em conjunto com diferentes heróis do universo DC das Era de Ouro e de Prata, como o primeiro Flash, Jay Garrick. Nesse caso, não há estética sombria e violenta: os textos são bem-humorados, lembrando o seriado da década de 1960 e os quadrinhos feitos por Dick Sprang. 

Beware The Batman (2013), ou A Sombra do Batman, continua com a estética retrô das séries anteriores, com sua produção toda feita em animação do tipo 3D. Batman conta com parceiros e inimigos mais atuais. Ele se une à espadachim Katana e ao seu mordomo e agente secreto Alfred Pennyworth para enfrentar novos vilões. Após 26 episódios, a série foi cancelada.

O mais relevante dado de nossa pesquisa foi o fato de que, ao longo de sua trajetória midiática, o Batman, já na sua condição de produto e com o status de franquia, foi sendo reinventado em função da época, da audiência ou do marketing para atravessar gerações em tão distintas adaptações, confirmando seu enquadramento na teoria das narrativas transmídia.



Figura 100 – Batman nas séries em animação.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



5.1.3 Filmes animados



Foram produzidos cerca de 30 longas-metragens animados oficiais sobre o Batman desde 1993. Destacaremos, a seguir, os principais. 

Batman: A Máscara do Fantasma (1993) é o primeiro longa-metragem baseado na série animada de TV Batman: The Animated Series. O longa apresenta a origem do Batman de uma maneira ainda não abordada nos quadrinhos – não há a sequência clássica da morte de Thomas e Martha Wayne. O longa introduz elementos novos à mitologia do personagem, demarcando que a série na qual se baseia a animação segue cronologia e temporalidade próprias, e que a matriz dos quadrinhos é apenas uma inspiração que não limita a criatividade em explorar nuances narrativas diferentes. A história mostra a volta de Beaumont, uma antiga namorada de Bruce Wayne a Gotham City, junto com a chegada de um vigilante que começa a eliminar chefões da máfia da cidade. Ainda dando sequência à exploração do universo proposto por Bruce Timm, sua mitologia para o Batman rendeu os longas Batman & Mr. Freeze: Abaixo de Zero (1998), que também é baseado na série televisiva Batman: The Animated Series. Serve de sequência ao episódio da série, intitulado Deep Freezer, e também ao filme A Máscara do Fantasma. Batman e Superman: Os Melhores do Mundo (1997), que foi um episódio da série animada do Superman que, por sua vez, corresponde à série The New Batman Adventures, em que há o primeiro encontro do Homem de Aço com o Homem-Morcego, que tem de unir forças contra a aliança maligna entre seus respectivos arqui-inimigos: Lex Luthor e o Coringa. 

 

Figura 101 – Batman nas séries em animação.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Como derivado da série Batman do Futuro, o longa Batman do Futuro: O Retorno do Coringa (2000) apresenta o que aconteceu no último embate do Batman com o Coringa no passado, que resultou em graves feridas que, com o retorno do desaparecido Coringa, voltam a sangrar e a atormentar o velho Bruce Wayne.

Encerrando o arco de longas baseado na mitologia criada em 1992 em Batman: The Animated Series, a animação Batman: O Mistério da Mulher-Morcego (2003) apresenta a personagem Batwoman como protagonista e o mistério em torno de sua identidade colocam o Batman em confronto com velhos inimigos como o Pinguim e o Bane.

Batman vs. Drácula (2005) é um filme animado baseado na série de televisão The Batman. Animação que esteve no ar de 2004 a 2008, é um retorno estético ao Batman da Era de Bronze. O longa coloca o Batman em confronto com o mítico Drácula, numa referência ao mesmo encontro dos personagens nos quadrinhos na série Batman & Dracula: Red Rain de 1991 por Doug Moench e desenhada por Kelley Jones. 

Numa homenagem aos cinquenta anos da série do Batman de 1966, o longa animado Batman: Return of the Caped Crusaders (2016) traz de volta a atmosfera da série televisiva dos anos 1960, em que as estrelas de filme Adam West, Burt Ward, e Julie Newmar, agora como dubladores, reprisam seus papéis de Batman, Robin, e Catwoman da série. A dupla dinâmica enfrenta seus vilões clássicos na incansável luta contra o crime em Gotham City, com muito humor e aventura.

Além dos filmes da animação que derivam diretamente das séries televisivas, há vários filmes adaptados diretamente de histórias em quadrinhos. Superman/Batman: Inimigos Públicos (2009) é baseado no primeiro arco de história da revista Superman/Batman; Batman: Year One (2011) e baseia-se na história em quadrinhos homônima de Frank Miller. Batman: The Dark Knight Returns (2012-13) é baseado na série de quadrinhos com o nome; que conta a história de um Batman mais velho que retorna da sua aposentadoria para combater o crime. Batman: The Killing Joke (2016) tem roteiro de Brian Azzarello, livremente baseado no enredo da história em quadrinhos de mesmo nome de Alan Moore. 




Figura 102 – Batman nas séries em animação.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Os filmes mais recentes reproduzem os arcos narrativos atuais. Por exemplo: Son of Batman (2014), Batman vs. Robin (2015) e Batman: Bad Blood (2016) são adaptações das histórias em quadrinhos de Grant Morrison e Andy Kubert sobre Damian Wayne, o filho do Batman. 

