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Remodelando o Universo dos Super-Heróis: os Fãs e a Produção Satírica na Internet1. 

Tiago Alves de Moraes Sarmento2 

 

Resumo 

A produção feita por fãs de quadrinhos, games e filmes (fanfiction) no ciberespaço é uma forma 
das comunidades de fãs – ou fandom - discutirem o conteúdo das obras de seus personagens 
favoritos, a fim de ampliar narrativas, comentar, questionar e remodelar os produtos da mídia de 
massa de acordo com os seus desejos e expectativas. Uma dessas manifestações se dá através da 
produção satírica e paródias caricaturais, que sempre parecem respeitar os traços essenciais dos 
objetos de escárnio. A partir das noções psicanalíticas sobre o espaço potencial de W. D. 
Winnicott e as inflexões sobre o humor de Sigmund Freud, este artigo visa analisar dois canais 
produtores dessas “metaformas parasitárias” de comentários, que ironizam as obras do 
mainstream para expor suas falhas e suas decepcões.  
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Introdução 

 

 Este artigo visa trabalhar um tema não muito explorado e sem uma literatura específica. 

No entanto, é baseado em uma citação de João Freire Filho em seu livro Reivenções da 

Resistência Juvenil (2007): “Casa dos Jedi3 atesta que mesmo a imitação burlesca ou as paródias 

alinhavadas pelos fãs são quase sempre afetuosas e raramente visam uma declaração política 

explícita” (FREIRE FILHO, 2007, p. 96).  

                                                
1 Artigo apresentado no Eixo 5 – Entretenimento Digital do VI Simpósio Nacional da Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Cibercultura  realizado de 06 a 08 de novembro de 2012. 
2 Mestrando em Comunicação Social na área de Redes, Estética e Tecnologia pelo PPGCOM da Universidade Federal de Juiz de 
Fora.  
3 Um vídeo feito por fãs brasileiros imitando o programa Casa dos Artistas com personagens da saga de George Lucas, Guerra nas 
Estrelas.  
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A cultura de fãs é um tema amplamente discutido e cada vez mais presente entre os 

teóricos da rede. Porém pouco se aborda o tema das paródias e sátiras burlescas que os fãs 

produzem, assim como a Casa dos Jedi. Muito se fala na construção coletiva em fóruns, virais ou 

memes, e estes temas parecem bem encaminhados nas discussões atuais. O que nos chama 

atenção para desenvolver este trabalho é como essa construção comum muitas vezes resulta em 

séries, disponíveis no Youtube, burlescas e satíricas sobre o universo dos super-heróis. Para isso, 

selecionamos dois exemplos: os vídeos do HISHE – How It Should Have Ended – e o “I’m a 

Marvel... and I’m a DC”.  

 Muitos dos heróis mais conhecidos integram esse panorama. Memes com o desenho dos 

anos 60 do Homem-Aranha satirizam as próprias auto-referências, criando uma espécie de 

metalinguagem satírica; recentemente, o herói virou outro motivo de piada ao não ser incluído na 

megaprodução cinematográfica Os Vingadores, especialmente por já ter participado do grupo nos 

quadrinhos e a ação se dar em Nova Iorque, cidade sede do herói aracnídeo. Batman é um dos 

mais satirizados na rede, sendo uma árdua tarefa dar conta de todos os memes do homem 

morcego: existe o que ele dialoga com o Coringa, parodiando uma importante cena do filme O 

Cavaleiro das Trevas, na qual o herói interroga o vilão e, na rede, eles trocam piadas de duplo 

sentido; existe uma ilustração do seriado Batman dos anos 60 que o retrata como um troll4, 

sujeito pronto para salvar todos mas, inconscientemente, produzir como consequência um ato de 

ironia com quem interage; há o perfil de twitter no qual frases relatando sua violência e potência 

são distribuídas; há um quadro dos comics no qual ele dá um tapa na cara de Robin que é sempre 

recontado com diversas falas, geralmente ironizando outros acontecimentos instântaneos na 

internet. Morpheus, o líder dos humanos em Matrix também não conseguiu escapar de virar 

piada, sendo satirizado pela cena em que diz a Neo que ele tem a escolha de se libertar de um 

mundo de simulações. A lista é longa, mas todos seguem uma tendência: jamais subvertem a 

personalidade do herói. São, como disse Freire Silva, afetuosamente apropriados pelos fãs, que 

mantêm-se fiéis à essência dos personagens, acrescentando uma perspectiva cínica a partir de 

alguns traços desses universos que parecem soar “inocentes”, incoerentes ou até mesmo toscos. 

