UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURAS
CONTEMPORÂNEAS

JOÃO SENNA TEIXEIRA

BATMAN E ROBIN NUNCA MORRERÃO:
A CONSTRUÇÃO DO CÂNONE E DA CONTINUIDADE NA
PASSAGEM DE GRANT MORRISON PELO BATMAN

Salvador
2014

JOÃO SENNA TEIXEIRA

BATMAN E ROBIN NUNCA MORRERÃO:
A CONSTRUÇÃO DO CÂNONE E DA CONTINUIDADE NA
PASSAGEM DE GRANT MORRISON PELO BATMAN

Dissertação apresentada ao Programa de Pós
Graduação
em
Comunicação
e
Culturas
Contemporâneas, Faculdade de Comunicação,
Universidade Federal da Bahia, como requisito para
obtenção do grau de mestre em comunicação social.
Orientador: Profa. Dra. Maria Carmem Jacob de
Souza

Salvador
2014

SISTEMA DE BIBLIOTECAS - UFBA

Teixeira, João Senna
Batman e Robin nunca morrerão: a construção do cânone e da
continuidade na passagem de Grant Morrison pelo Batman. por João Senna
Teixeira. - 2014.
164 f.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Carmem Jacob de Souza.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de
Comunicação, Salvador, 2014.
1. Historias em quadrinhos. 2. Seriados. 3. Continuidade. II. Souza, Maria
Carmem Jacob de. II. Universidade Federal da Bahia. III. Faculdade de
Comunicação. IV. Título.
CDU CDD –

AGRADECIMENTOS
Primeiro aos meus pais. Minha mãe por ter me dado minha primeira revista de comics em
uma tarde de semana de 1993. Meu pai pelo gosto pela discussão acadêmica e pelas
conversas ponderadas.
Aos três professores que marcaram minha longa passagem por essa faculdade. Benjamim
pela paciência e pela ajuda por tantos anos. Monclar pelo desafio e pela paixão pelos
estudos. Finalmente à Carmem por me acolher e ensinar que é possível ser rigoroso sem
ser duro e ser competente sem ser arrogante.
Aos dois grupos de pesquisa que participei e que me auxiliaram nesse trabalho, Grafo e
A-Tevê. Pelo A-Tevê, obrigado a João, Rodrigo, Elva, Inara, Renata, Tatiana, Danilo e
Emília. Pelo Grafo, obrigado a Greice, André, Angie e Júlio.
Em especial gostaria de agradecer aos companheiros e amigos do Grafo, Jônathas, Jéssica
e Cristiano que discutiram e leram partes desse trabalho.
Aos meus amigos e colegas de apartamento Rafael e Mayla pela paciência e pelo apoio
nesse último ano.
Aos meus amigos todos com quem conversei, discuti e me diverti, nomes demais para
listar nessa página.

Resumo

Este trabalho pretende analisar a continuidade em narrativas seriadas de longa duração,
mais especificamente as histórias em quadrinhos norte-americanas de super-heróis
conhecidas como Comics. Para chegarmos à continuidade nós estudamos como os modos
possíveis de narrativas seriadas necessitam da continuidade para se diferenciar e
percebemos como os Comics se modificaram ao adotar modos seriados diferentes ao
longo do tempo. Depois disso propomos o desmembramento do conceito de continuidade
em dois elementos, o primeiro é a relação de necessidade lógica entre duas histórias,
sendo que uma só pode ser compreendida com conhecimento da outra, o segundo é o
conceito de cânone que dá conta da validade daquela história em relação ao corpus total
de histórias dentro daquele universo ficcional. Para estudar como o cânone pode ser
modificado, nós precisamos entender como funciona a autoria dentro do campo dos
Comics, de modo a poder analisar como determinados autores conseguem ter força
suficiente para bancar suas idéias e outros não. Essa autoria está mediada pela gestão da
própria editora sobre esse cânone, ancorada na figura do editor, essa gestão pode ser uma
posição de autoria também. Todo esse percurso teórico nos deu embasamento para
analisar as duas primeiras fases da passagem de Grant Morrison pelo Batman entre 2006
e 2011, em que o roteirista escocês tenta recanonizar parte das aventuras do personagem
dos anos 1950 e 1960.

Palavras Chave: Batman, Comics, Serialidade, Continuidade, Autoria

Abstract

This dissertation goal is to analyze continuity in long duration serial narratives,
specifically super-hero Comic books. Before continuity, we studied how the different
serial models needs continuity to differentiate e realized how Comics changed when they
adopted different serial models along its history. After that, we proposed the
dismemberment of continuity in two different concepts. The first is the relation of logic
necessity between two stories, in which one can only comprehend the first with
knowledge of the second. The second is the concept of canon, which comprises the
validity of one story in relation with the complete corpus of stories comprised in that
particular fictional universe. To study how the canon can be modified, first we need to
comprehend how authorship works in the comic’s field. This is needed to explain how
certain authors have sufficient influence to defend their ideas and other authors do not.
The management of the publisher mediates this authorship over this canon, anchored in
the figure of the editor. We defend that his management can also be an authorship. All of
this gave us grounding to analyze the first two phases of the Grant Morrison run on
Batman between 2006 and 2011. In this run the Scottish writer recanonized some of the
character adventures from the 1950 e 1960.
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Introdução
Em 2014 serão comemorados 75 anos de publicação contínua do Superman pela DC
Comics, marcando a criação do seu primeiro super-herói e do seu universo ficcional.
Neste mesmo ano, alguns meses depois, o segundo super-herói da editora de contínua
publicação, o Batman, também completará seus 75 anos ininterruptos. Neste ¾ de século
os dois personagens sofreram diversas modificações, morreram e voltaram à vida, tiveram
suas origens recontadas diversas vezes e passaram por pelo menos duas reformulações de
todo o universo ficcional, primeiro em 1986 com Crisis on Infinite Earths e depois em
2011 após os eventos de Flashpoint.
Durante essas reformulações não houve uma perda completa das histórias pregressas dos
personagens. As relações entre essas novas versões e as anteriores foram cortadas ao
início dessas reformulações, com o tempo certos eventos foram retomados e modificados
para serem compatíveis com as histórias atuais. Em outros casos mais extremos, eventos
anteriores a essas reformulações são resgatados e servem como base para histórias novas,
criando pontes entre essas duas versões do personagem.
Ao percebermos esses movimentos, precisamos compreender que existe um estatuto
sobre a validade dessas histórias pregressas. Quando ocorre uma reformulação completa
do universo ficcional é presumido que as histórias anteriores tenham se tornado inválidas,
ou seja não se pode presumir que elas tenham ocorrido com o estado atual do personagem.
Quando ocorre essa retomada ou resgate citados anteriormente, essas histórias pregressas
são reinvestidas de validade, porque se conectam com uma narrativa reconhecida como
válida.
Olhando mais atentamente para as histórias em quadrinhos de super-heróis norte
americanas podemos perceber que esses processos de validação e invalidação das
histórias pregressas não ocorrem somente em momentos de mudanças gerais no conjunto
dos personagens pertencentes ao universo ficcional publicado por uma editora. Eles
podem ocorrer também em outros momentos e variar em seu alcance, sendo possível que
afete uma parte de um universo ficcional – a modificação da morte da Phoenix diz respeito
mais diretamente ao X-Men do que à todo o universo ficcional da Marvel Comics – ou
mesmo situações que só digam respeito a um personagem – para continuar com os XMen, a revelação do passado de Wolverine em Origins (2001-2002). Todos esses
acontecimentos acabam por modificar a continuidade desses universos ficcionais.
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Temos a convicção que a continuidade narrativa é essencial para se compreender os
diferentes modos possíveis de criar narrativas seriadas. Os diferentes modos de
serialidade possuem maior ou menor relação entre as suas partes (episódios, edições,
capítulos), marcando assim uma diferença específica entre os modelos de serialidade e o
andamento de suas histórias. Quando um episódio não continua a história do anterior,
mantendo apenas os personagens principais e a estrutura narrativa – apresentação do
mistério, busca de pistas, resolução do mistério, por exemplo – estamos diante de uma
serialidade com pouca continuidade. Da mesma maneira, se temos um episódio que
continua ou resolve partes da história dos anteriores, estamos diante de uma serialidade
com muita continuidade.
No caso dos Comics de super-heróis houve uma mudança no modelo de serialidade a
partir dos anos 1960, inicialmente com os personagens da Marvel Comics e
posteriormente com os personagens da DC Comics. Antes dessa época, a maior parte das
histórias publicadas possuíam pouca continuidade, sendo capítulos isolados. Quando
havia uma maior continuidade elas ocorriam em histórias de duas partes ou, no máximo,
continuando uma história anterior de sucesso, mas referenciando a edição para o leitor
poder retornar se necessário. Quando a Marvel foi criada e lançou o seu primeiro título,
o Fantastic Four (1961), suas histórias possuíam muita continuidade com o final de cada
edição já apontando a próxima aventura que seria desenvolvida no próximo mês. A DC
Comics demorou mais para modificar seu modelo seriado, mas quando o fez resolveu
modificar a posteriori o estatuto da continuidade das histórias já publicadas, colocandoas em relação.
Isso gerou dois universos ficcionais muito diferentes entre si. A Marvel construiu mais
organicamente a relação de continuidade entre suas histórias e personagens, a DC criou
de uma vez uma longa continuidade de mais de 20 anos a partir de histórias que não foram
pensadas para isso. Diversas histórias que eram possíveis com a falta de continuidade –
casamento de personagens, mortes, mundos futuros – precisaram ser invalidadas para que
houvesse uma linha narrativa coerente. Múltiplas tentativas de resolver essas questões de
quais histórias seriam válidas ou não levaram àquelas reformulações completas do
universo ficcional da DC Comics que mencionamos anteriormente.
Essas mudanças foram realizadas por motivos narrativos – contar melhores histórias ou
criar universos ficcionais mais consistentes – mas também por motivos estratégicos para
as editoras que controlam esses universos e personagens. Estes motivos incluem a
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percepção de um universo mais consistente e organizado, a tentativa de agradar fãs ou
autores específicos, ou mesmo a busca pela publicidade que vem de uma reorganização
seja ela grande ou pequena. Todos esses motivos têm como objetivo final um ganho
financeiro para a editora, seja ele a curto prazo – vendas maiores de títulos com validações
ou invalidações recentes – seja a longo prazo – valorização de um título para venda de
encadernados ou valorização de um autor.
Para estudar as maneiras como ocorrem os processos de validação e invalidação nos
Comics de super-heróis foi necessário, pois, atentar para a gestão das editoras desse
processo. Levamos em conta as estratégias que a editora estava desenvolvendo e como
isso afetava a sua visão das histórias pregressas, principalmente no que tange o trabalho
direto do editor, pois é ele que está em contato direto com a equipe criativa que
efetivamente produz a história em quadrinhos (roteirista, desenhista, arte-finalista,
colorista, letrista e capista) e negocia com eles sobre as possíveis modificações em seus
planos originais ou faz demandas para sua aprovação.
Nesse momento tocamos em outro ponto que é interessante frisar, o papel da equipe
criativa e o quanto ela influencia no modo como a história é publicada. Essa investigação
atentou para diversos componentes: 1) Quais dos participantes dessa equipe criativa
possuem controle criativo a ponto de serem considerados autores? 2) Qual é a capacidade
de negociação desses autores junto com a editora e como essa capacidade pode melhorar?
3) Como o papel do editor enquanto figura de ligação entre esse polo criativo e gerencial
pode facilitar ou dificultar essa relação?
O primeiro deles indica quem, em geral, possui o maior controle criativo e é creditado
como autores principais: o roteirista e o desenhista, sendo que o primeiro recebe maior
reconhecimento. Os outros membros podem ser considerados secundários, sendo que
muito raramente eles podem ser considerados autores no sentido de deterem algum
controle criativo sobre a obra. Isso importa ainda mais para o nosso objeto, uma vez que
roteiristas são os principais artífices de validação e invalidação de partes da continuidade
nos Comics. O componente seguinte mostrou que quanto mais prestigiado é o roteirista
maior é o seu poder de barganha frente à editora, sendo capaz de repelir demandas dela e
realizar propostas que seriam recusadas para outros. O terceiro deles refere-se a
importância do papel do editor, quanto mais ele interfere, corta e modifica o trabalho da
equipe criativa, mais ele possui um papel de um autor oculto, detentor do poder de lutar
para que a equipe criativa possua maior liberdade, tentando diminuir a pressão e as
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cobranças sobre eles. Nesses dois modos de agir do editor estão duas maneiras de ver a
sua possível autoria.
Estas três dimensões – validade das histórias; continuidade na narrativa seriada; autoria
associada a gestão da validação das histórias – foram orquestradas em nosso esforço em
construir um modelo de análise da continuidade nos comics que permita compreender
como esses processos de validação e invalidação são constitutivos da continuidade dessas
obras e não são anomalias ou quebras. O modelo analítico colocado em operação orientou
a análise da passagem de Grant Morrison pelo Batman para demonstrar como ele teve a
oportunidade de modificar a validade de determinadas histórias e como esse processo de
revalidação instrui os leitores sobre as intenções da obra.
No primeiro capítulo relacionamos a história dos Comics com os modelos narrativos
seriados prestando atenção redobrada para o surgimento e depois gerência da
continuidade nesses universos ficcionais compartilhados. Em seguida propomos as
categorias de serialidade baseadas nas unidades narrativas já utilizadas nos comics,
partindo da menor delas, a História, passando pela Edição, pelo Arco e pela Passagem
e chegando ao Evento e ao Universo Ficcional. Essas categorias são importantes porque
servirão de base para a compreensão das unidades seriadas nos comics, principalmente
quando falarmos de autoria no capítulo 3, quando o conceito de passagem se torna mais
importante.
O segundo capítulo explora o conceito de continuidade. Segue da definição geral de
continuidade para a relação entre continuidade e coerência textual, esmiuçando a
continuidade narrativa e os seus muitos significados. Depois disso apresentamos um
modelo de continuidade para os quadrinhos baseado em uma cronologia linear em que
todos os eventos ocorridos nas histórias publicadas precisam se suceder no tempo. Vamos
desconstruir esse modelo, demonstrando que ao necessitar de uma linha cronológica ele
acaba por tratar os processos de validação e invalidação de histórias como um problema
e não como uma característica do modelo de continuidade dos Comics.
Para substituir esse modelo cronológico foi proposto um modelo baseado no conceito de
Cânone, porque ele permite compreender a validação das histórias anteriores. Podemos
falar que uma história está no cânone sem necessariamente relacionar os eventos
específicos de uma história passada com a atual. Isso amplia o conceito de continuidade
que se referia apenas à relação de necessidade entre duas histórias, pois para compreender

15

uma é necessário conhecer a outra. Ao separar esses dois aspectos da noção de
continuidade ficou mais evidente os dois sentidos possíveis: a relação com uma
cronologia linear e a relação lógica com o passado e, às vezes, com o futuro.
Construímos, assim, categorias para examinar as modificações no cânone e a utilização
da continuidade em separado. As categorias de continuidade que foram formuladas aqui
são a Necessidade narrativa – a necessidade de se conhecer os eventos da história
passada; a Necessidade temática – a necessidade de se conhecer alguma época ou estilo
do personagem para se entender a história atual; e a Citação – a simples referência a um
evento ou personagem passado sem que isso influencie na compreensão da narrativa. As
categorias de modificação no cânone que foram formuladas aqui são a Retomada – a
recontagem de uma história ou situação com o objetivo de substituir a versão original, o
exemplo mais comum seria a recontagem de uma história de origem; e o Resgate – a
recanonização de uma história que estava invalidada, ou esquecida, anteriormente.
O terceiro capítulo apresenta os possíveis modelos de autoria dentro de uma produção
coletiva de Comics, em como a editora pode influenciar as decisões da equipe criativa e
quais são as condições para que uma equipe criativa possua uma maior liberdade e
controle. Para isso, identificamos os modelos de autoria coletiva, a autoria compartilhada
e a autoria individual, que pode compreender casos em que a equipe criativa secundária
apenas executa um plano feito pela equipe principal (roteirista e desenhista). Depois
disso, indicamos os mecanismos da relação entre as demandas da editora e as tarefas de
execução da equipe criativa a partir dos conceitos de Encargo e Diretriz desenvolvidos
por Baxandall (2006). Por último recorremos aos conceitos de Campo, Posição e
Trajetória de Bourdieu (1996) para explicar como os autores conseguem angariar
prestigio o suficiente para realizar demandas à editora ou repelir demandas feitas por ela.
Ainda no terceiro capítulo realizamos uma pequena análise com o intuito de testar o
modelo de análise construído a partir das categorias acerca de cânone e continuidade
apresentadas anteriormente, mas também para verificar um caso em que a autoria recairia
sobre um editor e não sobre um roteirista ou mesmo uma dupla roteirista/desenhista. Para
isso, analisamos o arco One Moment in Time da fase Brand New Day do Spider-Man
(Amazing Spider-Man#546-647, 2008-2011). Esse arco teve como roteirista o editorchefe da Marvel Comics, Joe Quesada, mas queremos apresentar esse arco como o ponto
fulcral de toda a fase e argumentar que sua recusa em deixar outro dos talentosos
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roteiristas que estavam trabalhando com o personagem é um sinal de seu controle criativo
durante toda essa fase.
No quarto capítulo aplicamos todas as categorias na análise da passagem de Grant
Morrison pelo Batman entre setembro de 2006 e julho de 2013. Essa passagem foi
escolhida por que a principal contribuição de Morrison foi com o resgate de uma fase à
muito esquecida e invalidada do personagem, o período entre o final da década de 1940
e o final da década de 1960. Esse período esquecido do personagem foi invalidado antes
mesmo da reestruturação do universo ficcional da DC em Crisis on Infinite Earths (1986)
porque alguns autores e os editores da época acreditavam que o Batman mais leve dessa
época que inspirou o seriado de televisão não fazia jus à origem do personagem.
Toda a passagem de Morrison pode ser dividida em três fases: a primeira fase inclui
Batman#655-658 e #664-683 mais as sete edições de Final Crisis e conta o encontro de
Batman com um passado que ele não acreditava ser real e depois o seu duelo com o deus
do Mal que leva à sua morte. A segunda fase inclui Batman & Robin #1-16, Batman#700702 e seis edições The Return of Bruce Wayne contando como Dick Grayson assumiu o
capuz do Batman e lutou contra o mesmo inimigo que levou Bruce à ruina, além do
retorno de Bruce e de como esse seu inimigo do passado está relacionado com o deus do
Mal da fase anterior. A terceira fase inclui Batman Inc.v1 #1-8, a One-shot Leviathan
Strikes #1, a Batman Inc.v2 #0-13 e uma edição especial, ela conta como Batman reuniu
um grande grupo de aliados internacionais para lidar com a ameaça de Leviathan baseada
em uma visão que ele teve no final da fase anterior.
Nossa análise se restringiu às duas primeiras fases da passagem de Morrison, excluindo
a última fase por três motivos: 1) A última fase continuou apesar da reformulação
completa do universo DC em 2011. Isso acarretou diversos ajustes nos planos de
Morrison, incluindo que Dick Grayson precisou abandonar o manto de Batman e
Stephanie Brown é retirada da continuidade apesar de aparecer em algumas edições; 2)
Por causa disso a visão de Morrison para o Batman foi colocada de lado, ele deixou de
ser o principal artífice do Batman para a editora, sendo que o novo roteirista da revista
Batman Scott Snyder assumiu esse papel, inclusive escrevendo a nova origem do Batman
logo após o termino da terceira fase de Morrison; 3) Essa terceira fase é a que possui
menos modificações no cânone e usos de continuidade. Os dois primeiros motivos
associado com o menor conteúdo do material para nossa análise levaram à exclusão dessa
terceira fase.
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Assim, lidamos com 57 edições únicas, sendo elas 28 edições de Batman (#655-658;
#664-683; #700-702), 16 edições de Batman & Robin (#1-16), sete edições de Final
Crisis e seis edições de The Return of Bruce Wayne. Precisamos apontar duas exceções a
esse corpus; primeiro, as edições #670-671 se referem a um evento chamado Resurrection
Of Ra's Al Ghul e embora tenham sido escritas por Morrison, elas não possuem nenhuma
ligação com o seu planejamento e essas edições podem ser puladas sem nenhuma perda.
Segundo, Final Crisis lida com um cânone muito diferente das histórias do Batman,
resgatando o Fourth World criado por Jack Kirby e fazendo diversas referências ao seu
desenvolvimento. Por isso, vamos nos ater às partes que possuem reflexo direto na
história que Morrison estava contando sobre o Batman, as outras referências foram
ignoradas para os fins desse trabalho.
O objetivo deste trabalho é, portanto, estudar os modos de construção da continuidade
narrativa em narrativas seriadas longas, mais especificamente, nos Comics de superheróis norte-americanos. A continuidade narrativa nos comics consegue ser mantida
enquanto os mesmos personagens são publicados por décadas com um grande número de
criadores envolvidos tanto na manufatura das histórias quanto na manutenção do universo
ficcional compartilhado. Este fato gerou o desafio enfrentado nessa pesquisa: formular
um modelo de análise da continuidade narrativa especifica dos comics, ou seja, uma linha
de análise que permitisse examinar um grande número de modificações ao longo do
tempo alinhavadas por uma coerência lógica.
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1 A serialidade dos Comics
A característica mais marcante dos quadrinhos de super-heróis norte-americanos
(chamados daqui em diante de Comics) é seu complexo universo ficcional, povoado com
centenas de personagens e milhares de histórias construídas ao longo de diversas décadas
de publicações periódicas. Todos esses personagens habitam o mesmo universo ficcional
e todas as suas histórias são conectadas, formando uma gigantesca narrativa que se
desenvolveu por décadas em tamanho e complexidade. Este estágio atual, entretanto, não
corresponde a toda a história dos Comics, mas sim de sua metade mais recente, tendo
tomado forma moderna nas histórias da Marvel do início da década de 1960 e sendo
paulatinamente adotado pela DC Comics durante esta década e a seguinte. Para
compreender melhor o momento em que vamos estudar os Comics é preciso, primeiro,
compreender sua história e como esse modelo de serialidade atual surgiu.
Os antepassados dos Comics são as tiras de jornal de aventura, principalmente os
derivados dos personagens Pulp, como nos diz Petersen:
A ficção pulp do século XX foi uma continuação das publicações de bolso com
sangue-e-trovão do século XIX que haviam cultivado uma confiável formula para
o escapismo. Como antes, capas sensacionalistas seduziam leitores a ler relatos
chocantes de assassinatos, peripécias, amores sublimes, justiça cruel e
humilhações patéticas.1 (PETERSEN, 2011, p. 137)

Tais personagens tinham uma ampla presença midiática no começo do século XX, com
grande parte deles aparecendo em mais de um meio de comunicação, normalmente
revistas, livros baratos e programas de rádio, os mais rentáveis podiam ainda colocar
programas de televisão (Tarzan) e filmes (Buck Rogers, Tarzan) no seu currículo.
A passagem desses personagens para as tiras diárias de jornal era algo natural, uma vez
que já havia uma variedade de tiras com narrativas mais extensas do que se poderia dar
conta em quatro quadros ou mesmo nas tiras triplas dominicais, mas que raramente
passavam de uma semana de duração, se caracterizando como séries episódicas de curta
duração. As primeiras tiras foram adaptações das histórias curtas e novelas pequenas dos
personagens pulp que já haviam sido publicadas, seguindo o mesmo modelo narrativo das
histórias de aventura.

1

Todas as citações de textos em língua estrangeira são traduções nossas.