Há ainda filmes de animação importantes derivados de histórias em quadrinhos que retratam momentos relevantes da história do personagem, que funcionam como uma propagação ampliada dos acontecimentos para um público maior. Batman: Under the Red Hood (2010), por exemplo, narra a ressureição do primeiro Robin (Dick Grayson), como vilão, e depois como Asa Noturna; e o surgimento do segundo (Jason Todd). 

Esse também é o caso do filme Liga da Justiça: Crise em Duas Terras (2009), baseado na famosa história em quadrinhos de 1964 Crise na Terra-3 (escrita por Gardner Fox para Justice League of America #29–30) e na graphic novel de 2000 JLA: Earth 2 (de Grant Morrison). Esse filme de animação, apesar de ser da Liga da Justiça e não do Batman, é bastante importante não apenas devido ao papel central do Homem-Morcego na narrativa mas sobretudo porque explica e desencadeia toda uma mudança no universo narrativo da DC Comics.




Figura 103 – Batman nas séries LEGO em animação.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



Existem ainda filmes de animação derivados do cinema e dos vídeos games. Batman: O Cavaleiro de Gotham (2008), por exemplo, é um anime, dirigido por Toshi Hiruma e Bruce Timm. Reúne seis curtas.  Apesar de todos baseados no estilo de arte japonesa, cada segmento tem sua própria escrita e estilo artístico. As narrativas se passam entre os filmes Batman Begins (2005) e Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008). Já Batman: Assault on Arkham (2014) é baseado no vídeo game Batman: Arkham, e é uma sequência direta de Batman: Arkham Origens.

Animações produzidas para vender uma nova linha de bonecos do Batman pela Mattel, Inc. como os filmes Batman Unlimited: Animal Instincts (2015); Batman Unlimited: Monster Mayhem (2015); e Batman Unlimited: Mechs vs. Mutants (2016) alavancaram a venda dos brinquedos de mesmo nome. 

Em parceria, a companhia The Lego Group e a DC Comics, além de jogos de vídeo game, produziram os seguintes filmes em animação: Lego Batman: The Movie – DC Super Heroes Unite (2013), Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered (2014) e The Lego Batman Movie (2017). 



5.1.4 Videogames e colecionáveis



Um dos principais motivos para se escolher o super-herói Batman para licenciamento é sua grande popularidade. Dentro da classificação de licenciamento de produtos, Batman é considerado um personagem clássico, ou seja, com um relacionamento antigo e já estabelecido. Ele é apontado como um personagem bastante popular, com penetração junto ao público e com solidez, ou seja, sua preferência pelo consumidor não é considerada uma “moda passageira”. Sua presença é constante nas prateleiras de lojas e de magazines com inúmeros produtos, de modo que a quantidade de itens com o super-herói gera publicidade (visibilidade) espontânea, o que beneficia os licenciados entre si, em um círculo que se autossustenta. Marcas como Nike, McDonald's, Lamborghini, Nokia são apenas algumas, de segmentos diversos, que associaram suas imagens à franquia/marca Batman. No mercado de brinquedos, grandes fabricantes mundiais como Mattel, HotToys, NECA e LEGO licenciaram milhares de produtos para crianças, jovens. Já o novo segmento bastante lucrativo – os colecionáveis para os adultos – mantém o Batman como um dos personagens mais populares do mercado.

Desde os anos de 1960, com a série televisiva, o Batman se faz presente em diversos produtos de merchandising, com uma infinidade de brinquedos, estatuetas e diversos itens colecionáveis que circulam com a imagem do Homem-Morcego e seu universo a pelo menos meio século. Para nosso trabalho, em virtude da extensa quantidade de produtos derivados, focaremos no nicho dos video games, mais especificamente na mais recente série de jogos eletrônicos baseada no universo do Batman – os jogos da série Arkham (2011-2016).



Figura 104 – Batman merchandising. Uma infinidade de itens colecionáveis



Fonte: Imagem do site darkknightnews.com.




Figura 105 – Coleção de figuras de ação (action figures) do Batman.



Fonte: Acervo pessoal do autor.



Nos vídeogames, Batman é pioneiro e campeão. Na mídia eletrônica, a história do Batman é presente desde 1986, com cerca de 30 títulos de jogos de vídeo game protagonizados ou com a participação do Homem-Morcego, com destaque para a série Arkham – composta pelos jogos Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight (de 2011/2015), e ainda temos os jogos derivados Batman: Arkham VR (2016) para a plataforma de realidade virtual e o jogo Batman: The Telltale Series (2016) para a plataforma mobile para smartphones. 

Diante de um espectro de presença em múltiplas plataformas de mídia – umas dialogando com outras e todas com a mitologia original dos quadrinhos, recriando novos enredos e produzindo novos elementos narrativos – retoma-se o tema da transmidiatização. 




Figura 106 – O Batman na transmidiatização. Esquema metodológico de Thompson adaptado à representação do processo de transmidiatização.



Fonte: Autoria própria.



Ao retomar a análise da abordagem metodológica do enfoque tríplice, o processo de transmidiatização surge como um terceiro ciclo iniciado pelo processo de mediação, avançando ao processo de midiatização e se desdobrando no processo de transmidiatização do Batman na sua jornada na mídia. Como reprisado na Figura 106, o estágio da produção/transmissão configura-se mais complexo, os agentes envolvidos com o personagem são empresas além da editora e da produtora de filmes. Nesse estágio, o Batman se consolida como uma franquia. Empresas em segmentos distintos como a Mattel Inc. (licenciada para a produção de brinquedos), a Netflix (um dos maiores serviços de streaming de vídeos no mundo) e a Rocksteady Studios (desenvolvedora dos jogos da série Arkham) representam algumas das principais empresas que trabalham com Batman e seu universo. 