 

                                                
4 A tradução de troll é ogro, e este termo é usado para designar usuários da internet que usam os fóruns e sites de 
comentários para fazer piadas, pegadinhas ou comentários maliciosos, desmerecendo ou simplesmente introduzindo 
elementos de discórdia entre os usuários. 
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Do espaço potencial de Winnicott à metaforma parasitária de Johnson 

 

 Freire Filho relata que o fã ressurgiu como um astuto consumidor “capaz de processar 

criativamente os sentidos de produtos de circulação massiva, elaborando, a partir deles, um 

conjunto variado de práticas, identidades e novos artefatos” (FREIRE FILHO, 2007, p. 82). Essa 

bricolagem tem a finalidade de ampliar o universo dos heróis, coisa que a mídia detentora de seus 

direitos não tem condições de fazer, dado os custos de produção e veiculação. Os fãs-artistas, 

como chama o autor, ao contrário das editoras, podem gerar esse conteúdo quase sem gastos, com 

produção baixa, sem a necessidade de virtuosismos artísticos. Aliás, essa é uma característica 

marcante dessa nova forma de sub-produtos midiático: o desleixo técnico. Como veremos 

adiante, nem mesmo edições bem feitas são necessárias. O que importa são os textos, as 

narrativas, as ideias satirizadas, a mensagem que ali está contida. “Além de serem vibrantes 

(re)criadores de significados, [...] os fãs se distinguiram, em certos casos, como produtores de um 

sortido arsenal de materiais suplementares ao conteúdo primário do seu interesse” (Idem, p. 84). 

 Freire Filho destaca uma citação de John Fiske, que aqui reproduzimos: 

 
Os fãs são produtivos: sua condição de fã os incita a produzir os seus próprios textos 
[...] participando ativa e produtivamente na circulação social do sentido (...) Às vezes , 
esta produtividade do fã pode ir ainda além, gerando textos que rivalizam, estendem ou 
reproduzem os originais (FISKE apud FREIRE FILHO, 2007, p. 82. As reticências 
entre parênteses são originais do texto). 

 

 Tal citação nos parece de acordo com a noção do psicanalista Donald W. Winnicott sobre 

o espaço potencial, posteriormente traduzido para o campo da comunicação por Carlos Persina 

Júnior (2001) em espaço de sensibilidade. Por espaço potencial, entende-se um espaço, uma 

instância, um meio entre o indivíduo (self) e o objeto - cultura,  grupos, sociedade. É o espaço 

onde se dá a experiência cultural (WINNICOTT, 1975). O psicanalista diz que ali se dá a 

criatividade do brincar, manifestado nas crianças. É o espaço das linguagens, um âmbito no qual 

o sujeito usa de seus signos conhecidos para se manifestar e ser entendido pela cultura, que é um 

deslocamento da função materna. E é aí que se dá o espaço sensível proposto dor Pernisa, entre o 

sujeito e a tela, uma interface de linguagens que permite ao espectador imergir naquele universo e 

‘participar da brincadeira’. Esse espaço da experiência cultural é elástico, postula Winnicott. Ele 
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pode se estender ou comprimir, de acordo com o quanto nós imergimos, do quanto nós aceitamos 

as regras do brincar (WINNICOTT, 1975).  

 Como se trata de um espaço ilusório, no qual a criança inicialmente se apega a um objeto 

que ajuda na transição da compreensão que ela não é inteira com a mãe (WINNICOTT, 1975), 

sustenta-se a necessidade dessa noção do dentro-e-fora como uma ilusão a fim de evitar as dores 

do desamparo. A criança adota um objeto totêmico – até mesmo fetichista -, a qual interpreta 

como sendo algo externo ao self ao mesmo tempo que interior, assim como imagina aquilo ser 

dentro e fora da mãe. Ora, sabemos que o rompimento dessa certeza da criança como falo da 

mãe, como ‘aquilo que sou e que lhe falta’ gera alguns trumas que o sujeito tenta tamponar pela 

vida inteira através do recalcamento. A experiência cultural vivenciada no espaço de 

sensibilidades é a tentativa deste mesmo sujeito de evitar o vazio e sentir-se completo com o 

Outro – a cultura, o objeto de amor ou qualquer outra instância deslocada a partir das figuras 

maternas e paternas.  