19

Com o tempo, já haviam sido adaptadas para tiras de jornal todas as histórias curtas já
publicadas. Mas, pelo seu sucesso foram comissionadas novas histórias feitas
especificamente para as tiras. Esse sucesso também levou à criação de personagens
pensados para as tiras, como Flash Gordon (1934), Mandrake (1934) e The Phantom
(1936). Esses personagens permitiram histórias feitas especificamente para um ambiente
primariamente visual, tendo agora um maior cuidado visual com o traço, com o cenário e
com a anatomia dos personagens, além de criar narrativas mais longas e complexas.
(PETERSEN, 2011, p. 133)
Em paralelo a essa evolução temática (com personagens mais sérios e um traço mais
sóbrio) e de estrutura da narrativa (histórias pensadas para durar mais tempo e que
tivessem suas pausas e momentos fortes pensados pela semana) houve uma evolução do
suporte físicos dessas histórias. As editoras começaram a reimprimir comics antigos em
formatos de revistas e revende-los como revistas autônomas “O formato original desses
livros com fundo de papelão variavam em tamanho, poderiam ter entre 24 e 60 páginas e
serem grandes (11 por 16 polegadas) ou pequenos (6,5 por 7 polegadas) e variavam de
preço entre 20 e 50 centavos.” (PETERSEN, 2011, p. 139). Durante vários anos diversas
dessas revistas inundaram o mercado, reimprimindo tiras de aventura, comédia e
romance, até que o formato começou a se consolidar com a publicação da Funnies on
Parade em 1933, “Essa foi a primeira coleção de reimpressões de tiras que tem o formato
do que viria ser chamado Comic book: 7,5 x 10,5 polegadas com uma capa de papel.”
(DUNCAN, 2009, p. 29).
Outro marco na evolução do formato veio com a criação da revista chamada New Fun em
1935 pela National Allied Publication. Essa revista se apresenta como a primeira
composta unicamente de conteúdo original e não de republicações de tiras já publicadas
em jornais. É importante notar que uma outra revista chamada The Funnies já havia
publicado tiras originais, mas sempre em conjunto com reimpressões. A New Fun não
teve sucesso imediato, mas o dono da editora, Malcolm Wheeler-Nicholson, decidiu por
criar outra revista com a mesma proposta, a New Comics, e a New Fun foi renomeada
para More Fun. Quando Wheeler-Nicholson quis criar um terceiro título, ele precisou se
associar a seus distribuidores Harry Donenfeld e Jack Liebowitz, por causa de dívidas e
ao fazer isso criou uma nova empresa a Detective Comics, Inc, chamada assim porque a
revista criada era chamada Detective Comics. Assim se criou a mais duradoura das
editoras de Comics, a DC Comics.
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A conjunção desses dois desenvolvimentos, modelos narrativos mais longos e complexos
e um formato do suporte com material inédito que favorecia esse modelo narrativo,
culminou na criação do primeiro super-herói como viemos a classificar depois dele. A
publicação da quarta revista da DC Comics a Action Comics #1 teve a estreia do Superman
em 1938, criado por dois amigos que já haviam trabalhado para a National Allied
Publication anteriormente, Jerry Siegel e Joe Shuster.
A chegada do Superman à Action Comics sinalizou o momento em que a indústria
dos Comic books veio a ser e abraçou as vantagens do formato maior com
histórias que se dirigiam diretamente a uma audiência masculina e mais nova. Ao
longo dos próximos meses, assim que os números das vendas começaram a
aparecer, se tornou cada vez mais óbvio que um grande número de jovens estava
comprando as revistas do Superman e que a popularidade desse personagem
estranhamente fantasiado estava espirrando em outros títulos de Comics
(PETERSEN, 2011, p. 142)

Esse sucesso chamou a atenção de outras editoras que acabaram por criar personagens
seguindo a mesma receita (superpoderes, identidade secreta e fantasia colorida), e em
alguns casos plágios. O mais famoso caso de plágio é o do Wonder Man, publicada pela
Fox Feature Syndicates, fundada por um contador na DC Comics que ao perceber o
sucesso do Superman resolveu fundar a sua própria editora e lançar uma revista com um
personagem similar. Tão similar era o personagem que DC se sentiu lesada e processou
a concorrente, ganhando a causa e impedindo a publicação do personagem. No entanto a
editora continuou a publicar outros personagens, como o Blue Beetle, mostrando que o
mercado estava aberto aos super-heróis e não somente ao Superman.
Ao mesmo tempo outras editoras estavam tentando ganhar um espaço nesse mercado
emergente. Editoras como a Fawcett Comics e a Timely Comics começaram a produzir
seus próprios personagens e diversas outras editoras entraram no mercado entre o final da
década de 1930 e o começo da década de 1940. “No verão de 1940, Comic books vendiam
10 milhões de unidades por mês. Haviam mais de vinte e nove editoras de Comic books
e mais de 150 títulos diferentes eram publicados.”, (STEVENSON, 2008 apud,
PETERSEN, 2011, p. 44) em 1943 a tiragem aumentou para 18 milhões de exemplares
por mês (AMES e KUNZLE, 2007, apud, PETERSEN, 2011, p. 44).
Todas essas editoras criavam um grande número de personagens, uma necessidade visto
que o tamanho padrão das histórias publicadas nos comic books eram de oito a doze
páginas. Assim, para encher as mais de 60 páginas eram criadas 6 a 8 histórias por edição,
normalmente com vários personagens que poderiam retornar caso os leitores pedissem

21

mais. A Fawcett criou o Captain Marvel e toda uma leva de personagens secundários na
Whiz Comics em 1940, a Timely lançou o Human Torch e o Namor em 1939 e o Captain
America em 1941. A DC também começou a lançar novos super-hérois, os mais famosos
sendo o Batman que estreou na Detective Comics #27 de 1939 e a Wonder Woman teve
sua primeira aparição na All Star Comics #8 de 1942.
Com todos esses heróis aparecendo juntos nas mesmas revistas e fazendo sucesso lado a
lado, não demorou muito para que se pensasse que juntando os personagens mais famosos
resultaria em vendas ainda melhores. O primeiro desses experimentos ocorreu na revista
Marvel Mystery Comics #8 de 1939 com o encontro entre o Namor e o Human Torch,
uma história elaborada em duas partes que serviam como um prólogo para a batalha entre
os personagens na edição #9. Cada parte da história na #8 é contada do ponto de vista de
um dos personagens e explica o motivo de sua inimizade com o outro e prepara o combate.
Na edição seguinte, o combate entre os dois personagens toma a capa e 22 páginas da
revista, terminando em um cliffhanger com o Human Torch sendo capturado pelo Namor,
situação que se resolveria na edição #10 com uma história de uma página apenas.
Um pouco depois, a DC em conjunto com a All-American Publications começaram a
juntar personagens secundários de outros títulos na revista trimestral All Star Comics. Na
edição #3 foi criada a Justice Society of America, primeiro apenas como um elemento
para unir as diversas narrativas dos personagens da edição, os personagens estavam
contando as suas aventuras. Com o sucesso da idéia, as histórias dos personagens em
separado foram diminuindo para aumentar o espaço para o grupo de heróis, que com o
tempo foi tendo a adição dos heróis mais famosos como Batman, Flash e Superman como
membros honorários. Por causa disso, Batman e Superman apareciam muito pouco na
revista e havia uma regra de que se o personagem ganhasse uma revista própria, ele
deveria parar de aparecer nas histórias, fato que ocorreu com o Flash e com o Green
Lantern. A junção dos personagens em uma mesma história é, para a DC, uma estratégia
para viabilizar personagens secundários, o que é demonstrado pelo fato de que depois da
All Star Comics #7, edição em que são mostrados como membros honorários da Justice
Society, Batman e Superman só voltam a aparecer juntos em uma história em 1952 na
Superman #76.
O que está colocado nesses dois casos é o germe do universo ficcional compartilhado que
marca os quadrinhos de super-heróis modernos, sendo que nesses dois exemplos já se tem
um certo tom que marcará as duas editoras, no caso da Timely, futura Marvel, a história

22

coloca dois heróis em conflito, sendo que ambos se sentem justificados no embate. No
caso da DC, temos a incorporação de personagens de outras editoras para dentro de seu
universo ficcional, o que posteriormente vai acarretar na criação de diferentes terras para
cada um desses universos, que ocasionalmente se cruzam nas narrativas, criando um
multiverso ficcional.
Esse boom de criação de personagens continuou até um pouco depois da segunda guerra
mundial, onde foram muito utilizados como propaganda de guerra, inclusive com
personagens sendo criados especificamente para melhorar a moral das tropas e a criação
posterior de um gênero de guerra mostrando as ações heróicas dos soldados. Passado esse
período, a popularidade dos super-heróis diminuiu “Em 1946 apenas um super-herói foi
lançado – Blonde Phanton pela Marvel. Ao final de 1947 a circulação de praticamente
todas as revistas de super-heróis diminuíram. Até a Captain Marvel Adventures diminuiu
cerca de 2,5 milhões de seu pico de 14 milhões de cópias em 1944” (DUNCAN, 2009, p.
36)
Outros gêneros começaram a ganhar força no lugar dos heróis: “Comics de faroeste,
populares depois da segunda guerra mundial, se misturavam livremente com de romance,
mas foi o advento dos Comics de horror e de crime que teriam o impacto mais dramático
no futuro da indústria” (PETERSEN, 2011, p. 156). Essa diversificação de gêneros
ampliou o mercado, a Dell Comics assinou um contrato em 1940 com os Estúdios Disney
para criar uma linha de histórias em quadrinhos sobre seus personagens. A Timely lançou
o início das revistas de romance em 1949 com a Young Romance, criado pela mesma
equipe do Captain America: Joe Simon e Jack Kirby. Os Comics de crime se
popularizaram em 1948 quando as dez revistas publicadas em 1947 cresceram para 33
em 1948. O gênero de horror foi popularizado pela Entertaining Comics, principalmente
pelo lançamento da sua linha “New Trend” em 1950, contendo títulos como The Vault of
Horror e Crypt of Terror, este último renomeado posteriormente como Tales from the
Crypt. Todos esses gêneros ajudaram a indústria a atingir seu ápice “Em 1954, as gráficas
estavam produzindo 150 milhões de revistas todos os meses. No início do ano haviam
mais de seiscentos títulos diferentes sendo publicados.” (BENTON, 1993, apud
DUNCAN, 2009, p. 39).
Coincidindo com esse crescimento dos Comics de horror e de crime, houve um
crescimento da preocupação com os efeitos nocivos desse tipo de histórias sobre os
leitores, principalmente os mais jovens. “Embora não houvesse evidência estatística da
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conexão entre Comics e delinquência juvenil, diversos incidentes sensacionais
envolvendo crianças imitando Comics violentos elevou a percepção pública de que algo
precisava ser feito” (PETERSEN, 2011, p. 160). Durante o final da década de 1940 a
Association of Comics Magazine Publishers (Associação das editoras de revistas em
quadrinhos) tentou responder a esse concernimento com a criação de um conjunto de
regras e um selo que mostraria a aceitação dessas regras. No entanto as editoras não
aderiram ao selo e continuaram publicando suas revistas sem ele.
Essa imagem negativa dos Comics se transformou em uma cruzada com a publicação do
livro The Seduction of the Innocent em 1954. O livro, escrito pelo psiquiatra Frederic
Wertham
…atacou os Comics em diversas frentes, incluindo sua falta de verissimilitude
(super-heróis desafiando as leis da física); sua falta de mérito artístico (arte ruim,
mal impressos, com cores mal feitas); sua falta de decoro (conteúdo sexualmente
sugestivo com ajudantes e personagens femininas); e, mais importante, uma
celebração da violência (ataques aos olhos e decapitações tratadas como atos
humorados ou sexualmente excitantes). (PETERSEN, 2011, p. 161)

As acusações de Wertham levaram a uma audiência com o senado dos EUA sobre o caso
da influência nociva dos Comics sobre a juventude. Embora essas audiências fossem
focadas nos temas tratados nas revistas de horror e de crime, Wertham acreditava que a
única solução seria a proibição da venda de Comics a menores de 16 anos. Muito embora
os métodos utilizados e os resultados encontrados por Wertham sejam contestados hoje
(TILLEY, 2012), os danos de suas acusações foram duradouros para a indústria dos
Comics.
Para evitar medidas legais, as maiores editoras se uniram para criar um comitê revisor
independente chamado Comic Code Authority que iria avaliar as histórias e depois
conceder um selo de aprovação para aquelas que cumprissem os padrões e regras
acordados. Entre essas regras estavam a impossibilidade de se mostrar bandidos fugindo,
de se mostrar cenas de horror, de excesso de sangue, de sadismo, entre outras regras
voltadas para se manter o decoro. Essas regras foram criadas principalmente para acabar
com o mercado de Comics de horror e de crime, tendo sido utilizadas pelas três grandes
editoras de material mais ameno, Dell, DC e Archie, retirando competidoras do mercado
e cimentando os Comics como uma mídia voltada para o público infantil.
O Comics Code não foi o único motivo para a queda das vendas de revistas em quadrinhos
nos EUA na década de 1950. A televisão tomava parte do tempo livre das pessoas e a

24

situação financeira de muitas editoras não ia bem. As editoras médias e pequenas
acreditaram que a tendência de crescimento do mercado da primeira metade da década de
1950 ia se estender, assim produziam mais revistas do que vendiam, cerca de metade da
produção apenas (PETERSEN, 2011, p. 159). A audiência do senado engendrada por
Wertham foi apenas um fator de aceleração de um declínio já iniciado.
Se aproveitando da falência das concorrentes, a DC continuou a engolir os personagens
de outras editoras. Primeiro com o licenciamento do Captain Marvel da Fawcett após um
longo processo jurídico que permitia a DC criar novo material para o personagem
principal e todos os seus coadjuvantes. Ela também comprou a Quality Comics e seus
personagens, principalmente Plastic Man, Blackhawk e Uncle Sam.
Nesse mesmo período os únicos super-heróis que continuaram a ser publicados
regularmente eram os três personagens mais famosos da DC, Superman, Batman e
Wonder Woman. Mas, suas histórias cada vez mais tomavam rumos escatológicos, com
histórias estapafúrdias que sempre retornavam ao status quo. Essa era ficou conhecida
como a era de prata dos quadrinhos, em contraste com a era de ouro que veio antes do
Comics Code. “Um tema predominante nos Comics desse período (a era de prata) era o
seu não engajamento com assuntos do mundo real, mas a utilização cada vez maior de
elementos meta-narrativos que chamavam a atenção para o fato de que a história era uma
história em quadrinhos.” (PETERSEN, 2011, p. 165).
Era comum a ampliação do elenco de apoio dos personagens, a criação de contrapartes
femininas (Supergirl, Batwoman, Batgirl), mascotes superpoderosos (Kripto, Ace the
Bat-Hound) e outros elementos incomuns, um melhor amigo para o Superman (Jimmy
Olsen) e um amigo de outra dimensão para o Batman (Bat-Mite). Esses personagens
tornavam as histórias mais leves, sendo que muitas vezes elas deixavam de ser sobre os
heróis combaterem criminosos para mostrar situações inusitadas envolvendo, por
exemplo, o Batman viajar para um planeta em que ele possua os poderes do Superman
(Batman #113, 1958), ou a aparição de um pedaço de Kryptonita vermelha que poderia
ter diversos efeitos como: “...perda de memória (Adventure Comics #284, 1961) ou de
poderes importantes (Superman #128, 1959), mas também poderia transformá-lo num
anão (Action Comics #284, 1962), em um dragão que cospe fogo (Action Comics #303,
1963) ou dar a ele um terceiro olho na sua nuca.”2 (DUNCAN, 2009, p. 43).

2

Os Exemplos são do autor da citação, as referências das edições são nossas.
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O final da década e 1950 também viu a DC lançar, timidamente, novos super-heróis.
Primeiro, em 1955 ela apresentou o Martian Manhunter, um marciano com diversos
poderes que se escondia entre os humanos, mas suas histórias pareciam mais histórias de
detetives com o seu álter ego J'onn J'onzz do que histórias de super-heróis. Depois foram
renovações de personagens antigos, o Flash foi reinventado em 1956 e em 1959 o Green
Lantern também foi repaginado. O sucesso desses dois personagens iniciou um renovado
interesse por Comics de super-heróis, tanto que o editor da DC, Julius “Julie” Schwartz,
investiu na recriação da idéia de uma super-equipe que havia dado certo nos anos 1940
com a Justice Society of America. Modificando o nome de Society para League foi criada
a Justice League of America na The Brave and the Bold #28 de 1960 contando com “... o
Flash e com o Green Lantern, Schwartz adicionou o Martian Manhunter e os brasões,
Aquaman e Wonder Woman. Superman e o Batman também eram membros, mas eram
relegados a pequenas aparições nas primeiras aventuras do grupo.” (DUNCAN, 2009, p.
45).
O sucesso da nova super-equipe da DC levou o dono da Marvel Comics (antiga Atlas,
antiga Timely), Martin Goodman, a encomendar a seu editor Stan Lee uma história sobre
uma equipe nos mesmos moldes que a da editora rival. Lee, que já estava cansado de seu
trabalho refazendo histórias de monstros, decidiu fazer a revista que ele gostaria de ler.
Em colaboração com o veterano criador do Captain America e dos Comics de romance
Jack Kirby, Lee criou o Fantastic Four em 1961. De uma determinada maneira aqui
nascem as histórias de super-heróis modernas, baseadas principalmente em caracterização
e nos conflitos entre os personagens, diferentemente da DC que “... tendia a focar no
desenvolvimento da trama em detrimento da caracterização...” (DUNCAN, 2009, p. 46),
gerando a percepção de que todos seus heróis eram iguais e que falavam da mesma
maneira.
Lee e Kirby transformaram esse foco na caracterização dos personagens em uma fórmula
para a criação de diversos heróis, ocasionadas por um acidente que dava a sua vítima
poderes especiais
O que tornou esta fórmula ser tão bem sucedida foi que em cada instância, a
transformação da pessoa ordinária em um super-herói estabelecia um personagem
falho que era cheio de dúvidas se os poderes dados a ele eram, na melhor das
hipóteses, uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo elevando-o e o alienando da
vida ordinária (PETERSEN, 2011, p. 163)
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Os diversos personagens criados pela editora como Iron Man (1963), Hulk (1962),
Daredevil (1964), Spider-man (1962), tinham outras diferenças além da caracterização.
Primeiro, eles habitavam em um mundo ficcional muito mais familiar que os personagens
da DC, moravam em cidades existentes, ao invés das inventadas, principalmente Nova
York que serve como pano de fundo para a maior parte das histórias. Segundo, seus
personagens possuíam problemas pessoais para além de manter sua identidade secreta,
pode ser porque morem em um local violento (Daredevil), podem precisem trabalhar para
se sustentar (Spider-man), podem ter brigas familiares (Fantastic Four) ou podem ter
medo de ferir aquele que amam (Hulk). Terceiro, seus personagens secundários realmente
influenciam nas histórias, não sendo apenas figuras intercambiáveis para mover a trama.
Todos esses elementos são potencializados por uma mudança crucial no modelo
narrativo, pois enquanto a DC ainda publicava mais de uma história por revista
(normalmente 3 de 8 páginas ou 2 de 12) a Marvel preferia mostrar capítulos de uma
mesma história em uma única edição, dispondo assim de todas as 24 páginas para
formular uma narrativa mais complexa. Além disso, muitas edições tinham ganchos para
edições futuras, como a luta entre o Hulk e o Thing (Fantastic Four #25, 1964) que
continuou na edição seguinte com a chegada da super-equipe da Marvel: The Avengers.
Temos assim dois elementos importantes a adicionar, a criação de arcos narrativos mais
longos do que uma única edição e a consolidação de um universo ficcional compartilhado
entre todos os personagens da editora, sendo que eles não estão presos a seus títulos, mas
podem aparecer em outras revistas quando fizer sentido e eles forem necessários.
Em nenhum título todas essas características são mais aparentes do que em The Amazing
Spider-Man. As primeiras 36 edições foram realizadas com o time de Stan Lee como
roteirista e Steve Ditko como desenhista. Nelas Peter Parker deixaria de ser um herói
relutante, passaria a aceitar seus poderes e as dificuldades que isso traz, mas que ele
precisa ser um herói porque só ele tem a capacidade para tal. Essa transformação do
personagem ocorre ao longo do tempo enquanto Peter cresce, se gradua, vai para a
faculdade, ganha amigos, rivais e interesses amorosos. Nesse meio tempo ele também
encontra com outros personagens do universo ficcional da Marvel que funcionam como
conselheiros ou amigos. Uma das histórias da primeira edição de The Amazing SpiderMan (1963) é o seu encontro com o Fantastic Four, iniciando um longo relacionamento
de amizade com o segundo Human Torch, o membro mais novo da equipe.
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Essas mudanças atingiram seu ápice com o arco If This Be My Destiny...! que foi
publicado nas edições de The Amazing Spider-Man #31-33. Nesse arco somos
apresentados a Harry Osborn (futuro melhor amigo de Peter) e Gwen Stacy (futura
namorada), além de descobrir que sua tia estava doente. Na luta para conseguir o remédio
para a cura de sua tia, Spider-Man acaba soterrado por uma pilha de escombros e para se
soltar decide “Eu preciso me provar à altura da tarefa – Eu preciso ser digno dessa força”
(LEE; DITKO, 1966, p. 3, q. 3). Nesse ponto o personagem se modificou, longe do
menino invejoso que queria usar seus poderes para ganhar fama e fortuna e que por isso
perdeu seu tio, temos agora um personagem disposto a fazer jus aos poderes que tem,
mesmo diante das dificuldades.
Todas essas características pintam um quadro muito diferente do modo como a DC ainda
criava suas histórias, muita separação entre seus heróis, eram raras as aparições de um
personagem na revista de outro, personagens que não mudavam ao longo do tempo e
histórias episódicas. Havia exceções como as histórias do Metamorpho (1965) que
continham histórias longas de mais de 20 páginas divididas em capítulos exatamente no
modelo da Marvel.
Outra diferença era o modo da expansão do universo ficcional. Enquanto a Marvel
construiu seu conjunto de heróis praticamente apenas dentro da sua editora, com alguns
sendo reingressos da Timely como Captain America e Namor, a DC aumentava o seu
celeiro de personagens com a aquisição e a licença de heróis de outras editoras, como já
foi mencionado. Para sustentar esse modelo, a DC decidiu criar terras diferentes para cada
um desses universos ficcionais, universos paralelos que ainda se tocariam em
determinados pontos, criando um multiverso ficcional. Isso se iniciou com o encontro do
segundo Flash (Barry Allen) com o primeiro (Jay Garrick) em Flash (v2) #123 de
setembro de 1961. A história fez sucesso o suficiente para que os personagens se
encontrassem mais vezes nas edições #129 e #137, sendo que foram feitas menções à
Justice Society of America nas duas edições. Finalmente, nas edições #21 e #22 de Justice
League of America as duas equipes se reuniram e se criou a nomenclatura dos dois
mundos, a da Justice League era a Earth-1 e a da Justice Society a Earth-2. Esse padrão
continuou com a adição dos personagens da Fawcet Comics na Earth-S, personagens da
Charton na Earth-3 e a criação de diversas terras paralelas distintas em histórias dos
próprios personagens como modo de explicar um universo diferente.
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Esses modos de construção de universos ficcionais geraram formas diferentes de lidar
com o acumulo de histórias. A Marvel manteve seu crescimento orgânico e deixava a sua
cronologia seguir, com alguns pontos que eram deixados de lado e outros que eram
realinhados posteriormente, a sua continuidade é relativamente limpa, sem nenhuma
quebra brusca. Na DC ocorre o contrário, a quantidade de histórias que pediam
esclarecimentos ou notas de rodapé específicas posteriormente era muito grande,
principalmente porque alguns personagens existiam de forma repetida em mais de um
universo. O Superman, por exemplo, existia em três versões concomitantes, o membro
fundador da Justice Society que vivia na Earth-2 e era mais velho, o regular da Earth-1 e
o Superboy que existia em um processo de continuidade diferente, que às vezes parecia
estar no universo ficcional principal, como quando participava das aventuras da Legion
of Super-heroes no século 30, enquanto outras vezes ele participava de aventuras que
contradiziam as histórias do Superman.
Toda essa confusão se estendia por toda a linha da DC e ela era tamanha que foi decidido
que haveria uma reorganização desse multiverso narrativo. Então em 1985 se iniciou a
história que acabaria com a continuidade anterior e iniciaria uma nova: Crisis on Infinite
Earths. Essa minissérie em 12 edições foi publicada entre abril de 1985 e março de 1986
e conta uma saga cósmica de uma força de destruição imensa que aniquila realidades
inteiras, destruindo todas os universos paralelos ao principal da DC e obrigando os
personagens a se refugiarem na Earth-1. Ao final da saga, em uma escolha com um toque
de ironia, o segundo Flash (Barry Allen) se sacrifica para permitir aos outros heróis a
possibilidade de derrotar o vilão e salvar um dos universos, mas no processo reescrever o
universo ficcional de modo que só exista um e que todos os heróis coexistam nele. A
ironia se dá porque o Flash é considerado a raiz do problema da multiplicação dos
universos ficcionais da DC, já que o primeiro contato entre as terras paralelas se deu sem
sua revista. Ela é mais forte porque na nova continuidade o sucessor de Barry Allen
também quebra a proposta de Crisis on Infinite Earths, uma vez que ele lembra dos
eventos dessa saga, algo que não deveria ocorrer. Mas, estamos nos adiantando ao
problema.
“A intenção da série (Crisis on Infinite Earths) era de ordenar a continuidade – as interrelações entre as histórias publicadas anteriormente – e idealmente tornar os títulos da
DC mais acessíveis a novos leitores.” (DUNCAN, 2009, p. 78). Com isso a DC relançou
toda a sua linha de revistas contando histórias de origem, construindo novos mitos
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criadores que funcionassem sem mencionar as histórias passadas, permitindo uma
continuidade mais organizada e coesa. Esse processo se iniciou com o Superman, trabalho
que foi atribuído à John Byrne, primeiro na minissérie em seis edições Man of Steel que
conta a nova origem do personagem e depois em duas revistas mensais, Action Comics
continuando a numeração original na #584 e uma nova revista chamada Superman
iniciando do #1, enquanto Marv Wolfman escrevia e desenhava a terceira revista do
personagem Adventures of Superman que continuou a numeração da antiga Superman.
Nessas revistas tudo ocorreu conforme o planejado, com a reintrodução dos personagens
secundários e vilões antigos como se fossem as suas primeiras aparições, efetivamente
reconstruindo o universo do Superman a partir do zero.
No entanto nem todas as revistas fizeram o mesmo com os outros personagens. Batman,
por exemplo, teve uma nova origem recontada por Frank Miller e David Mazzucchelli
em Batman: Year One publicado na revista Batman #404-407 em 1987, mas não se teve
um recomeço da continuidade, portanto, eventos ocorridos antes de Crisis ainda eram
considerados como parte da continuidade. O pior caso foi o relançamento da revista do
Flash (v2) em 1987 escrita por Mike Baron, nela Wally West, sobrinho de Barry Allen o
segundo Flash que morreu durante Crisis, assume a identidade do tio, deixando de ser o
ajudante Kid Flash. Embora não haja referências diretas à Crisis, a série basicamente
continua a vida de Wally como se crise não houvesse acontecido, apenas com a morte do
tio e mentor, mantendo a mesma continuidade anterior e não recontando uma história de
origem, nem reintroduzindo personagens antigos. O novo início para o Flash só veio em
1992 quando Mark Waid assume o título na #62 e inicia o arco Flash: Year One, Born to
Run! que reconta as origens do personagem e sua história com Barry Allen.
Temos, então, três modos com os quais a DC lidou com a sua continuidade após Crisis,
o reinicio completo, em que nenhuma história anterior era válida (Superman, Wonder
Woman), uma recriação do mito fundador mas sem reiniciar toda a continuidade (Batman)
e uma simples continuidade das histórias anteriores ignorando os eventos de Crisis e a
existência de universos paralelos (Flash v2, Justice League International).
Como esses três modos podem entrar em contradição, a DC foi tentando novamente
ajustar sua continuidade de maneiras menos drásticas, primeiro com o evento Zero Hour
de 1994, que reestruturou parte do universo DC, incluindo a invalidação de Batman: Year
Two, e a reconstrução de toda a cronologia do Hawkman. Essa segunda tentativa
novamente criou outros problemas, dessa vez com cronologias diferentes como a do
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próprio Hawkman e a da segunda Supergirl (também conhecida como Matrix Supergirl).
Isso levou a uma terceira tentativa de reorganização do universo DC com Infinite Crisis
(2005), dessa vez retornando ao modelo de multiverso com diversas terras, contando com
a participação do Superman da Earth-2 de Crisis on Infinite Earths.
Mesmo com essa terceira reorganização a DC novamente decidiu por reiniciar o seu
universo ficcional em 2011. Dessa vez era o projeto mais ambicioso desde Crisis on
Infinite Earths, um reinicio completo de todos os personagens, estabelecendo uma nova
cronologia, invalidando todas as histórias ocorridas antes. Esse projeto, chamado de New
52, uma referência ao número de terras alternativas criadas ao final de Infinite Crisis e ao
fato de que elas são uma nova cronologia, reapresenta o Superman como o primeiro superherói a surgir e monta o universo ficcional ao redor dele, tentando construir uma
continuidade mais simples e mais amistosa a novos leitores, exatamente como Crisis on
Infinite Earths.
Só que, novamente, certos personagens escaparam dessa reforma completa de sua
continuidade, nos dois casos devido ao seu roteirista estar no meio de um conjunto de
histórias bem aceitas pelo público e rentáveis para a editora. O primeiro caso é a passagem
de Geoff Johns pelo Green Lantern desde 2004 que trouxe Hal Jordan, o segundo Green
Lantern, de volta e criou diversos novos personagens a partir de outros anéis ligados a
cores do espectro luminoso. Nesse primeiro caso toda a passagem do autor foi mantida,
mesmo as conexões com sagas anteriores, como a morte de Jordan em Final Night (1996)
e sua ressureição em Green Lanten: Rebirth (2004).
O segundo caso é mais interessante para nós, se trata da passagem de Grant Morrison
pelo Batman que se estendeu de 2006 a 2013. Nesse período, Morrison construiu a
primeira fase de suas histórias com base em histórias do Batman da década de 1950 e
1960, reconstruindo-as para serem apreciadas pelos leitores atuais, sem perder uma certa
referência ao período. Isso significa que boa parte da narrativa dessa fase está ancorada
em uma continuidade anterior a Crisis on Infinite Earths, só que nesse caso condensadas
para que tudo ocorra em apenas 5 anos na nova cronologia. Pode não parecer algo
complicado, mas entraremos em maiores detalhes sobre a passagem de Morrison no
Batman no capítulo 4 e tentaremos explicar porque essa mudança enfraquece a proposta
dele, e ao mesmo tempo a torna mais interessante.
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O modo como a Marvel continuou a gerir seu universo ficcional foi comparativamente
muito mais simples, mas também pede uma explicação maior. Enquanto a DC utilizava
seus grandes eventos para reorganizar seu universo ficcional, a Marvel os utilizava para
mostrar as inter-relações entre os personagens do seu universo, algo que ela sempre
priorizou.
As interconexões com as edições passadas foram enfatizadas primeiro por Stan
Lee na Marvel, que as colocava em seus comentários e depois em notas de rodapé
que citava as referências na atual edição com eventos em edições passadas. Uma
maior continuidade permitiu mais crossovers3 entre títulos, o que permitiu que
histórias populares ajudassem a promover outras histórias no mesmo universo. A
Marvel Comics tomou a liderança em promover essa continuidade em seu
massivo crossover de 1982, Contest of Champion. (PETERSEN, 2011, p. 169)