5.2 Princípios de transmidiatização



Diante do que abordamos no percurso midiático do Batman, seu enquadramento nos princípios da mediação e da midiatização, o próximo passo da jornada proposta neste estudo diz respeito ao percurso dos princípios da narrativa transmídia caracterizado pelos estudos de Jenkins (2003) e Scolari (2013), visto que cada meio fornece um aporte para a construção do universo narrativo do Batman. Desde as páginas das histórias em quadrinhos até a transposição das produções audiovisuais para o cinema e para a televisão, chegando às formas digitais com jogos eletrônicos e conteúdo multiplataforma na fluidez da internet e a extensão para objetos de marketing e merchandising, o Cavaleiro das Trevas apresenta vasta capacidade de harmonizar-se nos diversos meios e nas linguagens. 

Tendo em vista a complexidade do personagem, a forma mais adequada de compreender sua condição extraordinária de bem cultural/produto midiático/franquia é a partir de seu enquadramento nos princípios da narrativa transmídia.  Há sete princípios analíticos para caracterizar a narrativa transmídia segundo Jenkins (2003): (1) Propagação vs. Penetração; (2) Continuidade vs. Multiplicidade; (3) Imersão vs. Dispersão; (4) Construção de Mundo; (5) Serialidade; (6) Subjetividade e (7) Desempenho. 

A “Propagação” é horizontal e indica a capacidade do público de participar ativamente na circulação de conteúdos multimídia a partir de redes sociais e no processo de expandir o seu valor econômico e cultural. E a “Penetração” é vertical e se refere à capacidade do indivíduo de explorar em profundidade as extensões dos conteúdos narrativos, provocados pela identificação com algum conteúdo narrativo que realmente capta a sua atenção. Pode-se dizer que o Batman tanto tem uma notável propagação (conquistando novos públicos) como também “penetra” em seus fãs, não apenas partilhando valores morais mas sobretudo seu comportamento cético e crítico em relação à sociedade.

Sob os princípios da narrativa transmídia, a série Batman: The Animated Series, enquadra-se no princípio da “Continuidade” do ponto de vista da produção de conteúdo e se apresenta como o princípio da “Multiplicidade” para o público. Significa que a série animada produzida a partir dos elementos mitológicos do universo do Batman nos quadrinhos se apresenta como a continuação de uma narrativa da jornada de aventuras do herói, emuladas no âmbito do audiovisual, de forma serializada que dá continuidade ao mundo do personagem. Porém, a série-tronco acabou gerando outras séries-galhos, voltadas para públicos específicos: infantil, juvenil, ficção científica, cult.

Ademais, o conflito entre muitos anos de serialização e a necessidade de coerência interna do mundo narrado levou à criação do conceito de “Multiverso”, um conjunto de muitos universos ou de uma realidade paralela e relativa no interior do universo narrativo. Assim, os super-heróis da Era do Ouro vivem na Terra 2 e, em alguns momentos, voltam a interagir com os super-heróis da atualidade narrativa. “Os Novos 52”[footnoteRef:16] são a nova repaginação do universo DC, a matriz atual para a construção do mundo de seus super-heróis a partir de narrativas seriadas. Talvez seja necessário acrescentar que, do ponto de vista da construção do mundo e da serialização, os universos narrativos das histórias em quadrinhos funcionam como laboratórios de transmidiatização dos universos audiovisuais, inventando soluções de continuidade e corte narrativo que são adotados por séries de televisão e projetos transmídia.  [16:  Os Novos 52 (cinquenta e dois) é uma minissérie de histórias em quadrinhos publicadas, originalmente, semanalmente, durante 52 semanas, criada por quatro dos maiores escritores da DC: Grant Morrison, Mark Waid, Geoff Johns e Greg Rucka. 52 mostra aos leitores o que aconteceu no Universo DC durante o período referente ao salto cronológico de um ano ocorrido em todas as séries mensais da editora.] 


Entretanto, as diferentes narrativas de um universo nunca se encaixam completamente. Assim como um mito antigo, a narrativa mítica atual tem várias versões. E uma mesma história pode ser contada tanto pelo comissário Gordon como pelo Coringa, de forma bastante diferente. O princípio da “Subjetividade” compreende que a narrativa elaborada pelo receptor é propositalmente formada a partir de várias mídias de modo desigual e combinado. Nos quadrinhos, tal história é assim; no cinema, é assado. Tais discrepâncias não apenas aguçam a curiosidade e fazem com que o receptor pesquise mas também incentivam que se tenha a própria versão da narrativa, contando sua própria história a partir das versões adquiridas. 

O que nos leva ao princípio do “Desempenho” é a capacidade de estimular os fãs a se apropriarem e a produzir conteúdo de maneira espontânea. Um dos exemplos que destacamos nesta dissertação é a produção Batman Dead End (2003), do diretor Sandy Collora. Um fã-filme que marcou a produção de outros filmes e curta-metragens de animação ou com atores reais (liveaction) sobre o Batman e demais personagens da cultura pop utilizando o serviço gratuito de veiculação e compartilhamento de produções em audiovisual oferecido pela empresa Google Inc. – o Youtube. Por meio de blogs e de ferramentas de interação social on-line como o Facebook, os fãs do Batman se congregam, produzem conteúdo e interagem entre si e todos com as novas narrativas produzidas pela Warner/DC Comics e pelas demais empresas que compõem o conglomerado de mídia em torno do Batman retroalimentam sua paixão pelo personagem. No Brasil, uma apropriação do Batman que ganhou uma repercussão em meados de 2003, no Youtube, um vídeo intitulado Batman – Feira da Fruta, a paródia produzida no ano de 1981 pelos Fernando Pettinati e Antônio Camano, estudantes na época, tiveram sua obra viralizada, antes mesmo do termo ser cunhado, no ano de 2003 quando uma cópia do VHS foi divulgada no Youtube.