 Daí a necessidade do fã estar em constante busca por novas referências para sempre 

‘atualizar’ seu conhecimento sobre seu objeto de fascínio. A tentativa dos fãs de ampliarem esse 

universo cultural de seus personagens favoritos pode ser entendida como a tentativa de manter a 

ilusão deste espaço de sensibilidade entre eles – os criadores – e seus objetos – os heróis. Ao 

tomar as rédeas da criação narrativa, os fãs podem adapatar suas expectativas, modificar aspectos 

das obras mainstream que julgarem não estar de acordo com o universo do herói, ou 

simplesmente parodiar ou criar novas abordagens. Nesse aspecto, segundo Freud, o fã-produtor 

se comportaria como um ‘paranóico’ ao corrigir “algum aspecto do mundo que lhe é insuportável 

pela elaboração de um desejo e introduz esse delírio na realidade” (FREUD, 1930/1987, p. 88). 

Segundo Fiske, os caçadores textuais desferiram “’um ataque surpresa à cultura de massa’ e 

apoderavam-se dos seus materiais, ‘desafiando abertamente’ as noções dominantes de hierarquia 

cultural e autoridade autoral” (FISKE apud FREIRE FILHO, 2007, p. 95).  

 Essas noções de ampliar espaço de sensibilidade e tentativa de adapatar a realidade de 

acordo com seus desejos – mesmo que essa realidade seja uma ficção pois, no espaço potencial, 

elas não são apenas ilusórias, mas tornam-se reais de fato – são frutos de uma cultura de 

espectadores que tem o instrumental necessário para colocar suas impressões na rede.  
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Essas impressões são o que Steven Johnson chama de metaformas parasitárias em seu 

livro Cultura da Interface (2001). O autor diz que na infosfera atual - a da rede ciberespacial - o 

comentário sobre a vida real é tão natural quanto um comentário sobre o tempo, o que ele chama 

de parasitas, que substituem os organismos hospedeiros e as histórias em si (JOHNSON, 2001). 

Diz ainda que é comum essas metaformas serem irônicas, o que supõe ser um mal congênito da 

cultura, e que seriam através delas que apareceriam as sátiras, as condensações, os intérpretes, 

tradutores, etc. Essas formas parasitas seriam uma resposta a algumas perguntas, inclusive “como 

essa informação se relaciona com minha visão particular de mundo?” (Idem, p. 30), uma das 

grandes questões da mídia segmentada. E completa: ”A resposta chega como uma espécie de 

híbrido, um misto de metáfora, nota de rodapé, tradução e paródia” (Ibid.).  

A escolha do termo parasita é um bom indicador de uma ambivalência sobre esse 

paranorama: o parasita é um organismo que se alimenta se outro maior e pode ser neutro, malígno 

ou benígno. Ou seja: pode tanto trazer benefícios ao hospedeiro quanto danificar sua estrutura. O 

autor usa recorrentemente o exemplo da MTV na década de 90 e o desenho satírico Beavis & 

Butt-Head que, dentre outras peripécias, comentam os videoclipes em voga na emissora. Jonhson 

questiona o que valeria mais apenas, ver a peça original ou ter acesso à ela através do olhar dos 

dois adolescentes, irônicos e até mesmo ofensivos (2001). No caso dos dois personagens, fica 

claro desde suas roupas que eles são metaleiros: um veste a camisa da banda AC/DC e o outro do 

Metallica. O filtro desses vídeos já seria algo segmentado, digamos, em uma análise de um clipe 

das boy bands que estouravam à época em detrimento àqueles vídeos de bandas de rock.  

Esse filtro não parece ser o problema para alguns grupos de fãs, como veremos adiante na 

nossa análise sobre os dois objetos que separamos. A experiência do espaço potencial, que 

poderia resultar em parasitas maléficos, aparentemente nos leva a crer que ele ajuda a ampliá-lo. 

Ora, se no livro de Freire Filho é discutido a presença de fãs no meio acadêmico – dos quais o 

próprio Henry Jenkins se destaca e auto-nomeia – e o quanto disso traz benefícios à comunidade 

acadêmica devido às experiências empíricas com os objetos, levanta-se a questão se esses 

mesmos fãs, empiristas e intelectuais sobre seus objetos de fascínio não seriam, também, bons 

produtores de conteúdo. Fanfilms espalhados pelo Youtube nos levam a crer que eles 

compreendem bem a linguagem de seus heróis favoritos. Essa tentativa de ampliar o universo 
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rendeu, inclusive, frutos promissores a pelo menos duas franquias: Guerra nas Estrelas, como 

Jenkins relata em Cultura da Convergência (2009) e a do jogo Mortal Kombat5. 