Isso não significa que a Marvel não expandisse seu universo ficcional de outras maneiras,
como o fez ao criar personagens sob comissão como Rom: Spaceknight (1979), baseado
em um robô de brinquedo fabricado pela Parker Brothers. As histórias do personagem
foram inseridas dentro do universo Marvel, tendo ocorrido encontros com diversos
personagens da editora como os X-Men (Rom #17, 1981), Fantastic Four (Rom #23,
1981) e enfrentou vilões já consolidados como Galactus (Rom #26, 1982) ou a
Brotherhood of Mutants (Rom #31, 1982). Outro exemplo é a revista que a Marvel
publicou do Godzilla entre 1977 e 1979, em que o monstro gigante enfrenta a S.H.I.E.L.D,
principalmente “Dun Dun” Dungan, e os Avengers (Godzilla #23, 1979). A Marvel
também teve personagens licenciados, como G.I Joe (1982 a 1994) e Conan (1970 a
1993) que não participaram do seu universo ficcional compartilhado.
Outra diferença no modo da Marvel de lidar com a continuidade é a sua utilização dos
eventos de crossover. Enquanto a DC utiliza esses eventos primariamente para organizar
o seu universo ficcional e tentar contornar seus problemas de continuidade passada, a
Marvel os usa para criar um fio condutor entre todos os seus títulos, fazendo com que eles
se interconectem mais fortemente. Essa estratégia é antiga na Marvel, tendo ocorrido
primeiro na minissérie Secret Wars (1984), em que diversos heróis e vilões são
transportados para um mundo distante chamado Battleworld por um ser absurdamente
poderoso para lutar para a sua diversão. Muitas revistas participaram desse evento além
das edições da minissérie, mostrando eventos mais específicos dos seus personagens.

3

Crossover se refere ao encontro de personagens de títulos diferentes se encontrarem na revista de um
deles. Por exemplo, o Iron Man aparecer numa revista do Spider-Man seria um crossover, mas o
encontro de ambos na revista dos Avengers não seria, já que os dois fazem parte do grupo.
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Diversos acontecimentos dessa minissérie influenciaram os personagens nos anos
seguintes, como a descoberta de um uniforme alienígena para o Spider-Man que se
tornaria um vilão depois e a permanência do Thing do Fantastic Four nesse mundo por
algum tempo, o que levou a She-Hulk a assumir seu lugar na equipe.
A partir dos anos 2000 a Marvel passou a utilizar esses grandes eventos para avançar uma
trama geral de todo o universo ficcional, sendo que cada um dos eventos gerava
repercussões que montavam as bases para os eventos seguintes. Isso se iniciou com
Avengers: Dissambled (2004), que estruturou House of M (2005), uma nova trama geral
seguiu com Civil War (2006) que levou a Secret Invasion (2008) que gerou Dark Reign
(2009) que desembocou em Siege (2010). Após o último, a Marvel resolveu diminuir a
importância desses eventos, criando eventos menores e com menos repercussões, como
Shadowland (2010) que lida apenas com os vigilantes menos poderosos de New York ou
Schism (2011) que envolvia apenas os títulos ligados aos X-Men. Em 2013 a Marvel
parece ter retornado aos grandes eventos com Infinity (2013), que, embora conte com um
menor número de crossovers desaguará em outro evento chamado Inhumanity, esperado
para dezembro de 2013 e todo o ano de 2014.
Toda essa retrospectiva teve dois objetivos específicos. Primeiro, mostrar como a
continuidade dos Comics surgiu e se tornou um elemento tão essencial ao seu modo de
apreciação. Os leitores se tornam especialistas nessas frestas narrativas, sabem quando
uma história contradiz a outra, pedem por uma maior coerência, reclamam pelo retorno
de uma formulação antiga da continuidade. Em suma, o conhecimento da história
pregressa é uma das fontes de diversão e gozo da leitura de Comics pelos seus fãs. O
segundo objetivo é apresentar a complexidade narrativa que foi construída e a
complexidade da gestão desses universos (algumas vezes multiversos) ficcionais. Por
exemplo, embora o modelo da Marvel pareça menos complexo devido ao menor número
de mudanças, é preciso lembrar que ele tem um número maior de conexões presentes, os
eventos entre os títulos precisam estar melhor sincronizados.
Partindo dessas demonstrações, podemos voltar nosso foco para os modos de construção
e manutenção dessa continuidade por parte das editoras, por que está claro que elas não
apenas reagem ao que os autores escrevem, mas indicam, arbitram e, parece óbvio, editam
as histórias. Como um complemento a essa questão temos as maneiras como os leitores
lidam com esse imenso universo de informações, fazem juízos sobre a qualidade de uma
história ou identificam a reverência de um autor a um momento da história do personagem
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que agora ele escreve. Essas duas questões se tocam muito profundamente, as editoras
mantêm a continuidade porque os leitores compram revistas que fazem uso dela, não se
pode assumir que ela é mantida porque “...existe uma determinação tão focada entre
escritores e fãs que a continuidade deve ser mantida a qualquer custo...” (REYNOLDS,
1992, pp. 47–48).
Então, passaremos o restante deste trabalho para essas questões, o modo de
gerenciamento e de compreensão dessa continuidade, propondo um modelo de análise
que estabeleça os traços de coerência diante de todas essas mudanças de equipe criativa
e validação e invalidação de narrativas passadas.

1.1 Modelos seriados
Postergaremos essa questão por um breve momento para tratarmos de um assunto
auxiliar, mas de grande importância nesse trabalho, a construção de categorias de
serialidade específica para o estudo dos Comics. Isso é importante porque a continuidade
como discutida aqui é um produto da serialidade das narrativas em quadrinhos de superheróis. Ela ocorre por causa do acumulo de narrativas dentro de um mesmo universo
ficcional que são criadas para serem coerentes entre si. Durante a parte anterior já
utilizamos alguns termos como arco narrativo e passagem de um autor, mas é necessário
especificar seu significado e embasar a sua existência antes de prosseguirmos.
Primeiro precisamos definir com precisão o que é serialidade como uma estratégia
narrativa, se não poderíamos pegar qualquer conjunto de textos, coloca-los de modo que
um venha depois do outro e teríamos uma série. Série pode ser compreendida de duas
maneiras, partindo do seu modo de produção ou das características do produto. O primeiro
caso como um conjunto de itens produzido a partir do mesmo molde sendo idênticos,
teríamos assim uma produção em série. O segundo caso seria um conjunto de itens que
não sendo idênticos apresentam similaridades de família. A diferença fica clara fazendo
uma analogia têxtil, uma calça jeans produzida industrialmente faz parte de uma série
com todas as outras calças idênticas do mesmo modelo, mas também faz parte de uma
coleção de peças diferentes mas que apresentam certas características e tendências em
conjunto.
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Dessa maneira podemos perceber duas coisas, que as duas definições de série não são
excludentes e que no cerne de seu significado está um determinado grau de similaridade
entre as partes. Está na gestão da similaridade o principal elemento que constitui a
serialidade, incluindo a serialidade narrativa: “Se pensarmos nas principais estratégias
das ficções seriadas, teremos o jogo entre novidade e redundância operado em unidades
que fazem a narrativa evoluir ao passo que reiteram aquilo que é importante à sua
evolução.” (NEVES, 2012, p. 70).
Assim, na narrativa seriada a similaridade serial se dá em questão de graus de
redundância, ou de repetição. Omar Calabrese em A Idade Nobarroca (1999) se preocupa
em como essa repetição se realizaria em um novo modelo estético que privilegiasse a
repetição, o que era encarado sob uma estética romântica como algo menor ou desprovido
de originalidade. Ele nomeia essa nova forma de expressão de Neobarroca não porque há
uma retomada das características do período histórico do Barroco, mas porque há
analogias formais. O Neobarroco “encontra-se na procura de formas – e na sua
valorização –, em que assistimos à perda da integridade, da globalidade, da
sistematicidade ordenada em troca da

instabilidade, da polidimensionalidade, da

mutabilidade” (CALABRESE, 1999, pp. 10–11).
Calabrese percebe que as narrativas seriadas de alguma maneira promovem uma estética
da repetição. Essa estética atua em diversos níveis, cada um afetando uma etapa do
processo de produção e circulação dos produtos seriados. A primeira diz respeito à
produção de diversos produtos a partir de uma mesma matriz; a segunda é a repetição
como estrutura geradora de textos; a terceira se refere a repetição como condicionante
dos modos de consumo dos produtos midiáticos. (CALABRESE, 1999, p. 44)
No que tange à segunda categoria Calabrese identifica duas formulas de repetição, a
“variação do idêntico” quando do mesmo molde se tem produtos diversos; e “identidade
dos mais diferentes” quando de origens diferentes dois produtos resultam iguais.
(CALABRESE, 1999, p. 45). Dessas duas categorias surgem subclassificações que
segundo Neves: “Relativo a este aspecto, tem-se duas fórmulas de repetição: a
acumulação e a prossecução. Na acumulação, os episódios se sucedem sem nunca porem
em jogo o tempo integral da série. Já na prossecução o tempo da série é guiado pela busca
de um objetivo que só será alcançado em seu final.” (2012, p. 85)
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Partindo dessas categorias Calabrese elabora cinco protótipos a partir de séries norte
americanas existentes. O Primeiro se refere a Rin-Tin-Tin (1954-1959) em que os
episódios são completamente autônomos e não existe um objetivo final ou continuidade.
O segundo tem como base Zorro (1957-1959) em que os episódios são autônomos, mas
há um sentimento de avanço em relação a um objetivo final que é relembrado. O terceiro
se baseia em Bonanzza (1959-1973) em que há três níveis seriais, a história do episódio,
o arco narrativo que é constituído de vários episódios e a história completa da série. O
quarto se apresenta em Columbo (1968-1978) que há uma serialidade em cima de um
tema específico, nesse caso o seu personagem título. O quinto protótipo é exemplificado
por Dallas (1979-1991) que é uma mistura do terceiro e do quarto protótipos, em que
arcos narrativos se mesclam a caracterizações fortes, gerando um modelo deveras
complexo.
Todos esses modelos parecem um pouco específicos demais, provavelmente porque se
basearam excessivamente nas séries que deram origem aos protótipos. Ao mesmo tempo,
a classificação primária de “variação do idêntico” e “identidade dos mais diferentes” não
ajuda a classificar apropriadamente séries. Concordamos com Neves quando ela diz:
A melhor classificação oferecida por Calabrese acaba sendo a intermediária, que
consiste nos dois modelos de repetição internos à narrativa: a acumulação e a
prossecução. Estas duas categorias nos permitem classificar as séries a partir do
modo como seus episódios se relacionam, sem o risco de incorrer em detalhes
que limitem demais os modelos. (NEVES, 2012, p. 86)

Esse par de conceitos também tem o benefício de que eles se complementam dentro de
um conjunto de episódios, afinal nem toda a série opera puramente por um ou outro modo
de relacionar os episódios. Assim, é possível ter uma série com bastante continuidade,
portanto aderindo ao modo da prossecução, mas que contém episódios que não
desenvolvam a trama principal, mas sim uma história isolada, como um especial por causa
de um feriado (natal ou halloween). Da mesma maneira, mesmo a série mais episódica
pode ter um arco narrativo, seja um episódio duplo para iniciar ou terminar a temporada,
seja um gancho no último episódio de uma temporada que só se resolverá no primeiro da
próxima.
Partindo das reflexões de Calabrese, Umberto Eco procura criar uma tipologia mais
consistente do que os protótipos da A Idade Neobarroca. Em A Inovação no Seriado
(1989) Eco cria cinco categorias da repetição, sendo que duas se subdividem em
subcategorias, A Retomada, o Decalque, a Série, a Saga e o Dialogismo intertextual. A
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Retomada é a sequência ou continuação de uma história já realizada. O Decalque seria a
reformulação de uma história anterior, normalmente uma forma de Retomada velada,
podendo incluir “tanto os casos de verdadeiro plágio quanto os casos de ‘reescrita’ com
explicitas finalidades de interpretação.” (ECO, 1989, p. 123).
A Série é “...uma situação fixa e um certo número de personagens principais, da mesma
forma fixos, em torno dos quais giram personagens secundários que mudam, exatamente
para dar a impressão que a história seguinte é diferente da anterior.” (ECO, 1989, p. 123).
Esse modelo seria o iterativo e é a série mais comum, a esse Eco adiciona o modelo da
série em loop onde “...o personagem não seguido ao longo do curso linear de sua
existência, mas continuamente encontrado em diversos momentos de sua vida,
obsessivamente revisitada para descobrir novas oportunidades narrativas.” (ECO, 1989,
p. 124), o que distingue esse modelo é que os personagens não envelhecem, sendo
mantidos para sempre na mesma etapa de suas vidas e prolongando a série. A segunda
subcategoria seria a série em espiral, em que embora ela pareça com a iterativa, há sempre
um aprofundamento do universo ficcional e dos personagens, coisa que não ocorre no
primeiro modelo em que já sabemos tudo o que há para saber sobre o mundo e os
personagens. A última subcategoria seria a série baseada não nos personagens, nem no
universo narrativo, mas nos atores, em que um John Wayne mais do que interpretar
personagens, interpretam variações de si mesmos.
A Saga “é uma sucessão de eventos, aparentemente sempre novos, que se ligam, ao
contrário da série ao processo “histórico” de um personagem, ou melhor a uma genealogia
de personagens. Na saga os personagens envelhecem, a saga é uma história de
envelhecimento” (ECO, 1989, p. 125). Eco coloca que a saga pode ser em linha contínua,
seguindo as gerações ou ad aberto em que não só os descendentes mas também os outros
de sua convivência são acompanhados. Esse exemplo se aproxima muito do quinto
protótipo de Calabrese e o exemplo é o mesmo, Dallas. A última categoria é o Dialogismo
intertextual, nesse ponto Eco agrupa todos os modos de uso de um texto que apontam
para outro não diretamente relacionado. Nesse sentido temos a citação, o plágio, a paródia
e a citação irônica, todos esses relativamente auto-explicativos.
Nesse momento, Eco começa a se preocupar com as possibilidades estéticas da repetição
e propõe dois modos para tratar esse assunto, nos dois modos o interessante é que ele
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institui uma diferença em níveis de leitura do leitor modelo4. No primeiro modo, o
moderado ou “moderno”, existem dois níveis de leitura, o primeiro seria o ingênuo, que
simplesmente padeceria com a história e acreditaria estar presente uma história diferente,
mesmo com todas as estratégias de repetição utilizadas. O segundo seria o leitor crítico,
que não cairia nas estratégias utilizadas, mas sim as reconheceria e as fruiria. Nesse modo
a ironia é a maneira de fruição mais comum, uma vez que a maioria dos produtos seriados
estariam apenas interessados no leitor de primeiro nível.
O segundo modo de tratar esse assunto seria o radical ou o “pós-moderno”, em que não
estaríamos mais atentos ao embate entre inovação e repetição, mas sim que exista uma
variação infinita dentro dos modos mais repetitivos. O que interessa não é a novidade,
mas sim o que é repetido e, principalmente, o modo como é repetido para que o leitor frua
da sua capacidade de segmentar e reconhecer esses elementos. “Mas tudo isso prevê que
o leitor ingênuo de primeiro nível desapareça, para deixar lugar somente ao leitor crítico
de segundo nível.” (ECO, 1989, p. 136). A afirmação de Eco se dá pela aproximação
desse modo de fruição dos seriados ao modo de fruição da arte abstrata e minimal, em
que não interessa em maneira alguma a simples obra, mas a obra enquanto forma de um
fazer, isso indica que o leitor não só consegue compreender a diferença entre duas telas
com manchas de tinta vermelhas nela, mas consegue fruir essas diferenças. Seria a mesma
coisa com os seriados de televisão, onde todos podem contar a mesma história, mas o
pequeno detalhe de mudança no modo de contar seria suficiente para ela poder ser fruída.
O problema dessa categorização de Eco é que ela perde de vista a possibilidade de se
mesclar essas categorias uma vez que muito raramente uma série apresenta apenas um
desses modelos em toda a sua extensão, ou pelo menos não atualmente. Esse é o
argumento que Mittel faz em Narrative Complexity in Contemporary American
Television (2006), que durante as últimas duas décadas, devido a mudanças de consumo
por causa de tecnologias de visualização fora do horário de exibição normal (VHS, DVDs,
DVRs e a Internet) as séries abandonaram a dependência das formulas e começaram a
apostar em uma maior complexidade narrativa. Os efeitos dessa complexidade são
resumidos assim por Neves:
A complexidade narrativa promove uma espécie de equivalência no tratamento
da unidade da trama episódica e da evolução da narrativa central da série, num
jogo de tensão entre os dois polos exercitado a cada episódio, que, por sua vez,
4

Trataremos melhor da noção de leitor modelo na parte seguinte deste capítulo, basta colocar por
enquanto que ele é a idéia do leitor ideal que o autor de um texto dialoga quando produz a obra.
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oferece a experiência de uma trama completa e o prazer serial dos acontecimentos
do porvir. (NEVES, 2012, p. 92)

Nesse sentido a categorização de Barbieri (1990) é mais flexível, combinando as
categorias mais fortes de Eco com a possibilidade de fluxo do modelo intermediário de
Calabrese. Para Barbieri as categorias de Eco podem ser agrupadas em dois polos, de um
lado a Série Iterativa, o modelo clássico em que “... não há nenhuma relação temporal
entre um episódio e outro, se não aquela genérica segundo a qual todas as histórias devem
estar localizadas num certo período de tempo.” (BARBIERI, 1990, p. 3), do outro lado a
Saga que “...é uma forma de serialidade na qual os episódios não chegam ao fim e os
eventos entrelaçam-se sem que não haja um momento em que todos os problemas em
jogo sejam resolvidos.” (BARBIERI, 1990, p. 4).
Entre esses polos há duas outras categorias que servem de intermediárias, uma é a série
em espiral que: “...é uma forma híbrida entre a série iterativa e a saga... Os episódios das
séries em espiral são, na verdade, autoconclusivos, como ocorre na série iterativa, mas,
como na saga, não ocorre salto temporal entre um episódio e o subsequente – ou, ao
menos, o salto tende a não ocorrer” (BARBIERI, 1990, p. 3). A outra é a quase-saga “o
desenvolvimento da série em espiral, no qual a conexão entre os episódios cresce de modo
a tornar a divisão entre os mesmos nebulosa. É raro, de todo modo, que esta divisão
desapareça por completo.” (BARBIERI, 1990, p. 4).
O interessante é que para Barbieri as obras seriadas podem migrar de uma categoria para
outra na medida em que a ligação temporal entre os seus episódios fique mais forte. Uma
série iterativa, ao diminuir o espaço temporal entre os episódios pode dar a entender a
criação de um universo mais complexo e contínuo, se tornando uma série em espiral. Da
mesma forma, uma saga pode perder a ligação forte entre os episódios em alguma etapa
e se tornar uma quase-saga, algo que é mais incomum, segundo o autor. A passagem mais
comum seria da série em espiral para a quase-saga, ao se criar “um ou mais polos
temáticos ao redor dos quais a história continua a girar por um longo período, chegando
até mesmo a anos – mas que termina por esgotá-los e por recair na serialidade em espiral.”
(BARBIERI, 1990, p. 4), criando assim, uma saga temporária.
Dessa maneira, as obras não ficam presas a uma única categorização, mas partes delas se
caracterizam com algum desses modelos, podendo dar conta da complexidade narrativa
a que Mittel se refere. Indo mais além, seria possível analisar as várias tramas de uma
mesma obra seriada de acordo com categorias diferentes, enquanto parte delas se referem
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apenas ao modelo iterativo (o assunto, caso ou vilão da semana), haveria também o
crescimento dos personagens e do universo narrativo da série em espiral, ao fim teríamos
tramas secundárias como romances, mistérios ou rivalidades que seriam da ordem de uma
quase-saga.
Outro ponto de interesse nosso com Barbieri é que ele cria essa nova formulação,
especialmente a quase-saga, para tratar da serialidade dos Comics. Embora o modelo
seriado dele seja robusto para tratar dos Comics5, ele se preocupa apenas com a história e
a sua articulação interna, enquanto que, para nós importa a maneira de organização da
história e o modo de gestão da manufatura dessas histórias, passando por âmbitos de
gestão comercial e de autoria que Barbieri não se ocupa. Assim, embora concordemos
com sua categorização, precisamos identificar as unidades seriadas que cruzam esses
elementos constitutivos dos Comics.