Há fãs que se apropriam da imagem do personagem e desenvolvem atividades que transcendem o universo da passividade em consumir os conteúdos relacionados ao Batman e acabam ressignificando o valor do personagem para outros contextos. Esse é o caso do empresário brasileiro que se veste como o Cavaleiro das Trevas e visita hospitais e instituições que tratam crianças com câncer para levar uma mensagem de apoio e de superação inspirada na mitologia do próprio Batman (do qual trataremos mais adiante).

Em relação à “Dispersão”, é o princípio que representa a presença de elementos da narrativa materializados e pulverizados no cotidiano real, tais como: camisetas, brinquedos, canecas e demais itens produzidos pela indústria que, por meio de estratégias de marketing, reproduzem os personagens e os elementos do universo de uma dada franquia. Já a “Imersão” é princípio de provocar no receptor a sensação de entrar no universo da narrativa, por meio de sua interação ambiental, como em parques temáticos e jogos de vídeo game. 

 Nos tópicos a seguir, sob os princípios da narrativa transmídia, destacamos três marcos narrativos que mais bem representam o enquadramento do Batman no processo de transmidiatização.



5.2.1 Tornando-se o Batman na virtualidade do vídeo game



Os jogos eletrônicos, os denominados vídeo games, apresentam como características básicas o desafio e a recompensa.  Sua capacidade de imersibilidade dentro de uma narrativa provoca e propõe ao indivíduo envolver-se naquela história, permitindo-lhe assumir uma nova identidade, um avatar. Ao conduzir um personagem/protagonista, o jogador assume a posição de herói daquela narrativa, personificando aquele avatar e, de forma simbiótica, mescla suas características com a do personagem/protagonista do jogo. Tal experiência de imersão numa narrativa de jogabilidade pode ser exemplificada em diversos vídeo games. Desse modo, é possível assumir o protagonismo de uma aventura virtual incorporando, por exemplo, o Mario, um encanador bigodudo, herói dos jogos da série Mario Bros. (1981-2017); ou o Sonic, um porco-espinho azul super-veloz, o herói dos jogos da série Sonic the Hedgehog (1991-2017) que desafiam o tempo com obstáculos para seguir em frente e subir de nível.

Na trajetória do Batman na sua condição de franquia, seu alcance e capilaridade de adaptações para o universo dos jogos de vídeo game datam de cerca de mais de trinta anos, com sua primeira aparição no jogo Batman (1986) desenvolvido por Jon Ritman, fabricado pela empresa Ocean Software Ltd. até a série Arkham (2009-2017), desenvolvida pela empresa Rocksteady Studios Ltd. Desse modo, pode-se observar o princípio da imersão explorado em sua forma de viver a experiência do jogo. Com a evolução tecnológica, as narrativas foram se sofisticando e a ação linear dos primeiros jogos foram dando espaço para narrativas abertas e customizáveis em que não basta saber os comandos eletrônicos do jogo. Atualmente, como na série Arkham, é preciso ser e pensar como o Batman para obter sucesso na jogabilidade. 



Figura 107 – O Batman da série Arkham.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




A evolução gráfica e o jogo na forma de uma história em quadrinhos faz com que a experiência de imersão comece num pequeno curta-metragem mostrando o Batman em ação levando o Coringa para o Arkham. E num jogo de câmera, a história termina e a ação e o controle sobre o personagem começam. Tal princípio de imersão na narrativa do jogo é bastante explorado nos Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight (de 2011/2015)[footnoteRef:17]. [17:  SILVA, 2015, no ensaio Está tudo na sua cabeça: Batman e seus inimigos insanos sob uma perspectiva filosófica, faz análise da graphic novel Asilo Arkham (de Grant Morrisson) estabelecendo um paralelo entre a trajetória de Batman e seus adversários – concepções e ações – e as perspectivas filosóficas do relativismo, ceticismo e racionalismo. Para ele, o modo de pensar do Batman é semelhante a Descartes, caracterizando a racionalidade moderna. ] 


No ano de 2016, a experiência de imersão é aprimorada com a perspectiva da realidade virtual no jogo Batman: Arkham VR (2016), de forma que dispositivos periféricos acoplados ao console do jogo simulam o “vestir” e “ser” o Batman e viver toda a ação proposta pela narrativa do jogo. A seguir, algumas imagens que ilustram tal experiência.



Figura 108 – O Batman VR da série Arkham e a experiência de ser o Cavaleiro das Trevas.



Fonte: Imagens do site IMDB.com.




Com uma proposta de abordar numa outra perspectiva trabalhando a jogabilidade na forma de episódios, as missões são liberadas seguindo a lógica de uma série, com episódios e temporadas. Numa mecânica focada na investigação detetivesca e ambientada no universo atual do Homem-Morcego nos quadrinhos, no jogo Batman: The Telltale Series (2016), a mecânica de jogo é mesclar a experiência de jogabilidade com a da serialidade. A seguir, algumas imagens dos episódios do jogo.