 Há, sem dúvida, uma preocupação dos detentores de direitos autorais em lucrar sempre 

com a imagem de seus personagens. Jenkins diz que o compartilhamento dessas histórias sempre 

abrem novas possibilidades narrativas e que, concordando ou discordando, os fãs acabam 

valorizando essa diversidade de situações (JENKINS, 2009). Mas contrapõe exatamente essa 

necessidade dos meios de comunicação de massa em ter controle total sobre suas propriedades 

intelectuais e situações exploradas, “resultando em um mundo onde existe apenas a versão 

oficial” (JENKINS, 2009, p. 339). Isso fortaleceria a franquia e estaria de acordo com as 

ambições comerciais dos produtores, mas diminuiria o espaço potencial de cada personagem. “A 

fan fiction repara os danos causados pela cultura cada vez mais privatizada” (Idem, grifo nosso).  

 

Como isso deveria ter terminado  

 

 Os dois objetos de estudos se encaixam com todo esse desenvolvimento teórico proposto. 

No entanto, para efeitos estruturais, detalharemos separadamente cada um dos canais de Youtube 

que nos propusemos a analisar. 

 O primeiro deles é o How It Should Have Ended – ou simplesmente HISHE -, um canal 

de três animadores que produzem versões alternativas para os finais dos filmes mais populares 

entre as comunidades de fãs (geralmente de ficção científica e super-heróis). Com uma estética 

cartunesca, cada vídeo traz, como propõe o nome, uma hipótese de como os filmes deveriam ter 

terminado, caso seguissem uma lógica mais simples. O vídeo da trilogia O Senhor dos Anéis, por 

exemplo, após a cena que um conselho decide o destino do Um Anel, logo no primeiro 

livro/filme, os fãs-produtores do HISHE colocam o final apenas 15 após a decisão. Enquanto 

alguns personagens vão destrair o vilão Sauron nos Portões Negros de Mordor, como acontece no 

                                                
5 Mortal Kombat é uma franquia de sucesso nos jogos de videogame e um bom exemplo sobre transmídia, fanfiction e  ampliação 
do espaço de sensibilidade. Desde meados dos anos 90 que a Wanrner não lança um filme nos cinemas, mas produz séries, 
bonecos, revistas em quadrinhos e desenhos animados. Em 2010 o diretor Kevin Tacharoen produziu um vídeo de 8 minutos 
chamado Mortal Kombat: Rebirth. Não se sabe ao certo se a ideia do diretor era ser um fanfilm ou um vídeo para oferecer à 
Warner. A verdade é que isso juntou com as ambições da empresa para reiniciar a franquia cinematográfica e encomendou mais 
10 episódios para virar uma web série. Em termos de transmídia, como diz Jenkins, isso amplia o universo da franquia, pois 
permite ao filme que vai pro cinema ser mais direto na narrativa e não precisar perder tempo de tela ao narrar as origens dos 
personagens ou suas razões de estarem em cena, pois já teria sido abordado anteriormente na web série.  
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final do terceiro livro, enquanto algumas águias levam os hobbits e o mago Gandalf direto para o 

vulcão que destrói o Um Anel6. Após o ocorrido, alguém ironiza: “Você pode imaginar o que 

teria acontecido se nós tivéssemos andado o caminho todo?”.  

 Em um artigo exaustivo sobre esse vídeo, o autor Michael Suen cita Jenkins e Johnathan 

Gray, ao dizer que ambos integram uma corrente de acadêmicos que não tratam fãs como leigos, 

capazes de reordenar e discutir empiracamente e com riquezas extraordinárias as obras de 

idolatria. 

 
Building on Michel de Certeau's analogy of readers as “poachers” (174), media 
scholars have argued that viewers are not “brainless consumers,” pointing to fans' own 
creative and discursive products that repurpose, expand, or resist the industry-created 
text even after its initial consumption (Jenkins, Textual 10; Gray, Show 143) (SUEN, 
2011, p. 1. Parênteses orginais)7. 

 

Outros vídeos do grupo incluem finais alternativos para Matrix, Superman, A Origem, O 

Cavaleiro das Trevas e, mais recentemente, Os Vingadores além de parodiar jogos como Super 

Mario Bros. e Assassin’s Creed. Assim como toda a comunidade de fãs, estão bem antenados 

com os acontecimentos da cultura pop em geral e não perdem a oportunidade de se atualizarem.  

No entanto o que nos interessa para o presente trabalho o que nos interessa é sempre o 

fechamento desses vídeos, no qual, em um café, Batman e Superman conversam sobre 

trivialidades. Em cada vídeo, digamos no que sugere final alternativo para O Homem de Ferro, o 

herói se junta aos outros dois, e assim por diante. Mas, para efeitos analíticos, nos ateremos ao 

final sugerido por HISHE sobre O Cavaleiro das Trevas, segundo filme da atual trilogia de 

Batman. 