1.2 Unidades seriadas específicas para Comics
O modelo de unidades das seriadas aqui proposto surge do objeto estudado, as
nomenclaturas utilizadas são apropriadas do vocabulário corrente entre críticos e fãs de
Comics. Num sentido bem estrito, tratamos de seis níveis seriais: a História, a Edição, o
Arco, a Passagem, o Crossover, e o Universo Ficcional. Cada um deles é apresentado
em ordem crescente de complexidade: a unidade mínima é a história e a unidade máxima
é o universo ficcional.
1.2.1 História
A história é a unidade narrativa mínima dos Comics, ela se baseia em uma narrativa com
começo, meio e fim. Incluímos essa unidade por causa dos primórdios da publicação dos
Comics em que as histórias contadas não tomavam toda a edição, mas apenas uma parcela
dela. Esse formato de antologia é incomum atualmente, embora algumas antologias ainda
sejam produzidas, como Endless Nights (2003) em que Neil Gaiman e diversos
desenhistas criam sete histórias, cada uma centrada em um dos Perpétuos que Gaiman
havia criado para Sandman (1989-1996).

5

Embora seja necessário que a unidade narrativa básica saia da edição para o arco narrativo, já que hoje
em dia as edições servem mais como partes de uma história maior do que divisões narrativas reais,
como veremos a seguir.
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Outro caso atual de histórias que não ocupam todo o espaço de uma edição é os das
backup stories, utilizado pela DC no meio da década de 2000. Essas histórias são
menores, normalmente 8 páginas, e apresentam personagens que não teriam condições de
ter sua própria série, mas que possuíam um público que gostaria de lê-las. Um exemplo
disso foi o período da Detective Comics entre as edições #854 a #863 (2009-2010) em
que a personagem principal da revista passou a ser a nova Batwoman e contava com um
backup da segunda The Question que durou até a edição #865, sendo chamado de Second
Feature, ou segunda atração.
1.2.2 Edição
Se a história é a unidade narrativa mínima, a edição é a unidade de circulação e produção,
sendo uma revista com um número determinado de páginas (normalmente 32 páginas
para uma história de 24) e alguma periodicidade (mesmo que ela seja única). Apesar dos
exemplos anteriores de histórias serem menores do que as edições, o esperado é que as
histórias sejam maiores do que apenas uma edição. Nesse caso cada edição apresenta uma
parte da história maior, funcionando como uma divisão dela, assim como capítulos de um
livro ou episódios de uma série televisiva. Assim, a própria edição, com o seu espaço
finito e sua periodicidade, formata a maneira como as histórias são contadas.
Em alguns casos ainda ocorre de histórias autocontidas serem publicadas. Sandman
apresentava muitas dessas histórias, mas as organizava em arcos temáticos e não
narrativos. Uma ocorrência mais comum de one-shots foi durante o evento Blackest Night
(2009-2010) em que a DC decidiu ressuscitar títulos já encerrados como The Question v1
(1987-1990, Hawkman and Atom (1962-1969) e Starman v2 (1994-2001) apresentando
novas edições únicas continuando com a numeração original.
Temos um pequeno adendo que é a noção de Título, ou o título aos quais as edições
pertencem. Utilizo aqui título ao invés do termo mais comum de série para não haver
confusão com a categoria de serialidade apresentada anteriormente. Costuma falar de um
conjunto de edições ou de revistas de um título como um conjunto, muitas vezes se
referindo a outras divisões apresentadas aqui, como a passagem de Mark Waid pelo Flash
v2, ou o arco Shed foi publicado em Spider-Man #630 a #633. Outras vezes os títulos são
cancelados ou renomeados, como quando Amazing Spider-Man foi renomeada para
Superior Spider-Man após a #700 da primeira, iniciando com a #1 da segunda, ou quando
um dos membros do Fantastic Four foi morto e por isso o título foi cancelada com a #588
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relançada como FF como um número #1, após 11 edições como FF, o título Fantastic
Four retornou com a #600 e a FF continuou com a #12, portanto a FF #1-11, contaram
como parte da Fantastic Four.
Os títulos são agrupados em regulares (regular series) e limitados (limited series). Os
títulos regulares são, normalmente, mensais e não possuem uma previsão de término. Os
títulos limitados são as histórias que desde o início são pensadas para ter um número
específico de edições, ou mesmo apenas uma (One-Shots), sendo chamadas também de
minisséries. É importante frisar que alguns títulos regulares podem terminar, seja por que
sua história chegou logicamente ao fim, seja porque ela foi cancelada por falta de vendas,
mas o que torna um título limitado é que o seu número de edições é determinado como
finito antes de sua publicação.
Quando um título termina, mas depois outro com o mesmo nome é lançado, eles são
diferenciados como volumes diferentes do título. Por exemplo, o título X-Men se tornou
Uncanny X-Men com a edição #114 (1978) e termina com a edição #544 (2011), no mês
seguinte se inicia uma nova revista Uncanny X-Men v2 #1 (2012). Da mesma maneira
poderíamos ter isso ocorrendo diversas vezes, com cada nova renumeração sendo
apresentada como um novo volume daquele título. Outro exemplo é se um título limitado
se torna regular, o normal é que se inicie um novo volume com uma edição #1.
1.2.3 Arco
O arco narrativo é uma história completa que leva mais de uma edição para ser concluída,
o que normalmente leva entre três a seis edições, podendo chegar a doze. Em alguns
casos, mais raros, é possível ter um conjunto de histórias que se agrupam em arcos
temáticos, como o exemplo de Sandman que já mencionamos.
Os arcos narrativos são os períodos padrão com que uma mesma equipe criativa trabalha
junta. Não é incomum que parte da equipe de arte de apoio (letristas, coloristas e artefinalistas) mudem a cada arco, mesmo que a equipe criativa principal (roteirista e
desenhista) se mantenham. Da mesma maneira é muito raro haver a substituição de um
dos membros da equipe criativa principal no meio de um arco narrativo. Isso normalmente
ocorre por problemas de trabalho ou por atrasos na entrega das páginas por parte do
desenhista. Esse receio de mudar a equipe criativa durante o arco parte de duas
preocupações principais: primeiro, se é preciso substituir alguém com os prazos curtos de
entrega de arte, ou pior de roteiro, significam atrasos, problemas de logística e
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planejamento além de vendas menores que podem afetar mais do que aquela edição ou
título; segundo, mesmo com a alta continuidade dos Comics de hoje, os arcos são feitos
para poderem ser apreciados como uma história completa e autocontida, e uma mudança
brusca na arte no meio pode vir a atrapalhar a sua fruição.
Um correlato do segundo motivo é que o mercado de vendas de histórias em quadrinhos
de catálogo, normalmente em livros chamados de encadernados (paperbacks), costuma
compilar arcos narrativos inteiros, ou conjuntos de arcos menores. Assim, uma arte
consistente ajuda a passar ao leitor a idéia de que aquela é uma obra única e não um
retalho de histórias que foram agrupadas em um livro para serem vendidas.
1.2.4 Passagem (Run)
A passagem se refere ao conjunto de edições que tende a ser elaborada um determinado
autor, ou equipe criativa. É normal que um autor com uma passagem longa, mais de 12
edições, tenha contribuído com mais de um arco narrativo, o que indica um
comprometimento maior com o personagem e um plano maior para ele. Assim, uma
passagem de um autor, mais comumente o roteirista, por um título se define pelo conjunto
de acontecimentos ou de personagens que ele modifica ou realiza de forma mais ou menos
competente. No caso, fica marcada a visão daquele personagem (ou conjunto de
personagens) que o autor tem.
É nesse contexto que podemos falar do Batman do Frank Miller, ou do Neil Adams e
Dennis O’Neal, ou do Grant Morrison. Cada um desses autores modificou, de modo mais
ou menos duradouro, o personagem, criando um estilo e uma maneira de lidar com todo
o conjunto de histórias que vieram antes. Maneira de lidar que, por sua vez, modificará
como outros autores terão de lidar com o personagem quando forem incumbidos daquele
título. Esse legado pode ser sucedido com continuidade como quando Geoff Johns
assumiu a Flash v2 #164 (2005) depois da longa passagem de Mark Waid que durou cerca
de oito anos, não todos consecutivos, entre 1992 e 2000. Ele pode ser de distanciamento,
como no caso de toda a reorganização do universo dos X-Men em 2004 após a partida de
Grant Morrison, com o abandono do visual militarista similares ao filme de 2000.
Nos casos de passagens muito longas esse plano ou visão da equipe criativa responsável
pode acabar por se desdobrar. Pode ser que o roteirista perceba que seus planos se
estenderam para além de sua expectativa inicial e que ele queira cuidar dessas
ramificações, pode ser que a editora o convença a ficar depois de um sucesso de público
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ou de crítica. Nesse caso temos fases ou etapas diferentes dessas passagens, contando
histórias interligadas, mas diferentes seja em tema, seja em tom, seja em tempo. Por
exemplo temos a passagem de Grant Morrison pelo Batman que pode ser dividida em
três fases bem distintas, a primeira que lida com o passado do personagem e se estende
até a sua “morte” em Final Crisis #6 (2009), a segunda fase se refere ao tempo em que
Batman estava “morto” até o seu retorno em The Returno of Bruce Wayne #6 (2010) e a
terceira fase que lida com o desenvolvimento do Batman como franquia em Batman Inc.
v1 #1-#8 (2011) e Batman Inc. v2 #1-#13 (2012-2013).
Outra situação mais rara é o de um período ou fase de um personagem em que não haja
uma equipe criativa única responsável por ela, mas sim um conjunto de autores. Dois
exemplos são muito instrutivos, o primeiro se refere a antologia 52 (2005-2006), uma
série semanal que contava o que ocorreu após Infinite Crisis (2005), essa revista contava
com diversas histórias de vários personagens com quatro roteiristas e um grande número
de desenhistas6 que se revezavam contando as histórias dos personagens. O outro
exemplo se refere a fase Brand New Day (2008-2011) do Spider-Man que durou 102
edições (The Amazing Spider-Man #546 a #647) com arcos escritos por sete roteiristas7
diferentes que se alternavam nos roteiros da série que era publicada três vezes ao mês.
1.2.5 Crossover (Eventos)
Essa categoria se define mais por um objeto específico e observável do que por um
conceito bem desenvolvido. Crossover se refere a uma história que se se espalha para
outros títulos para ser compreendida, podendo ter um título limitado próprio para ancorar
seu entendimento. Esses eventos também se diferenciam em dimensão, podendo envolver
apenas uma linha de títulos, como apenas os que circulam ao redor dos X-Men ou do
Superman, ou afetando basicamente todos os títulos de um mesmo universo ficcional,
como Crisis on Infinite Earths (1985) ou Civil War (2006).
Podemos classificar esses eventos em pequenos médios e grandes (ou mega como dizem
as duas grandes editoras de Comics). Os eventos pequenos normalmente afetam apenas
um número muito limitado de títulos, normalmente apenas os relacionados a um

6

Foram creditados como roteiristas: Grant Morrison, Geoff Johns, Mark Waid e Greg Rucka. Como
desenhistas: Keith Giffen, Joe Bennett, Eddy Barrows, Justiniano, Mike McKone, Chris Batista, Ruy Jose,
Jack Jadson, Darick Robertson e J.G. Jones.
7
Os roteiristas foram: Fred Van Lente, Dan Slott, Zeb Wells, Bob Gale, Joe Kelly, Mark Waid, Marc
Guggenheim e Joe Quesada.
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personagem ou a um grupo muito pequeno de personagens, lidando com as edições
regulares de cada um deles. Um exemplo é One More Day (2007), um evento em quatro
edições que se inicia em The Amazing Spider-Man #544, continua em Friendly
Neighborhood Spider-Man #24, depois em The Sensational Spider-Man v2 #41 e conclui
e The Amazing Spider-Man #545. Todas essas edições foram escritas por J. Michael
Straczynski e desenhadas por Joe Quesada (que também foi creditado como roteirista na
última edição do arco). Outro exemplo é Death of The Family (2012-2013) publicada na
Batman v2 #13 a #17, mas com diversas outros títulos se entrelaçando8 nos chamados Tie
ins. Nesse caso há um título central, Batman, que serve como âncora e é escrito pelo
roteirista que idealiza o evento, nesse caso Scott Snyder, enquanto os outros roteiristas
seguem as linhas da narrativa organizadas por ele.
O que realmente diferencia eventos médios dos eventos pequenos é a existência de um
título limitado que ancore e guie o leitor, se não explicando o mínimo necessário, pelo
menos indicando quais títulos fazem parte do evento. Dois exemplos interessantes vêm
da Marvel: em Shadowland (2010) a minissérie em 5 edições escritas por Andy Diggle e
desenhada por Billy Tan contém todo o eixo central da história. Estas edições se ligam
intimamente com Daredevil #508 a #512 (também escrito por Diggle), 8 minisséries9 que
mostram como outros personagens da Marvel lidavam com essa situação. O outro
exemplo é X-Men: Battle of the Atom (2013) em que a minissérie título apenas inicia e
termina a história com a #1 e a #2, enquanto as outras partes continuam em All-New XMen #16 e #17, X-Men v4 #5 e #6, Uncanny X-Men v3 #12 e #13 e Wolverine and the XMen #36 e #37. Nesse período as equipes criativas de cada série permaneceram
inalteradas.
Grandes eventos operam em uma escala diferente, contando com dezenas de Tie ins fora
um título âncora, além de mobilizar de algum modo todo o universo ficcional durante a
sua publicação. Por exemplo, Blackest Night (2009-2010) tem como núcleo 8 edições da
minissérie âncora, Green Lantern v4 #43 a #52, Green Lantern Corps v2#39 a #46 e
Blackest Night: Tales of The Corps #1 a #3. Além disso, teve 47 Tie ins, incluindo

8

Batgirl v4 #13 a #16, Batman and Robin v2 #15 e #16, Catwoman v4 #13 e #14, Detective Comics v2
#16 e #16, Nightwing v3 #15 e #16, Red Hood and the Outlaws #15 e #16, Suicide Squad v4 #14 e #15, e
Teen Titans v4 #15 e #16.
9
Shadowland: Blood on the Streets, Shadowland: Power Man, Shadowland: Moon Knight, Shadowland:
Daughters of the Shadow, Shadowland: Spider-Man, Shadowland: Elektra, Shadowland: Bullseye e
Shadowland: Ghost Rider.
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minisséries especificas da saga, séries regulares e sete one shots de séries ressuscitadas
especialmente para esse evento. Somando tudo, temos 76 edições que se relacionam de
alguma maneira com o crossover ao longo de 12 meses.
1.2.6 Universo Ficcional
Enquanto unidade seriada, o universo ficcional é a soma de todos os outros elementos
apresentados aqui, todas as histórias, edições, arcos, séries, passagens e eventos de todos
os personagens publicados em uma mesma editora. Um leitor que acompanhasse todas as
histórias desse universo compartilhado estaria lendo sobre um mundo em constante
mudança e agitação, com cada parte dele sendo apresentada por um título. Essa relação
forte entre todas as histórias publicadas, forma um conjunto, um complexo de histórias,
que cresce, se toca em diversos momentos e parece vivo. Esse universo ficcional
compartilhado é algo que está impregnado em toda e cada história publicada porque ela
precisa dar conta de seu local nele, em relação a seu passado, presente e futuro.
Quando falamos isso, estamos admitindo que toda narrativa de Comics pretende manter
uma conexão forte com as outras que a cercam, sejam as histórias que a precedem e
criaram as condições para que ela ocorresse, seja com os personagens, os temas ou o
ambiente ficcional. Da mesma maneira com as histórias presentes, quanto maior a
conexão, maior a sensação que o leitor possui de estar entrando em contato com um
mundo vivo, no qual os personagens interagem com situações e temas que nem sempre
parecem estar na sua área de alcance normal. Em relação ao futuro, é preciso lembrar que
nenhuma história de Comics se pretende final, mesmo que seja uma história derradeira de
um personagem, de um título ou mesmo de um universo ela pode, e provavelmente vai,
ser utilizada como base para uma nova história. Um excelente exemplo disso é The Dark
Knight Returns (1986) escrito e desenhado por Frank Miller como uma história fora da
continuidade, mostrando um Batman que havia se aposentado e o seu eventual retorno.
Apesar de ser uma história fora da continuidade e mostrando um futuro possível, a história
foi bastante influente, inclusive na nova origem do personagem feita por Miller no ano
seguinte, e ainda é um universo bastante referenciado.
O que une todo esse universo ficcional é a continuidade entre suas histórias, tanto a
continuidade com os elementos do passado, quanto a continuidade com as outras histórias
concomitantes. No entanto, para que a continuidade possa ser a liga desse universo
ficcional, precisamos modificar nosso conceito, ela não pode ser simplesmente “as inter-
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relações entre as histórias publicadas anteriormente” (DUNCAN, 2009, p. 78), ela precisa
dar conta do caso de The Dark Knight Returns, precisa dar conta também dos inúmeros
processos de invalidação e revalidação que ocorrem com histórias passadas, precisa, em
suma, deixar de ser compreendida como um sinônimo de cronologia, ou como um prérequisito para a coerência das histórias.
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2 Continuidade e Cânone
Antes de apresentar nossas contribuições à noção de continuidade nos Comics é preciso
compreender o que ela é, quais são suas características e porque ela foi tão confundida
com uma cronologia coerente. Em seguida vamos desconstruir a idéia de que a
continuidade precisa ser cronológica, mostrando que a linearidade e a pressuposição de
sequencialidade são os dois pontos em que a continuidade não é, necessariamente, ferida,
mas que um modelo cronológico se apega em demasia, mostrando sua fragilidade. Só
depois, então apresentaremos um novo modelo de continuidade que chamamos de
canônico, que versa sobre os mecanismos de invalidação e revalidação de narrativas, tão
comuns nos Comics, e sobre o modo como os leitores conseguem compreender essas
narrativas tão complexas. Por fim, criaremos operadores de análise para identificar as
maneiras como o cânone é utilizado nas histórias e como a continuidade pode ser alterada
nelas.

2.1 O que é continuidade
Definimos continuidade no capítulo anterior como “as inter-relações entre as histórias
publicadas anteriormente” (DUNCAN, 2009, p. 78), uma definição sucinta e correta,
suficiente para as argumentações anteriores, mas pouco profunda para as nossas intenções
atuais. Para nos aprofundarmos nesse tema, precisamos recorrer a origem desse conceito,
mais especificamente na linguística, para precisarmos seu significado original e
reconstruir o caminho até o sentido que é dado a ele mais comumente nos Comics.
Continuidade é definida de diversas maneiras pelo dicionário Michaellis como
“Qualidade daquilo que é contínuo, cronológica ou fisicamente.”, mas também como
“Conjunto de providências necessárias para conferir lógica à sucessão de cortes visuais e
sonoros em uma filmagem, conservando unidade de expressão e movimento de um plano
para outro.” e como “Desenvolvimento lógico e coerente de um programa de rádio ou de
TV.” Todas essas definições colocam em jogo a relação entre partes de um todo, seja esse
todo único, seja a ligação de uma segmentação desse todo (planos de uma cena, blocos
de um programa). Para nossos propósitos, podemos definir continuidade, primariamente,
como a relação de sucessão lógica entre partes de um todo, seja ele um elemento
audiovisual ou textual.
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A continuidade textual foi estudada pela gramática como um fundamento para a coerência
textual “Isto é claro já que o que diferencia um texto de uma sequência aleatória de
sentenças (um não-texto) é precisamente sua continuidade e homogeneidade.”
(CHAROLLES; EHRLICH, 1991, p. 251). No entanto, apenas a presença de marcadores
de continuidade (anáforas pronominais, expressões definidas, conjunções) “...não
garantem, e podem nem mesmo ser necessárias para uma sequência ser percebida como
coerente.” (CHAROLLES; EHRLICH, 1991, p. 252). A discussão entre os gramáticos
textuais sobre regras gerais para a coerência textual acabou por colocar em cheque esse
projeto
Uma vez que imaginação é posta a trabalhar em situações comunicativas ad-hoc,
conexões entre a sequência de sentenças mais obscuras podem se tornar críveis.
Isto claramente demonstra que não existem regras governando a correta formação
de textos que são generalizáveis a todas as situações e que receberão aprovação
unanime como foi o caso para as regras sintáticas no nível da sentença.
(CHAROLLES; EHRLICH, 1991, p. 255)

Nesse contexto, ficou claro que a coerência não era um atributo textual, mas todos aqueles
elementos de continuidade textuais que ainda existiam e operavam para auxiliá-la foram
dados o nome de coesão. A coerência, então, passou a ser considerada como
“...inteligibilidade dentro de um contexto comunicativo (contexto discursivo).”
(CHAROLLES; EHRLICH, 1991, p. 256). Mas, como vimos anteriormente, a
continuidade é um elemento importante da coerência, e no momento que esta foi posta
em um âmbito diferente a continuidade também se moveu.
Um modo de estudo da coerência narrativa se dá través da construção de modelos
situacionais de compreensão dos textos (DIJK; KINTSCH, 1983). Esse modo parte do
pressuposto que o leitor constrói um modelo mental do mundo ficcional a partir de seu
conhecimento geral sobre o mundo real e sobre os eventos que ocorrem nele. Só que,
enquanto relações causais, temporais e espaciais são intimamente conectadas no mundo
real, elas não são necessariamente ligadas no mundo ficcional (MAGLIANO et al., 1999),
isso se dá porque existem dois níveis na narrativa, a estrutura da história e a estrutura do
discurso10.
A estrutura da história se refere a representação hipotética de quais personagens
estão envolvidos na história, os eventos que estão ocorrendo com eles e seus
objetivos e ações, tudo dentro do tempo e espaço narrativos. ... A estrutura do
10

Umberto Eco trata desses conceitos de modo muito mais elegante em Lector In Fabula (2008),
partindo da diferença entre Fabula e Trama estabelecida por Tomachevsky (1976) e adicionando os
conceitos de leitor e autor modelos que serão tratados posteriormente neste capítulo.
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discurso se refere à ordem e a maneira com que as ações e eventos são
apresentadas no texto explícito. (MAGLIANO et al., 1999, p. 197).