Figura 109 – O Batman: The Telltale Series (2016).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.



O jogo de vídeo game, baseado no universo do Batman, que emula as narrativas de suas aventuras nas páginas dos quadrinhos e/ou referencia outras adaptações do personagem em outras mídias, apresenta-se verdadeiramente como a práxis do princípio da imersão, enquanto estamos vivendo na realidade simulada do jogo. Ao fim da experiência do jogo, ao retornar para nossas atividades normais, a experiência continua, sob a ótica do princípio da dispersão, em que o diálogo com o jogo projeta-se em outros objetos que simbolicamente nos conectem com o universo de Arkham, como um pôster, uma camiseta ou uma estatueta do Batman com a reprodução estética e visual de sua representação do mundo virtual do jogo para o mundo real e palpável desses objetos.



5.2.2 Batman recriado por um fã? 



O fã-filme Batman Dead End (2003), do diretor Sandy Collora, potencializou a reinvenção do Batman no cinema por Christopher Nolan, em uma apropriação criativa inspirada nos quadrinhos, nos filmes e em outras adaptações anteriores, dando lugar a um produto visual e narrativo novo derivado do original.

Sandy Collora é um artista bem-sucedido, designer e cineasta com mais de 30 anos de experiência na indústria do entretenimento. O fã-filme Batman Dead End (2003) foi exibido na San Diego Comic-Con do ano de 2003, apresentando uma abordagem completamente diferente da do Batman oficial. Além de um novo Batman, Collora realiza um inédito crossover (cruzamento, encontro) no audiovisual das franquias Alien (1979-2012) e Predator (1986-2010), ambas pertencentes a 20th Century Fox/Dark Horse Comics com a franquia Batman.

  

Figura 110 – Sandy Collora e o Predador, cujo design em vermelho foi especialmente criado por ele para o curta Batman Dead End. Mais tarde, foi incorporado à mitologia do Predador.



Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br.




A trama do curta de aproximadamente 8 minutos narra uma aventura aparentemente corriqueira do universo do Batman, em que o Coringa escapa mais uma vez do Asilo Arkham e o Homem-Morcego segue em seu encalço. Porém, ao conseguir pegar o palhaço do crime, o Cavaleiro das Trevas é surpreendido com a aparição do Alien que arranca o Coringa de suas mãos. Num lance rápido, o Alien se posiciona para enfrentar o Batman, mas eis que o alienígena é alvejado por outra criatura sinistra – o Predador. Batman e o Predador iniciam uma luta, e ao vencer o oponente extraterrestre, o Homem-Morcego é encurralado pelos outros Predadores. Diante de um eminente fim potencialmente trágico, o Cavaleiro das Trevas se prepara para o que se configura como seu último combate, o fim da linha para o Batman. É a questão que encerra o curta (Figura 111).




Figura 111 – Cenas de Batman Dead End (2003).



Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br.




Figura 112 – Fotos da produção de Batman Dead End (2003).



Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br.




Nos quadrinhos, já havia ocorrido o encontro do Cavaleiro das Trevas com os alienígenas do cinema, nas séries contra o Predador: Batman Versus Predator (1993), Batman Versus Predator II: Bloodmatch (1995) e Batman Versus Predator III: Blood Ties (1998). Contra o Alien, o Homem-Morcego luta nas séries Batman/Aliens (1997) e Batman/Aliens Two (2002-2003) que, assim como as séries crossover com o Predador, foram publicadas numa parceria DC Comics/ Dark Horse Comics.



 Figura 113 – Batman versus Predador.



Fonte: Imagens do site DC.wikia.com.



Figura 114 – Batman versus Aliens.



Fonte: Imagens do site DC.wikia.com.




O Batman de Sandy Collora era uma resposta aos filmes leves de Schumacher que apresentavam o personagem desconectado da abordagem expressionista das séries encontradas nos quadrinhos, nos filmes de Tim Burton e na série animada. O filme de Collora desencadeou uma grande rejeição e críticas nos fãs ao estilo mais lúdico e leve do Batman de Schumacher.



Figura 115 – Batman dos anos 1990, respectivamente: na série animada, nos quadrinhos e nos cinemas. Da esquerda para a direita: O Batman da série animada Batman: The Animated Series (1992-1999), o Batman dos quadrinhos na saga a Queda do Morcego (1993-1995), Batman do filme Batman Forever (1995) e o Batman do filme Batman & Robin (1997).



Fonte: Imagens do site DC.wikia.com.



A película de Collora, além de agitar o universo dos fãs do Batman, chamou a atenção da mídia especializada, que noticiou o feito do diretor (e sua produção de cerca de 30 mil dólares) ao apresentar o melhor Cavaleiro das Trevas já visto em audiovisual até então. Além disso, o fã-filme foi um dos pioneiros em viralizar na internet e fora da rede. Por conseguinte, inúmeras cópias do curta surgiram nas comunidades de fãs, DVDs com as mais diversas artes feitas por fãs e distribuídas na semana após o dia de exibição na convenção em San Diego. Como produto derivado do fã-filme, surgiu uma quadrinização de Batman Dead End, com o aval de Collora, pelo desenhista mexicano Miguel Angel Hernández fã do curta-metragem.




Figura 116 – Quadrinização do filme Batman Dead End. Algumas páginas da adaptação para os quadrinhos de Batman Dead End por Miguel Angel Hernández.