Logo no início temos os dois heróis no café conversando quando Batman – que veste 

roupa cinza e capa preta como nos desenhos animados – se transforma no Batman do filme, com 

sua armadura preta. O mais relevante no entanto é o cuidado dos fãs de alterarem, também, a voz 

                                                
6 Em um rápido resumo: após decidirem o destino do Um Anel no Conselho de Elrond que acontece no primeiro livro, somente no 
final do terceiro livro é que um exército vai até os Portões Negros de Mordor destrair o vilão Sauron, enquanto os hobbits Frodo e 
Sam continuam na jornada para jogar o anel no vulcão. As águias – utilizadas no início do primeiro livro -  aparecem 
rapidamente, como ajudantes na batalha final.  
7 Tradução livre: “Construindo em cima da analogia de Michel de Carteau sobre os leitores serem ‘caçadores’, os acadêmicos dos 
meios argumentaram que os espectadores não são ‘consumidores sem cérebro’, apontando para a própria criatividade dos fãs e 
produtos discursivos que refazem sentidos, expandem ou resistem ao texto criado industialmente até mesmo após seus iniciais 
consumos”. 
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do herói, que passa a ser mais gutural. Este fato é um dos maiores gags entre os fãs do homem-

morcego e vários vídeos parodiando esse aspecto estão na rede (um deles, inclusive, reproduz 

uma importante cena do filme, um interrogatório do Coringa feito pelo herói, no qual o vilão tem 

dificuldades enormes para entender o que ele diz (esse vídeo tem mais de 18 milhões de acessos). 

Após mostrar o final proposto, Batman e Superman estão de volta conversando. O Homem de 

Aço fica surpreso ao ouvir que Batman atropelou o Coringa e matou uma pessoa, rompendo sua 

única regra. Este diz que não, apenas o machucou profundamente. Seguem piadas internas sobre 

o filme, quando diz que ele se sacrificou em determinada parte do filme pois é o herói que a 

cidade merece, mas não o que ela precisa. Essa frase foi dita no final do filme e gerou diversas 

leituras. No vídeo de HISHE, ele completa “é meio complicado entender isso, mas é bem legal 

quando se pensa a respeito”. Superman completa que teria feito diferente, e os dois dizem juntos 

que ele teria voado e salvo as pessoas durante uma explosão, como clichê do herói.  

No final, Batman fecha com uma tirada ao Homem de Aço e diz que não poderia fazer 

aquilo tudo pois não é invencível e pergunta se Superman sabe o que ele pode fazer, de fato. 

Responde: “An incredible awesome movie! And do you know why? That’s right, because I’m 

Batman!8”. Essa frase é talvez uma das mais conhecidas do universo do herói, com vários 

trabalhos acerca de seu narcisismo e auto-reafirmações (ver O’NEIL 2008, FINGEROTH 2008 e 

SARMENTO, 2012). Em outro vídeo, enquanto os dois conversam sobre seus posts egocêntricos 

no Twitter, todos os posts do Homem-Morcego são “I’m Batman” e ele diz essa frase algumas 

outras vezes. Na maioria dos vídeos ele também a repete para quem quer que esteja no café com 

eles.  

O que vale destacar desta breve análise sobre a comunidade do HISHE é a capacidade dos 

fãs-produtores de se apropriarem do universo que os fascina, sugerir mudanças e apontar falhas 

nos roteiros e histórias, sem perder a cota de afeto ou a essência de seus personagens. Tudo com a 

proposta do humor que guia este trabalho. No caso do HISHE, esse humor é sarcástico, mas, em 

conjunto com a estética, algo que visa mais o lado cômico que um dizer, suponhamos, “vejam 

como as produtoras comentem falhas enormes!”. É algo que está vinculado mais a um 

pensamento “ei, aqui há um furo; vejam como podemos rir com isso”. Como veremos, no caso do 

próximo objeto de análise, há uma pequena diferença de abordagem.  