Assim, para o modelo situacional de compreensão, o leitor estaria monitorando
continuidade de personagens e objetos, tempo, espaço causalidade e intencionalidade
(MAGLIANO et al., 1999, p. 198), para construir a estrutura da história a partir da
estrutura do discurso e estaria checando isso constantemente para atualizar o modelo
situacional que serve de base para a sua representação da história.
Podemos retirar duas conclusões dessa pequena revisão: 1) Coerência e continuidade
estão relacionadas, mas a coerência pode prescindir da continuidade. Ou seja, para um
texto ser coerente, ele não precisa ter, necessariamente, continuidade. Uma das amostras
disso vem do humor nonsense, em que a piada se dá especificamente por alguma
expressão ou ação tão sem propósito que gera um efeito cômico. 2) Continuidade não se
refere apenas a relações temporais, como Duncan (2009) dá a entender, mas também
espaciais, temáticas, causais e de personagens.
Partindo disso, então, porque praticamente todos os usos de continuidade que vimos até
agora parecem focar apenas nos aspectos temporais e espaciais ao invés dos outros? Há
duas explicações para isso, uma temporal, porque os estudos linguísticos que separaram
continuidade do conceito de sucessão coerente das sentenças ocorreu após a década de
1970, muito depois do termo já ter se difundido para se falar de narrativas. O segundo
motivo é lógico, ao se contar histórias é muito mais complexo manter a ordem lógica
temporal das ações do que manter os personagens constantes, da mesma maneira que é
mais difícil ao se editar uma cena lembrar em que local está a janela no fundo da sala em
relação a cada personagem. Em suma, erros de continuidade tendem a ser espaciais e
temporais em narrativas (ao invés de erros de causalidade ou de objeto em argumentos
lógicos), o que levou o interesse dos apreciadores à eles e o desenvolvimento de técnicas
para lidar com a possibilidade deles pelos criadores.
Isso é evidente, por exemplo, na chamada edição de continuidade (continuity editing) no
cinema. Ela se refere a montagem de uma cena utilizando diversos planos que focam em
personagens e objetos diferentes, mas ainda assim mantendo um sentido de unidade do
espaço e do tempo. Isso é feito ao apresentar o ambiente ao espectador em um plano mais
aberto e depois manter a relação do espaço nos planos mais fechados, assim um
personagem que apareceu a direita no plano aberto, será mostrado desse lado nos closes.
A mesma coisa é feita com a relação temporal. Cada plano mostra ações que se passam
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na sequência do último plano, dando a ilusão de que são apenas mudanças de ponto de
vista de uma mesma cena ocorrendo em “tempo real”.
Essas mesmas preocupações ocorreram nas narrativas seriadas, primeiro com os folhetins
franceses e mais recentemente com séries para televisão. Os criadores dessas narrativas
precisaram desenvolver maneiras de limitar contradições espaciais e temporais, ao
mesmo tempo que precisam lembrar o apreciador das situações narrativas anteriores, de
modo que ele não se desoriente, diminuindo a possibilidade de má compreensão. Assim,
temos recapitulações e aberturas que mostram os personagens e as situações narrativas
antes de cada episódio para que o apreciador relembre e possa se assentar na história de
modo mais fácil. Há ainda a contratação de continuístas em séries e filmes cujo trabalho
é manter os sets consistentes em diferentes tomadas e ângulos durante as filmagens, além
de organizar o set de acordo com a progressão temporal da cena.
Nesses exemplos é possível perceber que há ainda uma ligação entre continuidade e
coerência, como se a ausência da primeira acabasse com a chance da obra ter a segunda.
Na edição de continuidade, o objetivo é não confundir o espectador, dar a ele todas as
coordenadas da cena e depois mantê-las constantes, coerentes, de modo a facilitar a
compreensão. O mesmo ocorre com o esforço de manter cenários consistentes e de
recapitular os acontecimentos de episódios anteriores, formas de manter o apreciador
atento e de facilitar sua compreensão da narrativa. Em comum, temos o objetivo de uma
compreensão clara e uma tentativa de facilitar a suspensão do descrédito, a aceitação dos
elementos da narrativa enquanto relatos naturalizados, cuja quebra pode levar um
elemento a chamar mais a atenção do apreciador do que a própria narrativa, diminuindo
a qualidade da experiência.
Concluindo, poderíamos afirmar que a continuidade nas narrativas ficcionais teria dois
objetivos principais. Primeiro, a manutenção da continuidade visa a compreensão clara
da narrativa pelo apreciador, de modo que ele possa frui-la com menos esforço. Segundo,
a continuidade serve para reforçar a coerência da narrativa da obra de modo que o
apreciador possa suspender o seu descrédito mais facilmente e não fique atento à narrativa
como tal, mas apenas ao seu caráter representativo.
2.1.1 Continuidade nos Comics
Nós voltamos agora para a compreensão da utilização da continuidade nos Comics e suas
especificidades. A primeira, como bem aponta Reynolds (1992) é que a continuidade nos
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Comics é formada por um grau maior de intertextualidade. Enquanto toda continuidade é
a conexão entre diversos textos que formam uma série narrativa, nos quadrinhos de superheróis a continuidade se dá com o conjunto de diversos títulos que estão sendo publicadas
de modo concomitante. A segunda é a duração dessa continuidade, Superman está sendo
publicado de modo contínuo desde 1939, mesmo que nem todas as histórias sejam válidas
hoje, são mais de 70 anos de corpus para se avaliar. Por outro lado, os personagens da
Marvel têm mantido basicamente a mesma continuidade desde os anos 1960, o que indica
que mesmo as histórias próximas de suas origens ainda são válidas e podem ser
referenciadas.
Outra característica diz respeito à importância da continuidade como elemento da
apreciação dos Comics, segundo Reynolds: “A valorização da importância da
continuidade é um pré-requisito essencial para uma leitura completamente engajada dos
comics de super-heróis...” (1992, p. 38). Isso está presumindo tanto um tipo de leitor, o
ultra engajado, quanto um tipo de consumo, uma coleção grande de revistas que podem
ser consultadas, como confirmado por Reynolds posteriormente “Qualquer fã que se
valorize como tal tem em seu poder uma pilha de edições passadas com as quais possa
checar qualquer desenvolvimento atual da trama que pareça contradizer uma história
anterior.” (REYNOLDS, 1992, p. 38). Assim, temos um leitor que não só retira prazer da
leitura da história, mas também da comparação com a continuidade e com o eventual
achado de erros e incongruências.
Essas observações vêm a partir de um modelo de continuidade constituído em três partes
por Reynolds, a continuidade seriada, a continuidade hierárquica e a continuidade
estrutural. A continuidade seriada é a que nós já tratamos até agora “incluindo todos os
episódios previamente apresentados, com seu conteúdo explícito ou implícito, que precisa
se manter consistente com a linha narrativa atual enquanto ela se desenvolve.”
(REYNOLDS, 1992, p. 38). Ele coloca também que devido ao modo de apreciação dos
leitores passarem pela confirmação das tramas pelos seus conhecimentos da continuidade,
erros são mais públicos e muitas vezes os editores confirmam o erro de continuidade e
dão explicações, ou outros escritores criam uma saída em uma edição seguinte. Um
segundo ponto relacionado a essa publicidade é a discussão do status de histórias que não
se encaixam na continuidade, como o exemplo já dado de The Dark Knight Returns, em
que fica a pergunta por parte dos fãs se as histórias mensais acabariam desencadeando
nela ou não, ou seja, se a cronologia fixada nela se tornou oficial.
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A segunda categoria é a continuidade hierárquica, que dá conta do estado das coisas em
um determinado momento da continuidade, ou seja no mês de publicação daquela edição
específica. Para Reynolds isso exige a leitura de diversos títulos, em última instância de
todo o universo ficcional da DC e da Marvel (REYNOLDS, 1992, p. 40). O exemplo que
o autor dá é confuso:
No seu âmbito mais direto, a continuidade hierárquica implica que se o superheróis A derrota o supervilão B em uma revista e o super-herói C é derrotado pelo
supervilão B em outra revista, então (supondo que nenhuma outra mudança na
continuidade, como um personagem ganhando ou perdendo poderes) o superherói A é mais forte que o super-herói C e deve ser capaz de derrotá-lo em um
combate direto. (REYNOLDS, 1992, p. 40)

Ele dá a entender que a continuidade hierárquica seria “hierarquia das várias interrelações entre super-heróis e supervilões dentro do universo dos super-heróis”
(MIETTINEN, 2011, p. 7), inclusive advogando pela importância dos uniformes já que
apenas os heróis uniformizados participariam dessas hierarquias.
Por último, a soma da continuidade seriada e da continuidade hierárquica resulta na
continuidade estrutural, que seria constituída pela totalidade dos universos ficcionais de
cada editora. Mais do que isso:
A continuidade estrutural também engloba os elementos do mundo real que
estariam contidos no universo ficcional dos super-heróis, e (para os realmente
comprometidos) as ações que não estão registradas em nenhum texto específico,
mas estão inescapavelmente implicadas pela continuidade. (REYNOLDS, 1992,
p. 41)”

O exemplo dado é o do avô do Superman, que não é nomeado, mas logicamente deve
existir já que os pais dele foram apresentados em histórias anteriores e, portanto, estão na
continuidade.
Os problemas desse modelo são vários e começaremos pela completa desnecessidade da
continuidade estrutural. A qualidade que separa a continuidade estrutural de ser apenas a
soma das duas outras categorias é a sua capacidade de pressupor a existência de elementos
que logicamente existiriam no mundo real, mas que ainda não foram apresentados nos
textos. Só que esse processo ocorre em todo e qualquer texto narrativo, como explica Eco
em Lector In Fabula (2008), o texto não elenca todas as suas características de mundo,
apenas aquelas diferentes, as similares ele delega a nossa “enciclopédia que regula e
define o mundo ‘real’” (ECO, 2008, p. 111). Assim, o que Reynolds aponta como
característica distinta, na verdade não passa da entrada de uma competência pragmática
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de leitura (o Superman deve ter um avô), que se for confirmada em um texto (o avô de
Clark Kent se chama Hiram Kent11) se torna parte da continuidade.
O segundo problema diz respeito ao modo como é pressuposta a audiência dos Comics.
Para que o modelo proposto por Reynolds funcione, é necessário que os leitores sejam
colecionadores com uma grande quantidade de edições guardadas, sejam muito atentos a
furos de continuidade e gostem de argumentar se personagem A é mais ou menos forte
que personagem B. Esse tipo de leitor existe e pode até formar um núcleo de fãs que
compram muitas revistam sempre, mas não pode se generalizar o modo de consumo deles
como o único, ou o mais forte. Até porque, se seguirmos à risca o modelo de Reynolds
podemos concluir que o leitor dele retira mais prazer em destrinchar e comparar uma
história com a continuidade anterior, do que pela sua simples leitura. Como mencionamos
antes, esses leitores existem e até podem ser numerosos, mas fundamentar toda uma teoria
sobre apenas um modo de leitura e fruição é pouco sensato.
O terceiro e mais grave problema vem da dependência da continuidade seriada de uma
cronologia linear. A primeira premissa desse modelo vem de que todos as histórias
passadas são igualmente válidas e que constituem uma linha única onde as histórias se
encaixam. Um exemplo dessa questão vem do já citado The Dark Knight Returns, em que
se ele fizer parte da continuidade, logo sua existência cronológica no futuro aponta que
se as histórias passadas no presente se mantenham coerentes com a continuidade,
eventualmente esse futuro ocorrerá. Dessa questão se depreende que todas as histórias
estão ligadas por uma sequencialidade, isto é, que cada história se segue a outra sempre,
sem quebras, ou sem falhas. Ou mesmo quando há essas falhas elas são consertadas ou
relegadas a notas de rodapé para que os leitores mais perspicazes não reclamem.
Trataremos dessas duas questões separadamente.
Primeiro, as histórias publicadas raramente se apresentam como completamente
sequenciais, como se espera em um seriado com o modelo de Saga. Nos Comics, como
já vimos no primeiro capítulo, diversos autores se revezam ao longo dos anos no trabalho
de escrever e desenhar as revistas de super-heróis. Esse revezamento levará,
eventualmente, a autores que discordem da direção e do tom das histórias publicadas
anteriormente, tentando quebrar com certos temas recorrentes e com o clima do
personagem ou do título.

11

O personagem teve duas aparições antes de Crisis on Infinite Earths, Superboy #77 e #113
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Exemplos disso são abundantes: após passar cinco anos escrevendo a revista do Flash
(2000-2005) com Wally West como protagonista, Geoff Johns decidiu trazer de volta o
segundo Flash (Barry Allen) pelo simples motivo de que ele gostaria de escrever o
personagem. A passagem de Grant Morrison nos X-Men (2001-2004) viu os personagens
abandonarem os uniformes coloridos e se portarem mais como uma organização
paramilitar internacional, o que foi prontamente abandonado e reformulado após sua saída
do título. O período chamado de New Batman, que se inicia em 1969 com Dennis O’ Neil
como roteirista e Neal Adams como desenhista, tinha como objetivo se separar do tom da
série televisiva de 1966 e das histórias das décadas de 1950 e 1960 ao tornar o personagem
mais sério, sombrio e masculino.
Assim, podemos afirmar que o próprio modelo de produção dos Comics tende a não
permitir tal sequencialidade, inclusive porque as próprias editoras detêm o controle dos
personagens e, como empresas buscam lucros, muitas vezes tentam atrair leitores com a
promessa de uma nova era para os personagens. Isso foi experimentado muitas vezes na
década de 1990, principalmente na DC, que matou e substituiu o Superman (1992), que
aleijou e substituiu o Batman (1993-1994) e que substituiu a Wonder Woman (1995). Pela
parte da Marvel houve a famigerada Clone Saga (1994-1996) que teve a substituição do
Spider-Man uma vez que Peter Parker descobriu ser um clone. Todos esses experimentos
foram revertidos, Bruce Wayne voltou a usar o capuz, Klark Kent retornou de um
descanso parecido com a morte, Diana usou as cores da Wonder Woman novamente e
Peter Parker se tornou novamente o Spider-man depois que Ben Reilly foi revelado como
o clone e não Peter. O que isso revela é que não apenas a manutenção da continuidade e
de uma situação estática do universo ficcional geram vendas e angariam leitores, mas que
mudanças são sempre fontes de novos leitores e do retorno de antigos.
O segundo problema é a presunção de que a continuidade é sedimentada sobre uma
cronologia linear em que todas as histórias passadas se concatenam. Esse problema
aparece em duas questões, primeiro que o modelo seriado dos Comics foi se modificando
ao longo do tempo, segundo que os motivos pelos quais as histórias entram e saem da
continuidade raramente são temporais. O primeiro é relativamente óbvio, os Comics
tiveram seu início em um modelo iterativo de serialidade, que foi paulatinamente
ganhando mais continuidade, primeiro como série em espiral até chegar ao modelo atual
em quase-saga. A Marvel sempre teve seu universo funcionando em espiral desde os anos
1960, apenas aumentando o grau de continuidade para quase-sagas que se alternam com
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momentos em espiral. Já a DC teve seu modelo iterativo retroativamente transformado
em espiral, incluindo diversas histórias do Batman e do Superman publicadas em outras
revistas que em suas próprias, o que torna a pressuposição de linearidade cronológica
dessas histórias muito complicadas. Elas existem praticamente em um não tempo típico
das séries iterativas.
No Superman isso fica muito claro com a aparição do Superboy, que incrivelmente ocupa
o mesmo espaço temporal que o primeiro. O mundo compartilhado pelos dois
personagens está sempre no presente da época da escrita das histórias, o que é comum até
hoje nos dois universos ficcionais compartilhados, mas não tem nenhuma tentativa de
explicar ou de contornar o fato que os dois personagens sejam a mesma pessoa com idades
diferentes e vivam na mesma faixa temporal presente. Com o aumento da continuidade
no universo DC um dos meios de resolver isso foi mandar o Superboy para o futuro junto
com a Legion of Super-Heroes (1958), liberando o tempo “presente” para o Superman.
O segundo motivo é o mais interessante para nós: as histórias são retiradas da
continuidade menos por questões relativas à cronologia e mais por questões temáticas e
por decisões editoriais. Reynolds coloca que existem dois motivos para histórias serem
retiradas da continuidade, a primeira é
Alguns textos – como a série de televisão do Batman dos anos 1960 – nunca
foram planejadas como parte da continuidade do Batman da DC, e os fãs não têm
nenhum problema em separar esses textos da estrutura da continuidade e aprecialos isoladamente dos textos canônicos (REYNOLDS, 1992, p. 43)

Nesse ponto, concordamos em parte, textos que nunca tiveram a intenção de estar na
continuidade não fazem parte dela, mas podem afetá-la. Diversos personagens surgiram
em outras mídias e foram incorporados aos Comics, temos como exemplo Jimmy Olsen
apareceu pela primeira vez no show de rádio The Adventures of Superman (1940) e apenas
depois nas revistas, e Harley Quinn que foi criada para Batman: The Animated Series em
1992 e foi sendo incorporada paulatinamente no universo ficcional dos Comics. Assim,
questões temáticas são motivo para a invalidação de narrativas, mas não por terem sido
criadas para outras mídias ou serem feitas fora da continuidade, Batman: The Killing Joke
não foi imaginada como uma história dentro da continuidade, mas acabou por ser inserida
nela pelo seu sucesso.
O segundo motivo apontado por Reynolds é a de histórias que causariam paradoxos
temporais por que sua referência estaria incompatível com a idade percebida dos
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personagens. Ou seja, ao ancorar as histórias dos personagens com eventos históricos do
mundo real causaria desconfortos com a diferença com que o tempo passa nos dois
universos, levando a certas histórias serem retiradas da continuidade para evitar esses
paradoxos.
O exemplo dado por Reynolds é o do Captain America, que surgiu na segunda guerra
mundial em 1941, depois foi retirado de circulação no final da década de 1940 e foi
relançado em The Avengers #4 (1964) sendo descongelado pelos heróis atuais de um sono
em que se encontrava desde a segunda guerra. A questão aqui é o paradoxo temporal pela
mudança de regimes cronológicos, o período em que ele se encontrou congelado é
histórico, mas depois que ele foi descongelado (os últimos 60 anos aproximadamente)
foram não históricos, no típico modelo de retardamento temporal que os Comics
submetem a maior parte dos seus personagens. Assim, conclui Reynolds, “as demandas
da continuidade trabalham contra o uso de temas francamente políticos (históricos) ou,
pelo menos, seu tratamento literal.” (REYNOLDS, 1992, p. 44).
O que é central para Reynolds é que os Comics tratariam o tempo da mesma forma que
os mitos, suprimindo-o. Esse funcionamento mitológico das narrativas dos Comics ocorre
pela supressão do tempo e pela “contemplação da unidade sendo mais importante do que
qualquer suspense engendrado sobre o seu resultado.” (REYNOLDS, 1992, p. 45), o que
demonstra a opinião de Reynolds que a continuidade é mais importante do que as histórias
específicas, tanto em relação à fruição, quanto em relação ao seu valor para a construção
mitológica.
Por causa dessa importância demasiada na manutenção da continuidade, e por
consequência da cronologia, é instigante perceber que ele admite que “Ainda assim, a
continuidade é também, de alguma maneira, maleável e constantemente no processo de
ser moldada pelas forças coletivas de artistas, escritores, editores e mesmo das vozes
críticas dos leitores.” (REYNOLDS, 1992, p. 47). Ele admite que a chegada de autores
específicos a determinados títulos são eventos decisivos na evolução desses personagens.
Mas, mesmo assim ele coloca que “Porque existe uma determinação tão focada entre
escritores e fãs que a continuidade deva ser mantida a qualquer custo” (REYNOLDS,
1992, p. 47-48), e ele continua argumentando que mesmo que exista essa grande restrição,
ainda há expectativas de que uma nova equipe criativa ainda vá recontar uma história de
origem, que modificará ou reinterpretará o personagem, mas ao mesmo tempo, mantenha
a continuidade.
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A junção dessas duas posições conflitantes é paradoxal, a continuidade não pode ser linear
e mantida a todo custo ao mesmo tempo que é maleável e se adeque a versões diferentes
dos personagens e de idéias tão diferentes dos autores. Como já demonstramos
anteriormente, a linearidade cronológica e a pressuposição de sequencialidade não são
observáveis nos Comics e não coincidem com seus modos de produção nem com todos
os modos de consumo.
Podemos perceber que o apego a um modelo cronológico de continuidade e a uma
confiança demasiada na sua manutenção acabam por tornar o modelo de continuidade
proposto por Reynolds impreciso. Isso ocorre porque Reynolds se esforça para manter
categorias estruturalistas, “A continuidade é a langue na qual cada história é uma
elocução.” (REYNOLDS, 1992, p. 45), e pela sua hipótese de que os Comics de superheróis teriam um funcionamento similar ao dos mitos descritos por Lévi-Strauss. Assim,
podemos aprender com esses equívocos ao formular o nosso modelo de continuidade.