Fonte: Imagens do site cineultramundo.blogspot.com.br.



Toda a repercussão gerada em torno curta-metragem levou à reflexão sobre o tipo de abordagem que deveria ser empregado no ressurgimento da franquia Batman nos cinemas. A esse respeito, houve muitas especulações e, anos mais tarde, surge curiosamente o reinício da franquia pela Warner Bros./DC Comics marcado para o ano de 2005 com o Batman Begins pelas mãos do diretor Chirstopher Nolan. 

É bem possível que a versão de Collora tenha influenciado a adaptação do Batman na visão de Nolan. O Batman Begins (2005) de Nolan recria o Batman numa visão renovada das versões de Tim Burton, do quadrinista Neal Adams e inspirado no Homem-Morcego do Batman Dead End (2003). Veja as semelhanças nas imagens a seguir:




Figura 117 – Referências usadas por Collora na construção de seu Batman: trabalhos de Alex Ross (A), Simon Bisley (B), de Neal Adams (C) e Bruce Timm (D).



Fonte: Imagens do site DC.wikia.com.



Figura 118 – O Batman de Collora e o Batman de Nolan. Duas abordagens do Batman: a do fã Sandy Collora (2003) e do cineasta Christopher Nolan (2005).



Fonte: Imagens do site IMDB.com.






5.2.3 Batman – Feira da Fruta 



No ano de 1981 no SBT, canal de televisão aberta no Brasil era exibida a antológica série de TV – Batman de 1966. As aventuras descontextualizadas no universo sociocultural dos anos 1960 geravam nos anos de 1980 motivo de riso e descrença no personagem. A estética camp  e o humor non sense contrastavam com o Batman apresentado nos quadrinhos e na visão mais dark e violenta das obras Batman – o Cavaleiro das Trevas (1986) e Batman – Ano Um (1987) nos quadrinhos. Diante desse contexto o Batman de Adam West, no Brasil virou motivo de chacota. Imbuídos de muita criatividade e senso de humor satírico, os estudantes Fernando Pettinati e Antônio Carlos Camano, ambos com cerca de 18 anos de idade, amigos de infância tiveram a iniciativa lúdica de redublarem um episódio do clássico seriado para divertir os amigos e testarem a recém-chegada tecnologia de gravação em VHS com os aparelhos de videocassete de uso doméstico.

O episódio escolhido, de forma aleatória foi o episódio 016 – “Um Adversário à Altura de um Medonho Bandido” (He Meets His Match, the Grisly Ghoul) da primeira temporada. De forma lúdica e intuitiva o Fernando e o Antônio decidiram testar os recursos de gravação e edição que o videocassete permitia. Com o Fernando tomando a voz do Batman e o Antônio a voz do Robin, e ambos revezando nas dublagens dos demais personagens do episódio a gravação contou com a adição da trilha que tornou a marca da paródia que foi a música Feira da Fruta do conjunto musical brasileiro Grupo Capote, da década de 1970. 

Com as constantes remasterizações do vídeo original feitas por fãs da paródia o vídeo chegou a internet brasileira juntamente com a popularização do Youtube no ano de 2003. O sucesso foi tamanho que quase quarenta anos depois o Fernando Pettinati e Antônio Carlos Camano concederam diversas entrevistas nos mais diversos canais de TV aberta e vlogs do Youtube. Gerando muita controvérsia entre os fãs mais radicais do Batman, que acham a sátira uma afronta ao personagem, o Batman – Feira da Fruta, carregado de muita sátira e vocabulário de tom escatológico e sexualmente chulo paradoxalmente popularizou o Batman para um público completamente distante do universo nerd.




Figura 119 – Fernando Pettinati e Antônio Carlos Camano em entrevista ao canal GENE - Grupo de Estudos em Narrativas & Entretenimento (FIC - UFG) (2013).



Fonte: Imagem da entrevista, disponível no Youtube  <https://www.youtube.com/watch?v=K1NaAMZiuO0>.



Figura 120 – Páginas da versão em quadrinhos da sátira Batman - Feira da Fruta  e a capa do livro Entrei na Feira da Fruta (2013).



Fonte: Imagem do blog  < http://batimahq.blogspot.com.br >.




Além da remasterização para o Youtube, a sátira virou um projeto colaborativo em história em quadrinhos através da iniciativa do Eduardo Ferigato com o blog batimahq.blogspot.com.br que convidou diversos desenhistas para quadrinizarem a paródia. Além deste projeto de fã, há a publicação do livro Entrei na Feira da Fruta (2013) de autoria de Antonio Carlos Camano e Dutra Pettinati que registram a história de origem da sátira e sua importância para a cultura de humor na internet brasileira. O Batman da sátira tornou-se quase que uma outra persona do personagem clássico. Sob a grafia de Bátima, o Homem-Morcego da Feira da Fruta emerge a cada nova aparição do Cavaleiro das Trevas nos cinemas, como que um esqueleto escondido no armário, para divertir sua legião de admiradores e atormentar os fãs mais puristas do Cruzado Embuçado.