                                                
8 Tradução livre: “Um excelente e inacreditável filme! E você sabe por que? Exatamente, porque eu sou o Batman!”. 
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Eu sou um Marvel... e eu um DC 

 

 Durante boa parte do novo século, uma campanha da Apple sobre os seus computadores, 

chamada Get-A-Mac, populou a rede e os debates entre Mac e PC. A campanha, que se estendeu 

durante muito tempo, era simples: um fundo branco sem nenhum adereço enquanto duas pessoas, 

um jovem e descolado ator que remetia ligeiramente à figura mais jovem de Steve Jobs 

representando o Mac e um dopplegänger de Bill Gates ligeiramente acima do peso retratando os 

PCs. Toda a campanha girava em torno dessa caracterização: além de ter um conceito clean e 

minimalista que a Apple adota, o diálogo entre os dois e suas próprias roupas já entregam o 

produto. Enquanto o Mac é um jovem descolado, com roupas que ajudam a identificar com a 

camada de usuários de seus produtos – pessoas que busacam facilidades nos dispositivos, 

designers, fotógrafos, artista em geral -, o PC era retratado como um sujeito vestindo um terno 

mediano, com corte que sugere algo dos anos 90. E os diálogos abordavam essas diferenças: o 

quão obsoleto e difícil era usar um PC – desde sua montagem até seus problemas com vírus e 

travamentos (caracterizando-o, assim, como um trabalhador mediano que reclama da vida ao 

mesmo tempo que tenta ressaltar suas qualidades) - e a facilidade de um Mac, que não pega vírus, 

já vem pronto para usar, basta plugar na tomada, etc. O Mac inclusive consola o PC em suas 

queixas e dúvidas, parecendo assim como o público alvo, um computador de personalidade que 

não precisa de minimizar os outros, algo semelhante com o perfil da chamada geração Y.  

O jargão da propaganda “Hi, I’m a Mac... and I’m a PC” foi reapropriado de várias formas 

na produtividade dos fãs. Em especial, um usuário de Youtube denominado 

ItsJustSomeRandomGuy utilizou este jargão no universo dos super-heróis, aproveitando da 

proximidade fonética de Mac/Marvel e PC/DC (em referência às duas principais empresas de 

filmes e quadrinhos que retratam os heróis).  

Antes de passarmos para a análise do vídeo que separamos, vale a pena ressaltar alguns 

aspectos de ItsJustSomeRandomGuy, a começar pelo nome: ‘É apenas um rapaz qualquer’, em 

uma concordância com a anonimidade que a rede permite com que fãs e geradores de conteúdo 

irônicos se apresentem. Os vídeos são bonecos que representam os heróis dialogando, sempre 

com a introdução “Hi, I’m a Marvel... and I’m a DC”, contrapondo suas vantagens e alcances no 
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universo do cinema, enquanto o outro debate sobre os erros e defeitos dos “Marvels”. O fundo é 

branco seguindo o padrão da campanha da Apple e a edição é tosca. O mesmo produtor faz todas 

as vozes. Como dissemos na primeira parte deste trabalho, não há, aqui, o mesmo virtuosismo 

técnico que, digamos, existe nas produções bem elaboradas do HISHE. O tom burlesco e 

caricatural dessa montagem fica exclusivamente pela ironia muito perspicaz do autor em observar 

traços nas obras cinematográficas desses personagens e, em acordo com o que vimos até agora, 

produzir conteúdo que permite dialogar com os fãs principalmente os aspectos que não os 

agradou nas produções.  

Os temas abordados são diversos: vão desde o fato da Disney ter comprado a Marvel – algo 

que gerou muita discussão online – até heróis reclamando de seus diretores, abusando da 

metalinguagem. O vídeo que analisaremos abaixo foi um dos últimos, bem contemporâneo, 

produzido em 2012 após o sucesso de bilheteria d’Os Vingadores e a promessa de uma quebra de 

recorde desta pelo último filme da franquia atual de Batman.  

Como em todos os vídeos anteriormente produzidos, abre-se com “Hi, I’m a Marvel...”. 

Aqui, porém, são sete personagens dizendo que são Marvel, os sete integrantes do filme d’Os 

Vingadores, e, quando passamos para o Batman falar que é um DC, ele simplesmente diz “I’m 

Batman”. Logo depois, em uma das primeiras ironias ao universo Marvel, um tímido Homem 

Aranha diz que também está presente, só para ser ignorado pelos companheiros (digno de nota, 

além de recomeçar uma franquia do zero ainda este ano, o aracnídeo foi deixado de fora d’Os 

Vingadores, mesmo este já feito parte do grupo em determinada época e o filme se passar em sua 

cidade de operações, Nova Iorque).  