2.2 Um modelo canônico de continuidade
Organizando os argumentos apresentados anteriormente, vamos construir um modelo de
continuidade fundamentado em três elementos: serialidade fluida, uma noção de
continuidade mais lógica do que temporal e uma capacidade de lidar com histórias e arcos
sendo validadas e invalidadas.
A serialidade fluida vem de nossa aceitação do modelo seriado proposto por Barbieri
(1992), mais especificamente, o contínuo de modos seriados que vai do iterativo à saga,
mais especificamente, nos dois modos intermediários, a série em espiral e a quase-saga:
que são os dois modos mais comumente utilizados nos Comics. Isso ocorre porque
histórias podem utilizar a continuidade de maneira diferente, algumas só pressupõem o
conhecimento do leitor acerca das histórias de origem dos personagens, mas não uma
necessidade do conhecimento das histórias publicadas nas edições diretamente anteriores,
enquanto outras se organizam como capítulos de uma narrativa maior. Assim, teríamos
arcos narrativos (a unidade narrativa mais comum) que simplesmente se utiliza dos
elementos básicos da continuidade (origem e acontecimentos estruturantes) sem se ligar
a outros arcos de forma direta, enquanto outros arcos se ligariam diretamente a outros,
formando uma quase-saga com uma duração maior.
O mais interessante no modelo de Barbieri, e que os Comics utilizam bem, é que não é
necessário informar isso ao leitor de antemão, as histórias podem se suceder em espiral
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até que um arco posterior coloque todos seus acontecimentos em relação, revelando que
aquelas histórias podem ser vistas como uma quase-saga. Da mesma maneira, uma quasesaga pode ter pausas e interlúdios, voltando ao modelo em espiral e sendo interrompida
momentaneamente para apontar para eventos futuros ou apenas porque a equipe criativa
havia saído de férias, só para depois retornar a um modelo de quase-saga.
Esse movimento só é possível porque a continuidade está sendo compreendida como uma
relação de sucessão lógica entre partes de um todo, e não como uma ligação estritamente
temporal entre essas partes. Assim, uma história fazer referência a outra não a coloca,
necessariamente, em uma linha temporal, mas sim em uma com o conjunto de histórias
válidas dentro de um universo ficcional compartilhado em determinado momento de
conhecimento, cuja relação temporal é secundária. Ou seja, é mais importante saber quais
eventos das histórias passadas servem como base para as histórias atuais do que a ordem
em que tais eventos ocorreram. Isso é muito importante porque eventos que podem
acontecer no futuro, ou em um universo ficcional paralelo podem ser citadas e utilizadas
como referências sem que a sua linha cronológica seja, necessariamente, imposta.
Esse último elemento é bastante importante porque permite a construção de continuidade
temática entre histórias, e não temporal. Por exemplo, a aparição da gangue Mutants em
uma história regular do Batman é uma clara citação a The Dark Knight Returns, lugar
onde essa gangue inspirada pelo Joker apareceu pela primeira vez. No entanto, essa
citação não coloca a necessidade da progressão cronológica para os eventos de The Dark
Knight Returns, apenas está lá como um elogio ou uma homenagem a importância
daquela história. Poderia ser o caso também de uma citação negativa, com o objetivo de
negar a cronologia possível de The Dark Knight Returns, ou de apenas ironizar essa
história.
Essa situação fica ainda mais clara com os X-Men, em que existem diversos futuros
alternativos com personagens que voltaram no tempo para impedi-lo de se realizar. Cable
viajou no tempo de um futuro dominado por Apocalypse para impedir sua ascensão.
Bishop regressou no tempo para impedir uma sequência de eventos que iria desencadear
uma completa caçada aos mutantes, culminando com campos de concentração e diversos
X-Men mortos. No evento Battle of the Atom (2013) um novo grupo de X-Men de outro
futuro alternativo volta para evitar o retorno de alguns personagens ao passado.
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Por último, essa sucessão lógica precisa se manter mesmo com a invalidação ou a
revalidação de histórias passadas pois esse fenômeno ocorre com muita regularidade nos
Comics. Seja porque algum autor deseja trabalhar com algum personagem específico que
foi morto (Geoff Johns com o segundo Flash – Barry Allen – e com o segundo Green
Lantern – Hal Jordan) seja porque a editora acredita que determinada característica do
universo ficcional é ruim para a publicação contínua do personagem (a dissolução do
casamento de Peter Parker – o Spider-Man – e de Mary Jane Watson) ou porque uma
determinada obra não deveria estar na continuidade por questões autorais (a descoberta
que a Elektra que estava no universo Marvel depois de sua morte em Daredevil #181 era
uma alienígena transmorfa e não a personagem original em Secret Invasion).
Da mesma maneira, é preciso dar conta do fato de que histórias fora da continuidade ainda
assim afetam o modo como as histórias dentro dela são contadas. Dois exemplos são
muito emblemáticos disso, ambos na DC, o primeiro já foi muito citado nesse trabalho é
o efeito que The Dark Knight Returns causou no Batman, o segundo é o modo como os
heróis da DC são mostrados no futuro em Kingdom Come (1996). Kingdom Come é visto
como uma retaliação ao modelo da Marvel e da Image de fazer personagens nos anos
1990, principalmente a criação de personagens mais beligerantes, dispostos a matar e com
menos restrições morais. Nesse contexto, a história escrita por Mark Waid e desenhada
por Alex Ross, contrapõe esse modelo de herói aos heróis clássicos da editora, como
Superman, Wonder Woman e Batman, em que eles retornam após um tempo inativos para
concertar o mundo que estava em conflito por causa dos novos “heróis”. A principal
contribuição, além do reforço de que os heróis clássicos são o cerne da DC, é que existem
legados nesse universo ficcional, todos os grandes heróis deixaram um grupo de
descendentes, sejam eles antigos assistentes, filhos, sobrinhos, primos ou versões
alternativas de outra realidade (passada ou futura), mas existe uma importância em ser
chamado de Flash, mesmo que seja o quarto.
Os elementos apresentados por Waid em Kingdom Come foram sendo lentamente
absorvidos pelo resto do universo ficcional, mas sempre com adaptações. O terceiro
Robin (Tim Drake) se torna o Red Robin e não o primeiro (Dick Grayson) como aparecia
em Kingdom Come. A filha do Wally West que apareceu na mini-série como Kid Flash
nasceu no universo ficcional normal da DC em 2005. Ente outras citações que foram
sendo incluídas na continuidade da DC até ela ser reiniciada novamente em 2011.
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Por causa disso, nossa proposta começa por retirar do conceito de continuidade nos
Comics de um de seus sentidos. O utilizamos aqui, até então, em dois sentidos
relativamente diferentes, como conceito que se refere à ligação lógica entre histórias e
como conjunto de histórias válidas dentro de um universo ficcional compartilhado. Por
isso vamos continuar nos referindo a continuidade apenas pelo seu primeiro sentido, o
segundo sentido será substituído pelo conceito de cânone.
Essa substituição tem três motivos, o primeiro é para ter maior precisão com cada um dos
conceitos, uma vez que o seu sentido é mais direto, diminuindo a possibilidade de má
compreensão. Segundo, a manutenção do conceito de continuidade mais simples, o torna
melhor apto a produtos narrativos em que o segundo sentido tem menos prevalência,
como séries televisivas, de filmes e de livros. Terceiro, porque o conceito de cânone se
presta melhor ao modo como o qual as histórias dos Comics são validadas e invalidadas
do que puramente entrando e saindo da continuidade, uma vez que, como acabamos de
ver, histórias que não façam parte da continuidade cronológica podem ainda assim
influenciar histórias posteriores. Poderíamos falar assim, que essas histórias não estão no
cânone, mas poderiam ser referenciadas pela continuidade de outras histórias.
É com essa divisão que iniciaremos a construção de nosso modelo: primeiro, vamos
definir o conceito de cânone ao comparar suas duas outras definições, a do cânone bíblico
e a do cânone literário, tentando encontrar uma definição própria para os comics. Em
seguida vamos operacionalizar este conceito para transformá-lo em uma ferramenta
analítica, partindo de outras categorias analíticas de estudos de narrativa e de recepção,
as noções de leitor-modelo – o modo como o texto possui instruções de leitura para o
apreciador empírico e como essas instruções guiam a sua leitura – e de horizonte de
expectativa – como o acúmulo de leituras anteriores modifica o modo de recepção de uma
obra.
2.2.1 Dois Conceitos de Cânone
Cânone vem do grego Kanon, que significa régua, mas também lista, norma ou ideal. O
termo possuiu diversos usos na sociedade grega, como proporção ideal na escultura, base
de como considerar algo verdadeiro ou falso na filosofia, e o que nos une no direito. Com
o tempo, seu principal sentido se tornou referente às escrituras sagradas da bíblia,
especificamente ao conjunto de textos considerados válidos numa determinada versão.
Ulrich apresenta duas definições de cânone: “1... a regra da fé articulada pelas escrituras
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(= norma normans), ... os princípios definitivos e o espirito guia que governam a fé e a
prática.”, e “2... a lista de livros aceitos como escrituras [divinamente] inspiradas (=
norma normata), a lista que foi determinada, a lista autorizada de livros que foram aceitos
como a escritura.” (ULRICH, 2002, p. 28). Mesmo considerando as duas definições como
válidas, ele coloca que a segunda é a mais comumente utilizada e a mais importante,
sendo que muitos usam a sua definição como argumento para a primeira.
Ulrich também apresenta três características principais do cânone bíblico, “Primeiro, o
cânone envolve livros, não a forma textual dos livros; segundo, ele requer um julgamento
reflexivo; e, terceiro, ele denota uma lista fechada” (ULRICH, 2002, p. 31). A primeira e
a terceira característica são auto evidentes, os textos bíblicos evoluíram e tiveram diversas
versões antes da atual e que a lista completa de livros que compõe a bíblia não pode ser
discutida, ela é final. A segunda característica admite que “O fato do cânone representa
um julgamento oficial, consciente e retrospectivo; ele confirma que o que gradualmente
se tornou é agora e será para sempre... Ele olha para trás em um processo e o afirma
conscientemente agora como uma situação estática e duradoura” (ULRICH, 2002, p. 32).
Isso mostra que há uma pressuposição de que a discussão se encerrou, de que há uma
autoridade que delimitou e implantou esse cânone que agora é aceito. Tomando essas três
características em conjunto com a definição anterior é possível ver que o conteúdo de um
cânone, nesse sentido, não passa por um estudo de suas características formais, como
princípio básico, sua autoridade advém, ontologicamente, da sua inspiração divina que é
reconhecida por alguma instituição que o mantém. Assim, o cânone na acepção bíblica,
ou teológica, possui um caráter validativo, admite apenas o que é considerado válido por
uma autoridade externa, levando pouco em consideração o texto em si.
Outro uso comum do termo cânone é o empregado nas discussões sobre literatura e
pedagogia, assemelhado ao de lista em dois sentidos, o primeiro, o de obras válidas é
similar ao uso bíblico, o segundo, de livros, autores e estilos considerados “maiores” ou
mais importantes. Este último passa por duas ideias essenciais, 1: é possível classificar
obras pela sua qualidade intrínseca, de modo que algumas obras são melhores do que
outras; 2: é possível adquirir um conhecimento adequado sobre determinadas eras, autores
e artes tendo contato apenas com suas obras mais iluminadas. Partindo desses
pressupostos haveria um cânone literário de cada país, um cânone de estilos literários, um
cânone de épocas, entre outros, sendo que nessas listas haveria o que há de melhor nessas
áreas específicas.
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Tomando esses pontos, diversos críticos literários, professores, filósofos e pensadores
tentaram criar cânones gerais sobre o que deveria ser lido para uma educação completa
sobre o melhor do pensamento na tradição ocidental. Esses esforços deram origem a
diversos compêndios, almanaques, coleções e enciclopédias, cada um com suas
particularidades, mas todos com o intuito de apresentar uma base sólida sobre a origem e
a evolução do pensamento filosófico, da literatura e das artes no decorrer da história. Mas
quais são os critérios utilizados para construir essas listas canônicas? John Searle
apresenta um argumento convincente ao mencionar os motivos para a existência de um
cânone: “muitas dessas obras são historicamente importantes por causa de sua influência;
e que a maioria delas, diversas obras de Platão e Shakespeare, por exemplo, são de uma
qualidade intelectual e artística muito elevada, ao ponto de serem de universal interesse
humano” (SEARLE, 1990).
Com base nesses argumentos é possível perceber que o autor toma como elementos mais
importantes características internas às obras, partindo de um juízo de valor sobre suas
qualidades. Nota-se aqui que quando fala da influência de uma obra, Searle se refere à
influência de suas ideias sobre as obras futuras, sobre o pensamento dos futuros autores,
e não à influência social ou política do livro, peça ou tratado. Essa influência é vista como
traço residual nos textos dos pensadores seguintes que, se bons o suficiente, influenciarão
outros e assim por diante, podendo gerar uma linha de pensamento que vai até a
antiguidade. Essa linha é o que embasa Searle para afirmar a existência de um cânone
ocidental de “Sócrates a Wittgenstein na filosofia, e de Homero a Joyce na literatura”
(SEARLE, 1990).
Sumarizando essa discussão, é possível afirmar que o cânone literário é baseado em
noções internas as obras, mesmo quando se discute estilos ou eras artísticas se procura
noções e categorias que existam no interior das obras. Por essas razões, esse tipo de
cânone pode ser considerado valorativo, no sentido que se embasa em um juízo de valor
para com a obra, juízo muitas vezes histórico e regressivo, que permite a uma obra antiga
reganhar valor, ou mesmo “descobrir” um trabalho antigo que vá ter muita influência. É
preciso atentar também para a questão do fio de influências, a linha que vem de uma
tradição, capaz de moldar estilos muito depois de sua criação.
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2.2.2 O cânone nos Comics
O uso do termo cânone nos quadrinhos de super-heróis é variável, mas muito similar aos
dois modos já apresentados. Quando os leitores mais expertos pesquisam se uma história
é canônica, eles se perguntam se ela é validada pela editora e se é importante na
continuidade do título ou do personagem específico. Ou no modo como os leitores julgam
se uma história é boa o suficiente para ser considerada canônica, mesmo que a editora
não a valide, sendo que o oposto também ocorre, uma história invalidada pelos leitores,
apesar de ser canônica na visão da editora. Isso mostra que a utilização do termo é mais
ambígua em relação aos comics: ele não é puramente validativo ou valorativo, mas sim
uma interseção entre eles.
Nesse contexto a qualidade do material não é o único nem o maior guia do que é validado,
seja porque há certa discordância sobre o que é melhor, mesmo entre fãs e especialistas,
seja porque a editora controla a maior parte desse processo, e ela está preocupada com as
vendas tanto quanto com a qualidade. Não que vender muito seja sinônimo de má
qualidade, mas algumas vezes autores que são ojerizados pela crítica especializada, como
Robb Liefeld, continuam vendendo, o que não dá margem para as editoras desautorizarem
as histórias em que trabalharam. Por outro lado, mesmo excelentes histórias podem
atrapalhar os planos da editora, que pode preferir retirá-las do cânone para abrir espaço
para uma reformulação ou para uma nova ideia. Por isso, não é possível estabelecer
critérios puramente internos e valorativos para o cânone dos comics, é preciso levar em
consideração o seu meio produtivo.
Mesmo assim, a editora precisa prestar contas ao seu público e acomodar as ideias e
vontades de seus artistas e roteiristas. Se um caminho narrativo não traz retorno
financeiro, a editora pode recuar para agradar aos fãs, revalidando narrativas antigas e
ignorar as recentes, ou pode simplesmente tentar recomeçar do zero, com novas histórias
fundadoras e por consequência um novo cânone. Uma outra possibilidade é que um autor
de renome, com prestigio entre os fãs e boa relação com a editora seja capaz de fazê-la
reconsiderar, seja pela qualidade da proposta ou porque a editora tem interesse em manter
esse criador contente. Com isso, fica claro que não há uma ditadura da editora, ela precisa
pesar suas opções e nem sempre a manutenção do cânone é necessária para o seu sucesso,
o que já a diferencia do contexto do cânone bíblico.
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Apesar de esses dois pontos ilustrarem bem o porquê do cânone nos comics não poder ser
perfeitamente igualado aos dois modelos apresentados anteriormente, eles não mostram
a maior característica desse modo narrativo, a sua contínua propagação. Diferentemente
dos outros modelos, não há um corpus finito do qual se fala no passado, não há um
processo acabado que se possa classificar facilmente, as narrativas dos comics de superheróis são constantes e sempre inacabadas, é de sua natureza a sua não finitude. Com isso,
não é possível ter o julgamento reflexivo do cânone bíblico. O que há é sempre uma busca
do passado para se explicar e construir o futuro, mas este passado é mutável e mutante,
se adaptando às histórias escritas no presente. Os comics “apócrifos”, invalidados, não
somem, apenas submergem, podendo ser redescobertos futuramente e revalidados. Criase um sistema em que o passado constrói um futuro, mas não se está preso a esse passado
narrativo, os sedimentos de todas as histórias se acumulam e são terra fértil para a criação
do novo.
Assim, podemos definir o conceito de cânone nos Comics como: o conjunto de histórias
válidas dentro de um universo ficcional compartilhado em determinado momento.
Esse conceito permite que nós lidemos com duas questões importantes que o modelo da
continuidade linear não consegue tratar, 1) com o constante movimento de validação e
invalidação de histórias passadas; 2) que os motivos da invalidação dessas histórias não
sejam narrativos. O movimento de validação e invalidação de narrativas sob o modelo
linear pensa neles como exceções, não como um fluxo natural de como as narrativas se
organizam. Com isso qualquer mudança neles precisa ser descrita e retratada, exposto
dentro e fora da narrativa, como um sacrilégio à santidade da continuidade, quando na
verdade ele ocorre para a manutenção, ou melhor, para a sua melhor utilização. Afinal,
qual a serventia de um acervo de 30 anos de histórias se elas não podem ser referenciadas
por terem sido invalidadas por qualquer motivo. A utilização desse manancial narrativo
depende da possibilidade de poder revalidar, em algum aspecto, aquelas narrativas. Não
é possível se orgulhar de um longo passado se não se pode utilizá-lo.
A outra questão é que essas validações e invalidações nem sempre tem como objetivo
melhorar a continuidade, mas sim melhorar as vendas propondo algo novo, agradar algum
roteirista, ou mesmo para se livrar de possíveis processos por direitos autorais. Acontece
que esses motivos afetam o conjunto de histórias publicadas e das histórias que os autores
podem executar, então esses movimentos devem ser levados em conta no modo como
eles influenciam as narrativas. O estudo de como e porque as editoras permitem que um
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determinado autor publique tal história, ou porque ele precisa mudar tal plano alteram
diretamente o cânone, a continuidade e a experiência de leitura daquela narrativa, sendo
assim a gestão da editora merece algum destaque nesse estudo.
Deixaremos o modo como a editora influencia diretamente esse processo para o próximo
capítulo, quando lidaremos com autoria e produção coletivas e o modo como a demanda
guia e modifica uma obra artística. Agora, trataremos do modo como esse modelo trata a
experiência de leitura em frente a essas definições de cânone e de continuidade.
2.2.3 Cânone, Continuidade e leitor modelo
Como já apontamos antes, o cânone se expande continuamente. Todo mês novas histórias
são adicionadas a ele, mas o leitor não é obrigado a conhecer a totalidade do cânone para
compreender e fruir as narrativas, ele precisa conhecer as histórias que possuem relação
de continuidade com a que está lendo. Isso normalmente é composto pelo conjunto de
histórias que formam o arco narrativo, a fase ou a passagem em que essa história está
inserida, alguns acontecimentos chave anteriores que tem ligação com essa história e, em
última instância, com a origem do personagem central (ou dos personagens no caso de
um grupo).
Por exemplo, para compreender Kingdom Come (um exemplo mais simples porque ele
existe fora do cânone da DC), é preciso conhecer os personagens mais importantes da
editora, Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Captain Marvel,
além do Spectre que serve como guia para o pastor Norman McCay, o personagem que
serve de ponto de vista para o leitor da mini série, presenciando os mesmos eventos. O
leitor necessita apenas de conhecimentos gerais sobre os personagens e suas origens, não
sendo preciso saber qual versão da história de origem ela é ligada. Da mesma maneira, o
leitor precisa conhecer o mínimo sobre o universo ficcional desses personagens, como
que Gothan City é infestada de criminosos e corruptos e que o Superman é casado com
Lois Lane. Ao ter alguma noção de todos esses fatores, que são relativamente extensos, o
leitor está apto a fruir o texto.
Esse modelo também funciona para explicar como os arcos narrativos são
compreendidos. Algumas vezes o arco atual continua uma história diretamente do arco
ou edição anterior, em outras inicia uma história que não se liga a esses. Sob o modelo da
continuidade linear, mesmo quando um arco não explicita a continuação dos eventos do
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anterior, essa sequencialidade é presumida, o que pode não ser verdade, principalmente
para um leitor que não tenha lido o arco anterior. Quando o leitor inicia um arco, ele
precisa ser informado sobre o que é esperado que ele saiba para compreender essa
narrativa, se é necessário um conhecimento do arco prévio, isto, de alguma forma, deve
estar transparente na narrativa. Da mesma maneira, se há a intenção de se iniciar uma
narrativa com elos mais fracos com a anterior, é preciso que haja instruções para que ela
seja fruída. Assim, a própria narrativa instrui o leitor sobre o estado de sua ligação com a
continuidade.
Essa série de instruções é muito similar ao conceito de leitor-modelo que (ECO, 2008)
desenvolve. Para ele “...o texto é um produto cujo destino interpretativo deve fazer parte
do próprio mecanismo gerativo. Gerar um texto significa executar uma estratégia de que
fazem parte as previsões de movimento dos outros...” (ECO, 2008, p. 39). Ao escrever
um texto, o autor pensa em como ele vai ser interpretado, pressupõe quem vai lê-lo e cria
um alvo, um leitor-modelo, que seria capaz de interpretar o texto de forma correta. Tal
leitor possui algumas competências essenciais para a compreensão correta do texto,
podem ser conhecimentos básicos inferenciais, como conhecimentos de gêneros
narrativos, ou conhecimentos complexos sobre filosofia e autores antigos, mas o texto
sempre os antecipa de algum modo.
Acontece que o autor não pode pressupor que todo e qualquer leitor possua todas as
competências necessárias para a interpretação correta do texto, assim apenas um seleto
grupo seria capaz de ler o texto de modo correto, ou todo texto precisaria ser genérico
demais para que qualquer um o compreendesse. O texto precisa, pelo menos, comunicar
quais as competências que ele espera, apresentando-as ao leitor e permitindo que ele as
busque ou fique ciente delas, possibilitando que o leitor a construa e se capacite a ler o
texto na sua completude. Como Eco coloca: “Portanto, prever o próprio leitor-modelo
não significa somente ‘esperar’ que exista, mas significa também mover o texto de modo
a construí-lo. O texto não apenas repousa numa competência, mas contribui para produzila.” (Eco, 2008 p.40). Partindo desse princípio, o autor coloca no texto instruções que
permitem ao leitor reconhecer não apenas o que é necessário para se ler o texto, mas para
se instruir sobre essas competências e o sentido pretendido pelo autor. Assim “O leitormodelo constitui um conjunto de condições de êxito, textualmente estabelecidas, que
devem ser satisfeitas para que um texto seja plenamente atualizado no seu conteúdo
potencial” (Eco, 2008 p. 45).
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Nessa linha de pensamento, um autor, ao determinar com quais histórias há uma ligação
de continuidade, precisa compreender que tipo de leitor pretende que a leia, mas também
imbuir a narrativa com instruções capazes de levá-lo a possuir os conhecimentos
necessários para fruí-la como concebida. Isto pode tomar diversas formas, desde citações
no texto remetendo a encontros anteriores entre personagens, pequenas recapitulações de
acontecimentos passados, notas de rodapé apontando acontecimentos importantes, ou
simplesmente, uma passagem em que o estilo gráfico seja diferente, uma citação visual.
Em um nível mais avançado, seria possível identificar instruções de leituras no texto
prevendo diversos graus de competência do leitor. O texto poderia apresentar um conjunto
de instruções mínimas, próprias para leitores que não possuem familiaridade com os
personagens nem com o universo ficcional. Nessas instruções haveria a implicação de
como os personagens agem de parte de seu passado, o suficiente para a fruição dessa
história separada do cânone. Um conjunto de instruções paralelas dizem respeito à relação
dessa história com outras histórias, em outras palavras, ela institui a continuidade entre
elas. Um conjunto de instruções ainda mais complexas dariam conta de todas as relações
entre a história atual e o conjunto canônico de histórias, inclusive seus movimentos de
validação e invalidação, permitindo ao leitor mais experto visualizar como uma narrativa,
podendo ser um arco ou apenas uma edição, reorganiza o conjunto completo de histórias.
Voltando ao nosso exemplo de Kingdom Come, o que nós descrevemos anteriormente
como condições de leitura, funciona muito bem para o nosso conjunto mínimo de
competências. O segundo nível não aparece muito porque a continuidade com o restante
do cânone é fraca na mini-série, nem as histórias de origem remetem a versões
específicas. No entanto, a série é muito rica para o leitor que consiga alcançar o nível de
experto, ele consegue distinguir que os heróis centrais são mostrados em sua versão nos
anos 1960 e 1970, consegue também identificar os novos heróis advindos de legados
desses heróis centrais e ele pode perceber que o tema central da mini-série é o conflito
entre os modos de heroísmo até os anos 1980, a chamada era de prata, e os modos de
heroísmo posteriores. Um leitor atento não só ao cânone da DC, mas também ao da
Marvel e ao movimento da indústria com a Image, conseguiria identificar ainda mais
conexões, principalmente com Magog, o herói que mata o Joker e inicia os eventos
centrais da história, com o Cable, personagem da Marvel, conhecido pelo excesso de
músculos, pelas armas grandes e pelo pouco comprometimento com o ideal de heroísmo.
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Os personagens tinham em comum uma aparência parte robótica, músculos grandes e um
olho branco com uma cicatriz.
O mais interessante é que o próprio texto permitiria a um leitor com tempo e interesse
suficientes galgar esses níveis de leitura. Mesmo que o leitor não esteja familiarizado com
os personagens, suas ações dão uma compreensão básica e seus nomes podem levar o
leitor a pesquisar sobre eles. As capas da mini-série são pôsteres com diversos
personagens enfileirados, heróis clássicos, heróis que estenderam um legado e vilões, com
legendas identificando o seu nome e o seu codinome. Caso um leitor continuasse a ler o
universo DC após Kingdom Come, poderia identificar as referências feitas à ele
posteriormente e usar isso para compreender melhor o texto original.
Como demonstramos, grande parte dessas competências presumidas dizem respeito ao
conhecimento prévio do leitor sobre o universo narrativo no qual a história está inserida.
Assim, o autor lida não apenas com as histórias em continuidade, nem apenas com o
cânone, mas também com as presunções e expectativas que os leitores possuem em
relação ao personagem e ao funcionamento do universo narrativo. Essas expectativas são
fundadas nas leituras das histórias anteriores, no modo como os leitores acompanharam
a construção do cânone e do acúmulo de experiências de leituras que informam às editoras
e aos autores as preferências do público. Embora parte dessas expectativas sejam
individuais, há uma atividade compartilhada no ato de ler e discutir histórias.
Jauss (1994) chama esse acúmulo de experiências de leitura compartilhadas e situadas
historicamente de horizonte de expectativa. Ao descrever o processo histórico da
literatura e fundar uma estética da recepção, ele coloca que: “A história da literatura é um
processo de recepção e produção estética que se realiza na atualização dos textos literários
por parte do leitor que os recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e do crítico,
que sobre eles reflete.” (Jauss, 1994 p.25). Embora trate da literatura, não há porque supor
que seja diferente com outras formas expressivas que se deem historicamente. Assim,
poderíamos aproximar a construção do cânone através do acúmulo de histórias com a
decantação de apreciações que formam esse horizonte, já que na sua formulação e
manutenção é levada em conta a reação do público e da crítica pelas editoras e que os
novos criadores começam a ter contato com os Comics nesse processo, sendo
influenciados por ele.
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O conceito de horizonte de expectativa também auxilia na compreensão das mudanças no
cânone como parte de um processo, e não de atos isolados. É necessário conhecer os
momentos históricos e as repercussões de cada mudança, além de sua influência nas
histórias futuras e suas bases nas histórias passadas. Como diz Jauss:
A reconstrução do horizonte de expectativa sob o qual uma obra foi criada e
recebida no passado possibilita, por outro lado, que se apresentem questões para
as quais o texto constituiu uma resposta e que se descortine, assim, a maneira pela
qual o leitor de outrora terá encarado e compreendido a obra... Além disso, traz à
luz a diferença hermenêutica entre a compreensão passada e a presente de uma
obra, dá a conhecer a história de sua recepção... (Jauss, 1994 p.35)