5.2.4 Batman da vida real 



No filme Batman Begins (2005), dirigido por Christopher Nolan, há um trecho do diálogo entre os personagens Henri Ducard/Ra's al Ghul e Bruce Wayne interpretados respectivamente pelos atores Liam Neeson e Christian Bale que queremos dar destaque: “If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal and if they can't stop you, then you become something else entirely. A legend, Mr. Wayne, a legend”[footnoteRef:18].  Tal diálogo exemplifica o caso do educador físico e empresário catarinense, Cristiano Zanetta de Matos, que dá vida ao Batman e realiza visitas a hospitais e a clínicas de tratamento de pessoas com câncer no estado de Santa Catarina desde o ano de 2013. Zanetta usa a imagem do personagem com o propósito de motivar as crianças e os adultos a se adaptarem ao tratamento e a se inspirarem no poder de superação da mitologia do Batman. [18:  Tradução livre: “Se você faz de si mesmo mais do que um homem, se você se dedica a um ideal e se eles não puderem pará-lo, então você se torna algo completamente diferente. Uma lenda, Sr. Wayne, uma lenda”.] 


O Batman de Zanetta enquadra-se na aplicação do princípio do desempenho, levando a outro prisma da abordagem do Batman de Sandy Collora. A produção de um curta-metragem em formato documental, Herói na Vida Real (2017) dirigido por Paula Luana Maia, apresenta a história do Cristiano Zanetta de Matos, que após um acidente na infância, ter sobrevivido a um incêndio em sua residência, o garoto fica traumatizado. Num tratamento com uma psicóloga, esta apresenta o Batman como um personagem que tem uma história de superação e isso fez com que o Cristiano se tornasse fã do Homem-Morcego.




Já adulto, Zanetta enfrentou mais um drama pessoal – seu pai foi diagnosticado com câncer. O difícil tratamento deixou seu pai muito debilitado física e emocionalmente. Foi então que percebeu o quanto as histórias de super-heróis podem ser inspiradoras, e o Batman, com sua trajetória, é um exemplo de superação e de motivação para incentivar as pessoas na condição de debilidades de saúde.

O trabalho de Zanetta é reconhecido pela Warner/DC Comics, no Brasil, e na matriz, nos Estados Unidos. Usando os traços dramáticos de dor e de superação na mitologia do Batman, Cristiano passou realizar o trabalho filantropo com visitas aos hospitais que tratam crianças e adultos com câncer.



Figura 121 – O Batman - Cristiano Zanetta de Matos.



Fonte: Imagens retiradas do próprio documentário “Herói na Vida Real” (2017) dirigido pela Paula Luana Maia, disponível no Youtube < https://www.youtube.com/watch?v=cdpBuAQhK84>.




Figura 122 – Cristiano Zanetta de Matos - O Batman da vida real.



Fonte: Imagens retiradas do próprio documentário “Herói na Vida Real” (2017) dirigido pela Paula Luana Maia, disponível no Youtube < https://www.youtube.com/watch?v=cdpBuAQhK84>.



Antes de atuar como o Batman, Zanetta fez parte do Grupo Doutores da Alegria, no qual adquiriu treinamento e experiência para desenvolver seu trabalho solo. O profissionalismo e a responsabilidade pelo uso da imagem do personagem fazem com que Zanetta assuma uma postura séria quando está sob a máscara do Batman, assim, o seu olhar exerce fascínio e capta a atenção dos pacientes. Longas e serenas conversas abrem o caminho para a mensagem de encorajamento e de motivação para passar pelo difícil tratamento contra o câncer.

Além do trabalho desempenhado nos hospitais, Cristiano aparece nas mídias e dá palestras sobre o tema.  No seu website na internet, <www.batmandobrasil.com.br>, e nas redes virtuais de interação social como o Facebook e o Youtube, Zanetta divulga suas ações nos hospitais e palestras motivacionais para outros públicos.

A apropriação da imagem do Batman por Cristiano como instrumento motivacional. Sua admiração pelo personagem faz de sua encarnação uma forma de divulgar os valores de determinação e de superação na mitologia do Batman, principalmente baseada na jornada reinventada do herói na Trilogia cinematográfica The Dark Knight (2005-2008-2012) na visão do diretor Christopher Nolan. O Batman de Zanetta espelha-se nessa jornada na busca pelo autoconhecimento e superação dos medos e dificuldades para montar a sua mensagem para as crianças que atravessam o tratamento contra o câncer. É a humanidade do Batman e sua coragem e perseverança em superar os desafios, o caminho e a motivação que Zanetta transmite em suas visitas aos hospitais e em suas palestras.



Figura 123 – Cristiano Zanetta de Matos - O herói da vida real.



Fonte: Acervo do Cristiano Zanetta de Matos (https://www.facebook.com/pg/batmandobrasil/).




6 CONSIDERAÇÕES FINAIS



O percurso desta dissertação procurou, a partir do Batman, problematizar a escalada do processo de midiatização de um bem cultural. A trajetória do personagem ao longo das últimas quase oito décadas nos permitiu expor as nuances da relação entre a indústria cultural e a mídia, no sentido amplo, não só dos meios e de suas particularidades, com evoluções técnicas e tecnológicas, como também da capacidade de adaptação e de modificação do discurso em função da plataforma comunicacionais a ser explorada.

O diálogo estabelecido entre as primeiras adaptações para a mídia cinema permitiu que o personagem das aventuras fabulísticas dos quadrinhos ganhasse novos contornos estéticos e narrativos que possibilitaram enriquecer sua própria mitologia, bem como pavimentar sua estrada no processo de mediação da cultura contemporânea para um público além dos leitores das narrativas gráficas. O Batman entrava para o panteão dos personagens clássicos como o Drácula, de Bram Stoker; o Otelo, de William Shakespeare; ou o James Bond, de Ian Fleming.