O diálogo, porém, gira em torno do fato d’Os Vingadores terem alcançado mais de 200 

milhões de dólares em sua estreia, enquanto Batman diz que eles precisaram de cinco filmes 

individuais e sete heróis juntos, enquanto ele fez seu universo ser mais apreciado em apenas dois 

filmes. A metalinguagem dessa sempre necessária frequência em reiniciar universos para manter 

vendas e direitos autorais em dia das empresas entra aqui como um grande jargão, quando o 

boneco do Nick Fury diz que eles estão em expansão de seu universo cinematográfico, enquanto 

que este seria o último filme da franquia do Homem-Morcego e que ele acabaria tendo que 

reinicar sua franquia à frente e recontar sua história novamente. Neste momento, outra queixa de 

Homem Aranha, que teve sua franquia reiniciada apenas 4 anos após seu último lançamento.  
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Outras insinuações como o excesso de photoshop nos cartazes d’Os Vingadores, a eterna 

promessa de um filme da Liga da Justiça, o questionamento de porque colocar um trailer de O 

Cavaleiro das Trevas Ressurge (filme a ser lançado em julho do Batman e, aqui, novamente, o 

heróis aracnídeo é ignorado ao dizer que também tem um trailer novo) na abertura d’Os 

Vingadores permeiam a discussão. Em dado momento, o Homem de Ferro questiona a 

inteligibilidade das vozes dos atores no filme do Homem-Morcego, coisa que foi muito criticada 

no lançamento dos trailers e levou o diretor da franquia, Christopher Nolan a remixar o áudio das 

conversas, especialmente do vilão Bane.  

No final, para amenizar as discussões, o Capitão America diz que o importante é que as 

duas franquias – Batman de Nolan e a atual mega-franquia dos heróis da Marvel que culminam 

n’Os Vingadores – estão ajudando a redefinir o gênero dos heróis e a agradar cada vez mais fãs, 

ainda que geram lacunas como estas para ironias, não sem antes ter seu posicionamento 

politicamente correto comparado com o de Clark Kent, alter-ego do sempre correto Superman. 

Por fim, Thor diz que as duas empresas co-dependem uma da outra e que ambas merecem 

“vivas”, enquanto o Homem Aranha diz que ele também merece. 

 

Considerações finais 

 

Qual a necessidade de comparar as duas versões de fãs, detalhando as minúncias 

discursivas? Ora, fica claro nos vídeos analisados – e em tantos outros dos dois canais do 

Youtube – que, embora as abordagens sejam esteticamente diferentes, os conteúdos, críticas, 

sugestões e decepções estão na mesma seara. Os afetos que os personagens desenvolveram nos 

grupos de fãs estão presentes, na citação de Freire Filho, em como as paródias – fontes de ironias 

e sarcasmos – mantém, acima de tudo, o caráter individual dos personagens. Batman tem os 

mesmos traços, Superman também, Hulk do mesmo jeito. Mas, como é o caso da caricatura, 

esses traços são ressaltados e elevados ao cômico.  

Em ambos os casos fica claro que os fãs deixaram de ser consumidores passivos e 

representam agora uma massa capaz de apropriar e re-produzir as obras de seus personagens 

favoritos, recontando, de seu ponto de vista epistemológico – para citar Jenkins – as histórias, em 
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uma abordagem um pouco mais realista, evitando furos e, ainda assim, preservando a essência do 

universo super-heróico.  

Mas, se há vários filmes de fãs que também abordam essas diferenças críticas mantendo a 

essência, porque escolhemos, então, os que são esteticamente burlescos e caricatos, recheados de 

ironias e cinismo? 

É aí que voltamos às questões psicanalíticas que debatemos sobre o espaço potencial. 

Winnicott diz que ali está presente toda a experiência cultural do sujeito e que esse espaço existe, 

inicialmente, como um espaço de ilusão entre o bebê e a mãe, do qual a criança percebe que, ali, 

há algo não-eu e que a mãe não é o eu de fato. Essa noção ajuda a criança a compreender seu 

lugar no mundo, ao utilizar da linguagem para se conectar à mãe – que posteriormente é 

representada pela cultural, pelos grupos, por qualquer coisa que lembre o sujeito do desamparo. O 

espaço potencial, então, é um espaço no qual o sujeito visa esquecer que existe o desamparo, e 

viver a ilusão de uma completude.  

Isso está de acordo com grande parte da obra de Freud. Primeiro pois há a questão da 

linguagem e de como nos conectamos ao que é não-eu. Freud chama isso de transferência, que é, 

basicamente, o modo ao qual um sujeito funda um laço afetivo com outro (1912/1987). É na 

transferência que o ser falante pode se expressar, dirigindo signos interpretativos a uma outra 

pessoa que, devido ao seus laços, pode decodificar essa mensagem coerentemente, evitando 

ruídos. Isso se faz importante quando nos referimos, especialmente, ao conteúdo irônico, que 

esbarra muitas vezes na linguagem conotativa e em referências comuns. A segunda questão são 

as já citadas construções auxiliares, que permitem ao sujeito remodelar a realidade como se 

apresenta e a modificar traços dela que lhe são decepcionantes. A terceira questão que nos 