Gerando esse modelo histórico, se pode captar o emaranhando de relações entre os muitos
agentes que influenciam a produção dos comics. Quais dos agentes envolvidos (editores,
desenhistas, roteiristas) teve maior influência para que a história fosse publicada daquela
maneira? Como os leitores reagiram àquela alteração no cânone? Como esse processo
veio a modificar as histórias anteriores? Como as leituras das histórias anteriores ainda
afetam a leitura das atuais? Todas essas perguntas são essenciais para a compreensão da
construção do cânone. Em especial a última, que institui o que Jauss chama de
classicidade, a mudança de uma obra transgressora para uma óbvia, fundando um novo
horizonte de expectativa que precisará ser ultrapassado para a evolução da arte.
Voltemos à Kingdom Come novamente. Como já mostramos no começo do capítulo, a
mini-série não foi concebida como uma obra canônica, mas sim como uma história que
utiliza do universo DC, mas não tem ligação com ele, uma linha de histórias chamadas
de Elseworlds. No entanto, devido ao sucesso de público e de crítica de Kingdom Come,
aos poucos algumas de suas idéias foram sendo incorporadas ao cânone, não a história
em si, mas personagens e temas. Assim, partes de Kingdom Come foram sendo citadas na
continuidade de algumas histórias, o que gera, por sua vez, uma pressão na editora para
permitir mais. Após o retorno ao modelo de multiverso (com Infinite Crisis em 2006), a
DC acabou por canonizar Kingdom Come como uma terra paralela, sendo que esse
movimento ocorreu na revista da Justice Society of America v.3 #7-#22 entre 2008 e 2010
escrita por Geoff Johns, desenhada por Dale Eaglesham e com capas de Alex Ross,
desenhista e coautor de Kingdom Come. Nessa fase, que possui ainda algumas edições
especiais, os membros da Justice Society encontram com os personagens da mini-série e
retornam a discutir os temas da série, legado e modelos de heroísmo.
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Essa trajetória informa o modo como o horizonte de expectativa dos leitores foi
gradativamente aceitando mais e mais temas e referências à Kingdom Come. O que era
antes uma obra de crítica ao modo vigente de contar histórias, é incorporada ao repertório
básico do público e se torna uma história fundante de outras, completando o círculo. Essa
expansão de repertório se refere exatamente ao modo como o horizonte de expectativa se
movimenta, um modo de contar histórias seriadas longas e ininterruptas (nesse caso uma
história e seus temas) deixa de ser transgressor e aos poucos se torna parte do modo
comum. Com isso, Kingdom Come se torna uma história clássica, fundadora de outras e
referenciada com regularidade.
O movimento que leva à classicidade acaba por, com o tempo, também levar à
obscuridade histórias e modos de contar que um dia foram fortes e clássicos. O
surgimento de novas histórias transgressoras acaba por ir expandindo o horizonte de
expectativa dos leitores até o ponto em que certas histórias mais antigas acabam sendo
vistas como ultrapassadas ou até mesmo de mal gosto. O exemplo do projeto New Batman
já citado é instigante, ele vislumbrava que histórias anteriores do personagem o deixavam
distante do seu ideal, com mais humor e temas leves do que sombras e drama, se
encarregando assim de desautorizar essas histórias, prevendo e apontando uma nova
direção para o personagem. Ao mesmo tempo que essa fase retirou do cânone algumas
histórias, ela buscou restaurar a validade de histórias mais antigas, principalmente
próximas à criação do personagem, se justificando como restaurando algo perdido no
Batman.
Esse movimento todo demonstra como o horizonte de expectativa é central para
compreender não só como cânone se movimenta e como esse movimento altera o modo
de ler as histórias atuais, mas também como a editora não pode se desligar das
experiências de leitura dos seus cliente e leitores. As editoras precisam estar atentas não
só às vendas iniciais, mas também em relação à opinião de críticos e as vendas das
compilações encadernadas de histórias passadas. Todos esses fatores indicam um clima
de opinião geral que é suplementado por pesquisas específicas, auxiliando a editora a
tomar decisões. Decisões essas, recordemos, que precisam ser combinadas, discutidas e
negociadas com os autores, que também tem demandas e planos para os personagens.
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2.3 Estudando as mudanças no Cânone
O nosso objetivo neste momento é expor o modo como mudanças no cânone ocorrem e
como elas influenciam a experiência de leitura. Para isso, precisamos estar atentos as
estruturas internas da obra, a história que ela conta, as suas ligações necessárias de
continuidade, sua construção do leitor modelo e dos múltiplos níveis de leitura possíveis.
Ao mesmo tempo, serão observadas as relações contextuais dessa obra, o modo como a
editora gerencia o cânone e como o fez historicamente. Quanto tempo os autores atuais
se encontram no título, qual o seu grau de autonomia criativa e o seu sucesso de público
e de crítica. Apenas a partir da junção desses dados é possível analisar as relações de
continuidade e os processos de canonização e descanonização das histórias.
2.3.1 Categorias da continuidade
Falaremos primeiro das relações de continuidade nos Comics. Há três categorias básicas
delas, a citação, a necessidade narrativa e a necessidade temática. A citação se refere a
uma relação de continuidade muito pequena, a citação de nomes, um personagem
específico que aparece no fundo ou tem uma conversa rápida com o protagonista, ou
mesmo a utilização de um determinado traço ou estilo visual de forma localizada. Na
maioria dos casos a citação não tem relevância para a compreensão da obra, mas é apenas
um aceno ou piscadela para o leitor mais atento e experto, que se sentirá recompensado
por reconhecer essa nota. Em alguns casos a citação pode servir como um indicativo sutil
acerca da época ou da história que está se colocando em questão, podendo abrir outras
interpretações para o leitor mais experiente.
Exemplos dos dois modos de citação podem ser vistos em diferentes histórias do Batman.
A citação mais simples pode ser vista na Batman #655, no sexto quadro da página 20, o
mordomo Alfred cita as conquistas amorosas prévias de Bruce Wayne “Você sempre
estava nos jornais. Garotas Glamorosas como Kathy Kane, Julie Madison, Vicky Vale,
Silver St. Cloud. Eu mesmo mal consigo lembrar de todos os nomes.” (MORRISON;
KUBERT, 2006, p. 20). Essa fala serve apenas para afirmar que Bruce Wayne era um
conquistador e que teve diversas mulheres, mas os nomes citados são de personagens que
já haviam aparecido anteriormente em histórias do Batman. Esses nomes não cumprem
uma função narrativa maior, são apenas um aceno ao conhecimento de leitores mais
ciosos do cânone do personagem. Apesar disso, a citação ao nome de Kathy Kane serve
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como uma pequena dica dos planos de Morrison, uma vez que ela é a primeira Batwoman
de 1956, que depois foi retirada do cânone e quase esquecida.
A citação mais complexa pode ser vislumbrada em Batman: The Killing Joke, quando em
uma das cenas iniciais do Batman em seu esconderijo é mostrado uma moldura com uma
imagem da Bat-família dos anos 1950, incluindo Kathy Kane (Batwoman), Betty Kane (a

Figura 2: Batman v1 #655 p. 20 q.6

Figura 1: Batman: The Killing Joke p.13 q3

primeira Batgirl), Bat-Mite (uma criatura de outro plano com poderes mágicos que é fã
do Batman) e Ace The Bat-Hound (o cachorro do Batman). Essa imagem se encontra com
um traço completamente diferente, muito parecido com o traço normalmente utilizado
nos anos 1950 e 1960. A citação é apontada por Miettinen (2011) como uma das fontes
do que ele chama de anarquia textual em The Killing Joke, um modo como Moore
apontaria a falta de lógica da continuidade dos Comics e exporia a sua construção. Para
outros leitores, ela aponta para a distância desses tempos mais felizes e ajudaria no
contraste para explicar porque o Batman mataria o Joker na última página da história, ao
invés de apenas rir com ele, como poderia parecer numa interpretação mais ingênua.
A necessidade narrativa é mais simples, se refere a histórias ou fatos que é necessário
que o leitor conheça, caso contrário ele não conseguirá entender a história atual. Isso se
refere principalmente aos arcos narrativos, ou a ligação entre arcos narrativos, mas
também pode se referir ao conhecimento mínimo de alguns fatos como a história
fundadora de um personagem, ou de alguns fatos chave na sua trajetória. Esses são os
elementos mais fáceis de serem sumarizados em uma recapitulação escrita e também são
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os maiores motivos para as notas de rodapé que os editores colocam para apontar em que
outras edições tais fatos ocorreram.
No entanto, é preciso dizer que o conhecimento colocado aqui é em graus. Existe um
reconhecimento mínimo que não precisa fazer referência a uma história ou edição
específica. Saber sobre um personagem é saber sobre o que ele faz e sua idéia básica, não
saber todos os detalhes de sua existência fictícia. Um bom exemplo é falar de origens: um
leitor, quando for feita uma referência à origem do Batman, precisa saber apenas do
contorno mais geral da história (menino rico que vê os pais morrerem e jura acabar com
o crime). No entanto, em alguns casos, uma versão específica pode ser referenciada, pode
haver a citação a um colar de pérolas, ou ao filme que o jovem Bruce foi ver com seus
pais (Zorro), ou pode a ver uma referência bem específica a uma cena específica, como o
morcego quebrando a janela em Batman: Year One. Nesse caso, muitas vezes, há uma
preparação para níveis de leitura diferentes, um leitor com menos conhecimento
entenderá apenas parte da referência, enquanto o mais experto, compreenderá a referência
específica.
A necessidade temática é uma relação entre duas histórias que não passa pelos
acontecimentos, mas sim pelo modo de contar histórias, pelos temas tratados e pelo tipo
de traço ou de cor que é utilizada. Nesse caso o específico raramente aparece, o mais
interessante é modelo geral, evocar a sensação de uma época, relembrar o leitor de uma
certa experiência com as histórias anteriores. Essa lembrança pode ser utilizada de modo
reverencial ou de modo irônico, como um objeto para construir em cima, ou um edifício
que precisa ser demolido para se continuar.
Já mostramos alguns exemplos de necessidade temática aqui como a compreensão de
que Kingdom Come contrasta os heróis e o modo de heroísmo dos anos 1960 e 1970 com
os dos anos 1990. Mesmo a citação em The Killing Joke passa por um conhecimento
temático do estilo do traço em que os personagens são apresentados. Mas, como podemos
ver, raramente esse conhecimento é necessário para uma leitura mínima, e sim para um
nível de leitura mais avançado. Isso ocorre porque a necessidade temática normalmente
faz referência a épocas passadas que não estão disponíveis para um leitor que acompanha
pouco os Comics. Assim, apenas leitores mais experientes e com uma carga de leitura
maior podem identificar e perceber as relações de continuidade temática entre diversas
obras.
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Como podemos ver, todas as categorias acerca da continuidade acabam por presumir a
existência de diferentes níveis de leitura. Isso é muito importante para sublinhar que essas
histórias não são feitas apenas com um tipo de leitor em mente como pensa Reynolds,
mas sim com grupos de leitores que precisam de apresentações e cuidados diferenciados.
A editora pode entender que alguns títulos são mais voltados para um dos tipos de leitores,
mas ela não pode abrir mão completamente de nenhum deles, o que incentiva os autores
a tentarem criar histórias que tentem funcionar para todos esses leitores.
2.3.2 Categorias da mudança no cânone
Embora existam muitas maneiras de validação e invalidação no cânone, nesse trabalho
iremos tratar de duas basicamente, a retomada e o resgate. A retomada se refere à
recontagem de uma determinada história ou fase de um personagem, efetivamente
substituindo a versão anterior. A forma mais comum de retomada é a recontagem da
história de origem de um personagem, normalmente atualizando o personagem ou
substituindo os temas tratados para um novo conjunto de leitores. Essa substituição pode
ser retroativa, isto é, ser tratada como a única e a primeira e que todas as referências a
uma origem fossem remetidas à ela. Em outros casos a retomada da origem se dá apenas
como uma atualização de alguns dos acontecimentos, e a introdução a leitores novos,
como nesse último caso há poucas diferenças, as duas versões não são exclusivas, uma
apenas atualiza a outra.
Exemplo do primeiro tipo de retomada da origem pode ser visto em Batman Year One
(1987). Em Year One, Frank Miller se foca no retorno de Bruce Wayne a Gotham City e
o modo como ele se torna o Batman e acaba com as famílias criminosas que controlavam
a cidade antes e que eram responsáveis indiretamente pelo assassinato dos seus pais. Essa
história modifica muito a estrutura da origem mais antiga do personagem, a cidade se
torna um participante muito mais ativo, a sua sujeira e pré-disposição ao crime são
motivos tanto da criação do vigilante quanto a morte dos pais de Bruce Wayne. Há
também um foco muito maior na relação entre o Batman e Jim Gordon, o futuro
comissário de polícia, mostrando a tensão entre a lei e o vigilante que procura ajuda-la,
mas precisa agir fora dela.
O segundo tipo de retomada de origem é encontrado em Spider-Man: Chapter One (1998)
em que a história do Spider-Man é atualizada por John Byrne. Nesse caso, a base da
história permaneceu inalterada, jovem é picado por aranha radioativa, tenta ganhar
dinheiro com isso, deixa um bandido fugir que acaba por matar seu tio, o que o faz
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reconhecer que tinha a responsabilidade de deter qualquer malfeitor. No entanto ele muda
diversos detalhes, o acidente que gera a aranha radioativa que dá os poderes à Peter
Parker é o mesmo que funde os braços robóticos à Otto Octavius, transformando-o no
Doctor Octopus. Há também uma maior complicação na situação do bandido que
assassina o tio Bem, havendo não só o reconhecimento do bandido por Peter, mas uma
chata explicação das intenções dele e da responsabilidade de Peter no assalto seguido de
assassinato. Essa história foi mal aceita e acabou por sair do cânone pouco tempo depois,
sendo largamente ignorada.
O resgate se refere à recanonização de uma história ou de uma fase do personagem que
estava invalidada dentro do universo ficcional. Ao longo do tempo muitas histórias são
publicadas nos universos ficcionais dos Comics, algumas fazem sucesso imediato e
continuam sendo referenciadas por muito tempo e se tornam pilares desses universos
ficcionais. Outras histórias, no entanto, mesmo com algum sucesso em sua época de
publicação acabam por ser esquecidas ao longo do tempo, não sendo utilizadas como base
para novas histórias até submergir no anonimato dos poucos fãs e autores que lembram
delas. Temos ainda as histórias que não importando o sucesso na época de sua escrita, são
retiradas do conjunto canônico válido porque seu conteúdo entra em conflito com os
planos da editora ou dos autores para com o personagem, seja em termos narrativos (fatos
ou acontecimento que ocorreram de modo diferente de como os responsáveis querem
agora), seja em termos temáticos (a direção do personagem para o humor ou para o
drama).
Em todos esses casos é possível que um autor futuro, com a benção de seu editor e da
editora, venha a resgatar essas histórias e revalidá-las ou recanoniza-las. No entanto, essa
revalidação nunca ocorre por completo ou ipsis litteris, há sempre um aspecto de
reorganização envolvido. Essa reorganização pode ter de ser feita porque partes da
continuidade dessa história não mais se encontram no cânone, como uma versão
específica da origem de um personagem, mas pode ter origem também em problemas
temáticos, como um tom mais humorado do personagem ou do universo ficcional em que
ele se encontra. Assim, todo resgate também é uma recriação, uma reconfiguração da
história passada com o universo ficcional atual, conciliando valores temáticos da narrativa
passada com a atual e ajustando para as expectativas dos leitores.
Esse resgate nem sempre rompe com as histórias recentes, mas sim tenta construir pontes
entre elas e a narrativa revalidada. Por exemplo, em 2011 Mark Waid assumiu como
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escritor do Daredevil após mais de duas décadas do personagem sendo chutado para a
sarjeta e se reerguendo, só para ser jogado lá novamente. Esse percurso de tornar o
Daredevil um personagem quase que continuamente derrotado teve início com Frank
Miller, que começou desenhando o título com a #158 (1979) antes de assumir como
roteirista com a #165 (1980), mas que redefiniu o personagem com Daredevil: Fall from
Grace (1986) publicadas nas edições #227-#233, em que a sua identidade secreta foi
revelada para o Kingpin, seu arquiinimigo por uma ex-namorada dependente química,
que parte então para destruir a vida de Matt Murdock, o Daredevil. Seguindo essa mesma
temática, Ann Nocenti, D. G. Chichester, Kevin Smith, Brian Michael Bendis e Ed
Brubaker todos escreveram o Daredevil como alguém lutando contra todas as chances,
prevalecendo, mas a custos sempre elevados.
Quando Waid começa a escrever o personagem, ele propõe a mudança de regressar o
personagem aos temas e situações de antes desses 30 anos de surras, um personagem que
gosta de se pôr em risco e que se sente realizado sendo um super-herói. Ele define a sua
proposta assim “Tudo o que estamos fazendo é ajustando a relação entre aventura e
depressão um pouco e deixando Matt ganhar novamente.” (WESTFIELD, 2011). Mas
Waid não ignora as passagens anteriores, na verdade ele contrasta elas com a sua, os
personagens ficam se questionando sobre a saúde mental de Matt e sua nova postura mais
positiva perante a vida.
Essa mudança pode ser vista na parte gráfica também, com o contraste entre a arte de Alex
Maleev, que ilustrou da edição #26-#50 e #56-#81 do segundo volume do título com
Paolo Rivera o ilustrador da edição #1 do terceiro volume, que Waid escreve. Maleev tem
um estilo sujo de desenho, que se torna mais denso com as cores que ele utiliza, muitos
cinzas e marrons, estilo de desenho que não parece apto a uma história de aventura. Em
contraste, Rivera tem um traço muito mais limpo e desenha o personagem sorrindo e se
movimentando atleticamente, enquanto as cores usadas por Javier Rodriguez são muito
mais suaves e claras do que a paleta de Maleev.
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Figura 4: Daredevil v3 #1 p.18; Paolo Rivera

Figura 3: Daredevil v2 #34 p.22; Alex Maleev

Em outros casos o resgate pode ser feito para apagar as histórias anteriores até o ponto de
resgate, como ocorreu com o projeto New Batman que já citamos. Nesse caso, Neil Adams
e Dennis O’Neal acreditavam que precisavam retornar ao espirito original do personagem
do final da década de 1930 e início da década de 1940, em contraponto com as histórias
mais leves, bem humoradas e estapafúrdias da década de 1950 e do começo de 1960.
Assim, ao tornar o personagem mais sombrio, os autores acreditavam que estavam
resgatando o espirito do personagem e impedindo que a sua diluição, que ocorreu
principalmente pela série de televisão de 1966, fosse completa.
Há ainda o caso de um resgate feito apenas no conceito de um personagem, quando se
usa o nome ou a ideia de um personagem antigo para relança-lo. Podem haver dois modos
de executar esse resgate, o modo em que a existência anterior do personagem é invalidada
pelo novo, e o modelo de legado que a DC se utiliza, criando um novo herói com o mesmo
nome que participaria de uma linhagem. Exemplos dos dois casos ocorreram quando a
DC comprou o direito aos personagens da Charlton Comics no começo da década de 1980
e decidiu reviver alguns dos seus personagens.
Com o Question, a versão original criada por Steve Ditko em 1967 não funcionava bem
no universo DC, o personagem era centrado em uma moralidade em preto e branco, não
se importando em deixar malfeitores morrerem e se preocupando apenas com a verdade
e o certo de modo extremo. Quando a DC relançou o personagem, Dennis O’Neil decidiu
remodelar o personagem, acabando com essa moralidade extrema e adicionando
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elementos orientais como yoga e zen budismo. Ao mesmo tempo, ele manteve a base do
personagem original, seu nome, Vic Sage, e sua profissão como jornalista, mas sempre há
uma clareza de que o personagem criado por Ditko não existia mais.
O outro personagem resgatado da Charlton foi o Blue Beetle criado por Charles Nicholas
Wojtkoski para a Fox Comics em 1939 com a identidade secreta de Dan Garret. O Blue
Beetle da Fox não possuía poderes e parecia com uma cópia do Green Hornet em métodos
e história. Quando a Charlton comprou o personagem em 1964, ela revisou a sua origem
e poderes, Dan Garrett era um arqueólogo que achou um escaravelho mágico que o dava
diversos superpoderes. Em 1966 Dan Garrett foi sucedido por Ted Kord como Blue
Beetle, só que Kord não utilizava o escaravelho mágico, mas sim se utilizava de diversas
invenções suas para combater o crime. Quando os personagens da Charlton foram
incorporados ao universo DC, foi Ted Kord que continuou com o manto do personagem,
tendo inclusive participado da Justice League International logo após Crisis on Infinite
Earths. Quando a DC resolveu substituir Ted Kord após sua morte em 2005, eles criaram
um novo personagem chamado Jaime Rayes e deram a ele o escaravelho que pertencia a
Garrett, só que ao invés de poderes mágicos, foi dito que o escaravelho era de origem
alienígena.
Quando Reyes foi criado por Keith Giffen e John Rogers (Giffen havia escrito Justice
League International), os autores resolveram resgatar os conceitos do Blue Beetle
original, mas ao invés de tentar apaga-lo ou de substituí-lo, eles colocaram Reyes como
seu sucessor. Assim, o resgate tem o benefício de colocar o personagem em um universo
ficcional já estabelecido, podendo gerar suspense com a interação do novo personagem
com os que conheciam seu antecessor. Ao mesmo tempo, os criadores precisam, nesse
modelo do resgate, prestar contas às expectativas dos leitores de continuar um legado,
encontros com inimigos antigos e relações com antigos aliados.
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3 Autoria e modelos de produção
Durante os capítulos anteriores podemos ver que as escolhas de como utilizar o cânone e
de quais histórias colocar em relação de continuidade sempre passam pelos autores dessas
histórias. Ao mesmo tempo, essas escolhas não são feitas em um ambiente neutro, a
editora possui uma linha editorial, planos e metas que precisam ser cumpridos e
respeitados. A relação entre esses dois polos, a necessidade comercial da empresa que
detém os personagens e a vontade dos autores, interfere diretamente no modo como as
narrativas dos Comics são criadas e na maneira como os autores tem acesso a
determinadas partes do cânone ou permissão para alterá-lo. Por esse motivo, precisamos
lidar com a questão da autoria, como ela se forma nos comics, como a autoria de
desenhistas é diferente de roteiristas, ou mesmo de editores. Como o modelo de produção
influencia as possibilidades de autoria desses agentes, determinando que algumas funções
são mais merecedoras de serem chamadas de “autor” do que outras. Vamos iniciar esse
percurso explicando como o modelo de negócios dos Comics se consolidou e forjou as
condições para o exercício da autoria.