O processo de desconstrução personagem Batman midiatizado e sua reconstrução histórica por meio de suas diversas adaptações das suas narrativas gráficas para os contextos narrativos do audiovisual permitiram explorar desde os arquétipos heroicos descritos por Campbell e Vogler até as nuances narrativas descritas por Umberto Eco. A linguagem cinematográfica contribuiu para aprimorar suas histórias em quadrinhos, apresentando questões e valores culturais ainda pouco explorados no universo fabulísticos dos super-heróis.

As possibilidades abertas pela transmidiatização de se construir um multiverso de narrativas, cada uma explorando conceitual e tecnologicamente as mídias clássicas e as novas mídias, geraram a sensação de imortalidade e a consolidação do Batman como uma lenda, que se incorpora aos mais diversos ambientes sociais e contextos culturais. Sua imagem e persona se desdobram em múltiplas versões, uma para cada grupo de fãs ou audiência.

Em relação ao enquadramento do Batman aos processos de mediação, midiatização e transmidiatização, estes foram frutíferos para a compreensão de tais processos comunicacionais. Houve, assim, a percepção de que o trabalho intelectual de vários profissionais, cada um dentro de sua especialidade, transformaram um conjunto de formas simbólicas, técnicas artísticas, ideias e crenças em algo que transcendeu os folhetins e se constituiu como parte da cultura pop global.

A realização desta dissertação é parte de um processo de pesquisa de um fã que acompanhou os últimos quase trinta anos da trajetória do personagem. Testemunhou suas transformações em função das adaptações para outras mídias e/ou provocadas por reposicionamento de mercado por meio de alterações nas linhas editoriais. Desde a percepção de que o Batman que figurava nas manhãs na tela da televisão como membro integrante no desenho animado dos Super Amigos pela Hanna-Barbera era diferente do personagem que enfrentava um assustador Lobisomem, por sua vez, a minha primeira revista em quadrinhos Batman, por Dennis O’Neil, distanciava-se ainda mais da sombria versão do filme Batman de Tim Burton. Entretanto, todos eram o mesmo Batman, provocaram em mim a curiosidade em saber mais sobre quem o havia criado, qual foi o ano e por que havia tantas versões diferentes que se apresentavam com sendo a verdadeira ou a mais fiel.

Eu me considero como um Aca-Fan (um híbrido de acadêmico e fã) termo em inglês cunhado por Henry Jenkins para se definir. Nesse sentido, poder trazer um objeto do qual sou fã para o ambiente acadêmico e poder olhá-lo sob a luz da ciência foi algo bastante desafiador. A relação de distanciamento, premissa da metodologia da pesquisa, foi uma situação muito complexa de lidar. O limiar entre a razão a emoção é por demais tênue e encarar as nuances do percurso da pesquisa foi um grande aprendizado.

Ao estudar o Batman sob a ótica dos estudos da mídia e das práticas sociais, revelou-se um novo mundo de possibilidades de olhar para o personagem de formas que somente como fã não seriam possíveis de alcançar. Ao mesmo tempo que a pesquisa exigiu um certo distanciamento, ela provocou uma maior aproximação com o personagem como que se o personagem estivesse dissecado diante de mim e todos seus detalhes e particularidades se apresentassem de forma incrivelmente nítidas e vivas. 

A percepção do que aprendi sobre Batman e de sua jornada transmidiática foi uma experiência fascinante e criativa por conhecer a capacidade dos produtores e autores que trabalham com o personagem durante as últimas quase oito décadas de estarem constantemente reinventando os aspectos de sua mitologia, alcançando novos públicos e eternizando o Cavaleiro das Trevas na cultura e no imaginário coletivo. Ser fã do Batman e poder compartilhar com as demais pessoas tornou-se mais fácil devido ao alcance da capilaridade da imagem do personagem a um público que não é de nicho.

A ópera do Homem-Morcego é uma rica experiência sobre a correção de curso da vida, a determinação em superar os mais difíceis obstáculos da vida, saber controlar as emoções, poder tirar proveito da percepção da razão, dedicação a um ideal e procurar a cada dia ser uma pessoa melhor, um herói para alguém; são os legados simbólicos apreendidos na jornada da pesquisa sobre o Batman.

O Batman como um bem cultural atravessou gerações pelas mãos de autores como Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson, William Dozier, Denny O´Neil, Frank Miller, Alan Moore, Bruce Timm, Paul Dini, Tim Burton, Christopher Nolan, David Goyer, Zack Snyder e Ben Affleck. Com isso, transcendeu a sua condição de simples objeto de um nicho específico da cultura de massa, foi sendo reinventado, modificado, tornando-se um ícone da cultura pop mundial.

Ademais, a convergência do percurso midiático com os recursos narrativos de Umberto Eco, Joseph Campbell e Christopher Vogler; as novas e dinâmicas relações entre as formas culturais; a mídia e o público das etapas do processo de transmidiatização em seus sete princípios definidos por Henry Jenkins e Carlos A. Scolari, destacados na trajetória do Batman, representam uma visão contemporânea sobre a sociedade multi e pluricultural em que vivemos.

O estudo apresentado não se encerra em si. Pelo contrário, o levantamento realizado para esta dissertação abriu várias janelas onde será possível, em futuros trabalhos, capitaneados ou não por esta equipe, aprofundar ainda mais as questões levantadas sobre a mídia, a cultura e a sociedade, utilizando ou não o Batman como objeto empírico.
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