apresenta propícia é a que Freud desenvolve sobre o humor, que ressoa tanto na questão 

transferencial quando na modificação da realidade. Diz que o humor tem qualquer coisa de 

elevação e grandeza pois   

 

reside claramente no triunfo do narcisismo, na vitoriosa invulnerabilidade do ego. O 
ego se recusa a ser afligido pelas provocações da realidade, a permitir que seja 
compelido a sofrer. Insiste em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo 
externo. Demonstra, na verdade, que esses traumas para ele não passam de ocasiões 
pata obter prazer (FREUD, 1927/1987 , p. 166). 
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Ou seja: para Freud, o humor é uma forma de se obter prazer mesmo contra as crueldades 

das circunstâncias reais. Coloca o humor como uma dessas construções auxiliares, afim de evitar 

sofrimento – do mesmo modo que a paranóia, a toxicomania ou a fantasia. Em sua primeira 

abordagem do tema do humor, o psicanalista sugere que a transferência via humor é uma forma 

de ambas as partes do contexto obterem prazer, pois o riso funciona como uma descarga 

pulsional (1905/1987). E é neste livro sobre os chistes que ele aborda a degradação através do 

ridículo, que culmina na caricatura, na comicidade pelo que é esteticamente bizarro (1905/1987, 

p. 18; 188). Sobre a questão dos afetos influenciarem na comicidade, diz que há sim interferência 

na situação cômica por haver liberação de um afeto (p. 205).  

 
Os afetos, disposição e atitude do indivíduo em cada caso particular, fazem 
compreensível que o cômico surja e se esvaia de acordo com o ponto de vista de cada 
pessoa particular [...]. A geração do afeto é a mais intensa de todas as condições que 
interferem no cômico (FREUD, 1905/1987, p. 205). 

 

Por fim, o psicanalista afirma que “o riso implica-se à lembrança do desapontamento que 

acredita ter sofrido” (idem, p. 206) e que a superação deste trauma é magistralmente fornecida 

pelo dramaturgo – ou o produtor cultural nos nossos tempos – em criar uma situação de riso à 

partir das tempestades liberadas pelos sentimentos (Ibid.). 

Em um artigo sobre o cinismo, os autores Paulo José da Silva e Paulo Antônio Beer 

contribuem para a questão o cinismo – e seus instrumentos, a ironia e a sátira – como uma 

tentativa do indivíduo de se libertar da moralidade e deslegitimizar o poder vigente (2011). O 

cinismo seria uma forma de desprezo através do qual se alcançaria a independência e até mesmo 

uma forma de reafirmar seus valores intelectuais.  

 
[O cínico] ridicularizou aqueles que representavam o sistema de valores aceito e agiam 
como modelos de conduta, pessoas de alta posição que eram altamente consideradas 
pela sociedade. Ao destruir a base de todo o respeito, tornou-se ele próprio desprezível 
e, assim, o ridículo e a desprezibilidade eram parte de sua função; tornam-se a marca 
de sua independência da opinião aceita e da estima pública. (NIEHUS-PRÖBSTING 
apud SILVA e BEER, 2011). 

 

Adotando um ponto de vista psicanalítico, esse artigo contempla toda uma trajetória do 

pensamento irônico, desde o grego Diógenos, o Cínico até o pensamento lacaniano, passando 
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pelo Iluminismo e, principalmente, Nietzsche. Esse pensamento contribui para a nossa questão, 

pois se estamos falando com uma tentativa do ego de tentar eliminar algumas pressões através do 

humor, essa ridicularização do mundo externo é uma tentativa de deslegitimizar os poderes 

vigentes, rebaixando-os ao desprezível, amoral e cínico. No caso dos fãs-produtores e dos vídeos 

acima, é uma forma de ridicularizar a mídia de massa e sua disseminação vertical. 

O que podemos observar disso tudo então é a capacidade da comunidade de fãs em 

enfrentar seus desapontamentos com a mídia de massa e histórias insuficientes e superá-los, 

transformando esses traços insatisfatórios em piadas caricaturescas. Do fã-produtor à sua 

comunidade afim, fica o afeto transferencial a partir do humor sobre esses traços de insatisfação 

comum aos membros do grupo. Isso amplia o espaço de sensibilidade entre fã e personagens. O 

humor e suas consequências psíquicas ajudam fãs insatisfeitos a remodelarem a realidade das 

suas obras de admiração, permitindo um espaço não apenas de críticas e insatisfação, mas de riso 

e escárnio à mídia de massa. Formas parasitas de comentários mas, ainda sim, um espaço elástico 

que está longe de se fechar.  
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