3.1 Produção por encomenda, o modelo Work for Hire
Antes de iniciarmos a descrição do modelo dos Comic Books, precisamos passar pelo
modelo utilizado pelos funnies, ou Comic Strips, o modelo de syndication para mostrar
como o mercado se organizava no começo da década de 1930. O modelo de syndication
é: a distribuição das tiras cômicas, o autor da tira (que normalmente escreve e desenha a
tira) outorga o direito de venda e distribuição para uma empresa (o syndicate) que então
tenta vender a tira para os jornais com que ela tem relações comerciais. Os autores
ganhavam por cada reimpressão de suas tiras, ou seja, ganhavam pela quantidade de
jornais que a publicavam, com o syndicate ganhando uma porcentagem pelo serviço de
intermediação. Esse é um modelo que pressupõe uma produção pequena de tiras e uma
grande venda, o lucro está em aumentar a quantidade de jornais que publicavam a tira.
Outro elemento dele é que os autores das Comic Strips mantinham o controle criativo e a
posse da sua obra, os syndicates apenas lidavam com a sua distribuição. Com isso era
possível os autores ganharem dinheiro com a licença dos personagens para filmes,
brinquedos e objetos diversos, e também lucrar com compilações de tiras.
Quando o mercado para Comics se inicia com base em reimpressões no meio dos anos
1930, esse mesmo modelo continuou sendo utilizado, as editoras pagavam por tira
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reimpressa. Mas, quando as revistas começaram a requisitar material inédito, esse modelo
não poderia funcionar, uma vez que foi criado para uma distribuição ampla e não para um
conteúdo exclusivo para uma revista. Quando houve essa mudança no modo de
distribuição e venda das histórias, foi-se buscar um modelo de negócios que protegesse o
investimento da editora, inclusive para permitir a reimpressão dessa tira posteriormente.
Nos casos da syndication, o fracasso de uma tira era dado pelo pequeno número de jornais
que compraram seus direitos de publicação. Neste caso o autor receberia pouco e o
syndicate continuaria a receber sua parte e a representar outras tiras. No caso das histórias
inéditas para Comic Books, o risco era todo da editora, que custeava não só as histórias,
mas também a impressão e a distribuição das revistas.
O modelo escolhido era pagar os criadores por volume de produção, por número de
páginas de arte ou de roteiro produzido. Os autores não lucrariam a mais por causa das
vendas da revista, eles ganhariam a mesma coisa com um gigantesco sucesso ou com um
fracasso de vendas. Como as histórias nessa época eram curtas, entre 2 a 8 páginas, os
criadores precisavam se desdobrar para produzir em um volume suficiente para gerar uma
renda razoável, principalmente os desenhistas cujo trabalho é, normalmente, mais lento
do que o dos roteiristas. Petersen descreve bem o modo de trabalho:
O pagamento relativamente pequeno por página que artistas de Comics recebiam
pelo seu trabalho e a falta de propriedade dos direitos autorais das obras que eles
criavam significava que o sistema era um negócio extremamente derivativo que
premiava volume e novidades sobre artisticidade e inovação. (PETERSEN, 2011,
p. 140)

Esse modelo de trabalho por comissão se manteve até o momento que mudou a indústria
dos Comics para sempre, não só a publicação do Superman na Action Comics #1 em 1939,
mas a compra dos seus direitos de forma permanente pela DC. Siegel e Shuster (roteirista
e desenhista respectivamente) venderam os direitos sobre o personagem para a editora no
acordo que fez o Superman ser publicado, junto com um contrato para produzir mais
material do personagem, tudo isso por $130 dólares, uma soma considerável na época.
Após o surgimento do Superman outros heróis foram criados e comprados pela DC, os
dois mais importantes: o Batman, criado por Bill Finger e Bob Kane (roteirista e
desenhista respectivamente), e a Wonder Woman, criado por William Moulton Marston e
sua esposa Elizabeth Holloway Marston. Esses dois acordos foram mais favoráveis aos
seus criadores, com exceção de Finger que foi retirado do acordo por Kane que negou até
a morte do primeiro a sua fundamental participação na criação do personagem.
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Embora as histórias de todos esses três personagens continuaram a ser feitas por seus
criadores por algum tempo, não tardou para que outros desenhistas e roteiristas
precisassem ser chamados para ajudar a produzir o enorme volume de páginas que
estavam sendo publicadas. Esses novos artistas e roteiristas trabalhavam no mesmo
modelo comissionado, mas muitas vezes não tinham seus nomes creditados como autores
das histórias, o nome nos créditos indicava somente os autores originais. Isso ocorria
porque muitos dos desenhistas eram instruídos a copiar os traços dos criadores ou dos
desenhistas principais. O caso mais famoso disso é que Bob Kane era creditado como o
desenhista do Batman por mais de 20 anos, muito tempo depois que ele parou de desenhar.
Essa maneira de tratar os desenhistas, inclusive, é uma das razões pelas quais sua autoria
nos Comics é colocada em segundo plano, tanto pelos fãs, quanto pelos estudiosos.
Assim, teve início à sucessão de roteiristas e desenhistas que marcam os Comics como
indústria e como forma narrativa. Só que esses criadores não ganhavam apenas por página
em um contrato em que não importava a história ou revista em que ela seria publicada,
eles agora eram contratados para títulos específicos, ou seja, para trabalhar com
personagens específicos. Esses autores não eram contratados mais para copiar um estilo
ou apenas executar o que os criadores dos personagens pensaram, mas sim expandir o
universo ficcional e criar novos personagens, objetos e fatos para habitá-lo. Só que, como
todas essas criações são de alguma maneira derivadas dos personagens cuja posse
intelectual é da editora, elas também o são.
Esse é o modelo Work for hire, a equipe criativa é contratada pela editora por um tempo
determinado para trabalhar em um título específico. Tudo o que for criado para as edições
ou arcos realizados por essa equipe criativa será de propriedade da editora, os autores não
terão nenhum direito autoral sobre essas criações, sendo remunerados exclusivamente
pelo volume de trabalho, ou pelo salário combinado. Esses acordos, inclusive, só lidam
normalmente com a equipe criativa principal: roteirista e desenhista, a equipe secundária
que consiste de arte-finalista, colorista, letrista e capista, muitas vezes são escolhidos
entre os disponíveis no grupo de autônomos que a editora tem contato. Os capistas, por
que seu trabalho possuem uma grande visibilidade, costumam ser os mais proeminentes
dessa equipe criativa secundária.
O sistema de Work for hire é um roteirista, ou uma dupla roteirista e desenhista, faz uma
proposta (pitch) a um editor. Essa proposta apresenta a idéia base das histórias que a
equipe criativa planeja fazer, quais personagens, quais mudanças. É nesse ponto que a
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editora intervém, ela faz uma contra proposta, aceitando algumas partes, recusando outras
e fazendo demandas para que a proposta seja aceita. Por sua vez cabe à equipe criativa
aceitar as mudanças, tentar contra argumentar ou simplesmente recusar as mudanças
pedidas pela editora, um ponto que pode fazer a proposta ser simplesmente recusada. Da
mesma maneira, a editora pode simplesmente recusar a proposta, citando diferentes
planos ou dizendo que o momento não é oportuno para as idéias apresentadas.
É nesse processo de edição das propostas que a editora consegue controlar e direcionar
as mudanças no cânone e também o conjunto de histórias no seu universo ficcional.
Afinal, a editora precisa não só avaliar as propostas, como compreender como essas
propostas de novas narrativas se entrelaçam com as histórias que já estão sendo
publicadas. Por exemplo, se uma proposta para um grupo pede por um personagem que
tem um título próprio, é preciso combinar com a equipe desse título para que as suas
histórias não sejam contraditórias. Da mesma maneira, se há o planejamento para um
grande evento dentro do universo ficcional, é necessário que haja uma comunicação do
argumento base dele para todas as equipes criativas que serão afetadas, sendo que
algumas serão obrigadas a fazer Tie-ins. Todas essas atribuições são da equipe de editores,
eles precisam guiar as escolhas com os autores, negociar as possibilidades e vetar as
escolhas que vão contra os planos maiores da editora.
É nesse sentido também que podemos falar da perspectiva autoral da editora: o processo
de planejamento e edição é uma maneira de trabalhar estrategicamente com o material
narrativo que afeta diretamente a sua fruição. No entanto, esse modelo de produção é
escondido dos leitores menos expertos e normalmente passa ao largo mesmo da crítica
especializada que se foca muito mais na equipe criativa principal. Esse processo fica mais
evidente quando tentamos visualizar proposições estratégicas maiores durante um
extenso conjunto de histórias, como é o nosso intuito neste trabalho. Essa interferência da
editora só é vista quando ela se dá em um caso muito negativo, como contínuos
cancelamentos de revistas, demissão de equipes criativas ou repentinas mudanças de
planos. Ou ainda quando a mudança proposta vem tão claramente da editoria que ela
precisa se manifestar diretamente sobre elas.

3.2 Modelos de autoria e de produção coletivas
Como saber se seria justo e digno apontar os editores como sendo autores junto com a
equipe criativa principal? Da mesma maneira, como sabe se seria justo e digno apontar
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membros da equipe criativa secundária como autores em conjunto com a equipe criativa
principal? Podemos apontar diversos casos em que o trabalho de membros dessa equipe
secundária afeta de forma direta a fruição do leitor, se tornando tão aparentes quanto o
roteiro e o desenho.
Um excelente exemplo disso é Sandman (1989-1996) em que além do roteirista Neil
Gaiman, teve apenas o capista Dave McKean e o letrista Todd Klein como membros da
equipe criativa durante todos os 7 anos e 75 edições de publicação (além da editora Karen
Berger). Durante a publicação de Sandman, as capas de McKean se tornaram uma das
marcas da série, sendo que ele fez as capas de todas as publicações escritas por Gaiman
nesse universo, se aproximando de uma parceria (TEIXEIRA, 2009). No caso de Klein,
ele inventou tipografias e designs específicos para os balões de fala de diversos
personagens, contribuindo para sua personalidade e identificação.
Nessas condições, precisamos de um modelo de autoria dos Comics que possa dar conta
de uma produção que seja coletiva, mas cuja autoria nem sempre o seja. Mag Uidhir trata
dessas questões em Minimal Authorship (of sorts) (2010) e especificamente sobre Comics
no texto Comics and Collective Authorship (2012) notando que:
Dada a produção coletiva dos comics, quanto nós começarmos a tratar mais
papeis dispares na produção dos comics como sendo significativos ou unicamente
contributários, mais difícil a questão da autoria nos comics se torna, e quanto mais
nós virmos os vários papeis de produção distintos como potencialmente
constitutivos, mais nós precisamos ver a autoria nos comics como sendo
potencialmente uma autoria coletiva. (MAG UIDHIR, 2012, p. 101)

O autor, no entanto, coloca que essa extensão das possibilidades de autoria, e portanto um
conceito de autoria mais complexo, também é necessário que sejam feitas distinções.
“Ademais, qualquer princípio tal que seja encontrado também precisa ser capaz de
fundamentar uma distinção com bons princípios entre produção coletiva e autoria
coletiva” (MAG UIDHIR, 2012, p. 101).
Para tentar solucionar esse problema o autor acredita que “precisamos abandonar a
relação binária xAw – autoria-de-uma-obra – a favor de uma relação ternária xA(Fw) –
autoria-de-uma-obra-como-um-F (em que F é alguma descrição de obra).” (MAG
UIDHIR, 2012, p. 103). Nesse sentido “A é um autor de w como um F se e somente se A
for diretamente responsável, pelo menos em parte, por w como um F.” (MAG UIDHIR,
2012, p. 103). A descrição de obra significa identificar as condições de existência de um
determinado objeto que permitam considerá-lo como uma obra daquele tipo, por
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exemplo: “para ser um autor de uma obra como um poema é ser diretamente responsável
pela maneira como aquela obra satisfaz as condições de ser um poema.” (MAG UIDHIR,
2012, p. 104).
Com base nisso o autor postula que existem duas classes amplas de autoria: singular e
coletiva. A autoria singular se apresenta quando apenas um indivíduo é um autor de w
como um F. Uma subespécie é a autoria conjuntiva, em que um conjunto de indivíduos
são autores de w como F, mas não cada indivíduo em separado, o que daria conta de
autoria em grupo ou em dupla, por exemplo. A autoria coletiva ocorre quando mais de
um indivíduo é o autor de w como F. Nesse caso, a produção coletiva de uma obra não
pressupõe que a sua autoria seja coletiva, mas permite que ela seja, uma vez que um
trabalho realizado por apenas uma pessoa não o pode ser.
Mag Uidhir ainda afirma que “não deveríamos esperar que alguém seja um autor de um
comics apenas em virtude de ser diretamente responsável por sua simples
artefactualidade e nada mais” (MAG UIDHIR, 2012, p. 107). Assim, indivíduos que
simplesmente trabalharam para permitir a existência física dela, mas não tiveram nenhum
controle sobre as escolhas criativas da obra não podem ser considerados autores. Essa
definição inclui os arte-finalistas, letristas e coloristas das décadas de 1930 a 1950 porque
eles trabalhavam sem saber exatamente em que obra e com que propósito eles estavam
executando aquelas tarefas. Mas, o autor identifica a possibilidade de autoria para
indivíduos realizando estes trabalhos hoje em dia:
Coloristas, arte-finalistas e letristas são considerados candidatos a autoria nos
comics principalmente porque as técnicas, tecnologias e estilos envolvidos na
colorização, arte final e na letragem se desenvolveram de tal maneira que agora
oferecem contribuições substanciais tanto ao conteúdo quanto à recepção estética.
(MAG UIDHIR, 2012, p. 110)

Com essas definições, Mag Uidhir passa a trabalhar uma tipologia da autoria coletiva nos
Comics. Para montar essa tipologia, primeiro, é necessário criar uma descrição de obra
para que possa ser comparado com a função exercida pelos indivíduos envolvidos de
modo a definir a quem se atribuiria a autoria. Uidhir se utiliza da definição de quadrinhos
de Scott McLoud (2005) sumarizada assim por Uidhir: “Quadrinhos são imagens
justapostas em uma sequência deliberada com a intenção de transmitir informações e/ou
produzir uma resposta estética no leitor.” (MAG UIDHIR, 2012, p. 109). Essa definição
é essencialista, mas segundo o autor o modelo de autoria que ele defende funcionaria com
uma definição mais ampla de quadrinhos.
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Primeiro, o autor categoriza os Comics que tenham produção coletiva, mas possuam
apenas um autor. Os dois tipos que se encaixam nessa categoria são casos de apropriação
e casos de comissão. Os casos de apropriação se dão quando um segundo indivíduo
modifica uma obra já existente modificando o seu sentido. O exemplo dado é o da tira
Garfield minus Garfield em que Dan Walsh se utiliza de tiras já publicadas de Garfield
criadas por Jim Davis e retira o personagem título e suas falas, deixando John, o dono de
Garfield, falando sozinho. Embora todo o seu trabalho seja derivado de tiras já existentes,
Walsh precisa selecionar as tiras em que tal subtração resultaria em uma situação cômica,
além de retirar o personagem Garfield da própria tira. Assim, a obra resultante, apesar de
ser baseada em outra, transmite informações e produzem uma resposta estética diferentes,
podendo ser caracterizadas como outra obra.
Os casos de comissão se dão quando um indivíduo produz uma parte da obra sem saber
ou ter noção de seu conjunto completo, não podendo ter a intenção de que a obra seja
feita do modo como ela se deu. Ao mesmo tempo, outro indivíduo coleta e se utiliza
dessas partes produzidas e constrói uma obra a partir delas, mas sem nenhuma
participação do primeiro indivíduo na construção da ordem. Nesse caso temos uma
produção coletiva, mas ainda assim temos uma autoria singular, visto que apenas um ator
decide o modo e a maneira com que as partes produzidas são utilizadas e organizadas,
dando sentido à obra. "Casos de comissão, no entanto, diferem de modo importante de
casos de apropriação em que os casos de apropriação não envolvem responsabilidade
direta nem indireta, enquanto casos de comissão envolvem responsabilidade indireta, mas
não direta” (MAG UIDHIR, 2010, p. 380). Esse modelo pode se aplicar às produções
audiovisuais ou de Comics em que um autor controla o processo e os outros colaboradores
apenas sigam suas instruções.
Após isso, o autor divide os casos de autoria coletiva em dois, casos colaborativos e casos
não colaborativos. Primeiro, os casos não colaborativos só podem existir caso uma obra
exija duas ações que possam ser feitas em separado e de modo independente, que
apresentem intenções para com a obra e que sejam executadas por dois indivíduos. Essas
duas ações são essenciais para a obra ser considerada como completa mas elas não foram
realizadas em nenhum momento em conjunto. Em última instância, isso seria possível em
um projeto de engenharia, em que diversas partes do projeto podem ser subdivididas e
executadas em separado, mas o projeto não pode existir sem todas elas. No entanto, para
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Uidhir não seria factível um modo não colaborativo de autoria coletiva12 nos Comics
seguindo a definição de McLoud: “Grosseiramente, A e B não podem simplesmente
dividir a produção de um comic (e.g. A produz a sequência das imagens e B produz o
conteúdo narrativo), completar suas designadas tarefas e ter um comic como resultado.”
(MAG UIDHIR, 2012, p. 114). Segundo o autor, isso resultaria em um caso de
apropriação ou de comissão, em que apenas um dos atores teria controle sobre a obra.
Casos colaborativos ocorrem quando dois, ou mais, agentes realizam ações que são
imprescindíveis para a realização de uma obra e que apenas as ações dos dois de forma
conjunta pode resultar na obra. Isso se torna mais claro quando se percebe que nesse caso
as ações dos dois agentes se influenciam, isto é, cada uma das ações executadas leva em
conta as ações anteriores e modificam os planos para as ações posteriores até a obra estar
completa. Nesse sentido a maior parte dos Comics se enquadrariam como casos
colaborativos de autoria compartilhada, principalmente quando se tem uma maior noção
da maneira como o trabalho ocorre, com o roteirista entregando um roteiro nem sempre
terminado, o desenhista mostrando as páginas que ele fez a medida que ele termina e o
roteirista vai ajustando o roteiro a partir delas. Nesse caso a equipe secundária trabalharia
como um caso comissionado.
No texto Minimal Authorship (of sorts) (2010) Mag Uidhir ainda relaciona a possiblidade
de existirem níveis de autoria, criados pelo fato de que uma das ações necessárias pode
ser dependente da outra. Assim, a ação que um dos agentes fez é dependente do que o
outro agente fez, o que torno o primeiro o autor secundário (executou uma ação
dependente) e o segundo o autor primário (executou a ação independente). Essa distinção
possibilita compreender a autoria de obras em que um dos autores possua um grande grau
de controle criativo, mas ainda assim tenham mais de um autor, fato muito comum com
roteiristas de Comics. Entretanto, como Uidhir adverte,
...nós não deveríamos apenas presumir, como muitos de nós fazemos
implicitamente se não explicitamente, que roteiristas tem o maior direito à autoria
nos comics; ao invés disso, nós deveríamos ver se essas intuições podem ser
suportadas em termos da natureza dessas relações (simétrica ou assimétrica) entre
autores nos casos de autoria coletiva. (MAG UIDHIR, 2012, p. 113)

12

“Enquanto eu suspeito que descrições de obras que tenham relevância autoral impeçam prima facie
autoria coletiva não colaborativa, eu gostaria, entretanto, que minha visão a permitisse em princípio”
(MAG UIDHIR, 2010, p. 384)

87

Outros modos de trabalho mostram uma inter-relação diferente, como o chamado Marvel
Style, nomeado assim por ter sido o modelo de roteiro utilizado pela Marvel durante as
décadas de 1960 e 1970, mais notoriamente por Stan Lee, permitindo-o ser o roteirista de
mais de uma dezena de títulos ao mesmo tempo. Nesse modelo, o roteirista entrega um
argumento de poucas páginas, ou mesmo o discute verbalmente, ao desenhista com
algumas sugestões de cenas específicas, mas apenas a idéia geral da história. O desenhista
então tem liberdade para desenhar a história como quiser, apenas consultando o roteirista
quando quiser uma segunda opinião. O roteirista então, com as páginas já prontas, sugere
mudanças e escreve os diálogos, passando para o resto da equipe (letristas, arte-finalistas
e coloristas) terminar a edição. Nesse caso poderia se argumentar que o roteirista é o autor
secundário, uma vez que o desenhista é quem dita a estrutura da história e produz todo o
seu ritmo e que a principal função do roteirista seria de escrever os diálogos, que são
completamente dependentes do modo como o desenhista realizou a evolução da narrativa
e a disposição dos quadros.

3.3 Encargo, Diretriz e o estudo da intencionalidade
Embora o modelo apresentado por Mag Uidhir seja robusto, ele lida apenas com
características puramente internas a obra, ou no máximo ao seu modo de feitura direto.
Como já mencionamos anteriormente, muito do que ocorre na modificação do cânone dos
universos ficcionais dos Comics ocorrem antes e durante essa feitura, especificamente na
negociação entre os autores e a editora. Por isso precisamos pensar sobre como a autoria
pode ser compreendida no instante de sua feitura e sobre como a autoria está relacionada
às exigências externas.
Para isso utilizaremos dois conceitos desenvolvidos pelo historiador da arte Michael
Baxandall em Padrões de Intensão (2006), o encargo e a diretriz. Baxandall está
preocupado em porque os pintores pintaram especificamente aqueles quadros, quais
influências foram utilizadas, quais técnicas de pintura e qual era o objetivo artístico por
trás dessas operações. Dito por ele:
O pintor, ou autor de um artefato histórico qualquer se defronta com um problema
cuja solução concreta e acabada é o objeto que ele nos apresenta. A fim de
compreendê-lo, tentamos reconstruir ao mesmo tempo o problema específico que
o autor queria resolver e as circunstâncias que o levaram a produzir o objeto tal
como é. (BAXANDALL, 2006, p. 48)

Toda a questão da intenção do autor se coloca nessa relação entre um problema, sua
solução e suas circunstâncias de execução.
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Nesse sentido é bem emblemático que seu primeiro caso de estudo seja uma ponte,
segundo o mesmo para poder se ater às características mais específicas do método
evitando determinadas especificidades e dificuldades que os objetos artísticos colocam à
explicação histórica. Baxandall narra a história da ponte sobre o rio Forth e as soluções
desenvolvidas por Benjamim Baker para mostrar como um encargo bem geral – fazer uma
ponte – “indicava (...) uma atividade que incluía vários aspectos gerais do problema:
atravessar um curso d’agua, prover um acesso, evitar o perigo de desmoronamento.”
(BAXANDALL, 2006, p. 73).
Esse encargo foi então dividido em diversas pequenas questões relacionadas às
circunstâncias específicas que precisam ser levadas em conta para a realização do encargo
geral, que ele chamou de diretrizes. “O que importa é que as condições locais peculiares
de Queensferry (local da ponte) especificaram o Encargo geral e foram necessárias para
transformá-lo num problema suscetível de ser resolvido.” (BAXANDALL, 2006, p. 73).
Importa, pois, a relação entre as circunstâncias e o problema que o objeto pretende
resolver para entender porque ele foi construído daquela maneira. “Juntos, Encargo e
Diretriz pareciam constituir um problema para o qual a ponte foi a solução.”
(BAXANDALL, 2006, p. 73).
O Encargo como um problema geral foi imputado à Benjamim Baker no caso da ponte,
que precisou relacioná-lo com as situações locais, as Diretrizes, para desenvolver uma
solução específica. Nesse caso, o Encargo era externo ao engenheiro, coube a ele apenas
aceitar ou recusar o trabalho e reconhecer as questões específicas e desenvolver as
soluções técnicas possíveis. No caso de um pintor, seu Encargo também pode ser externo:
um agente ou cliente ao encomendar um quadro nem sempre exigem que o pintor o faça
de uma maneira específica. Nesse caso, o pintor se utiliza dos subsídios físicos para gerar
um “interesse visual intencional”, ou seja, uma maneira de colocar manchas e linhas sobre
uma tela com um objetivo artístico.
O ato de colocar manchas sobre uma tela é uma relação com todos os outros pintores que
vieram antes é um diálogo com as soluções que eles encontraram e com os problemas que
não eles conseguiram resolver, ou mesmo perceber. “O verdadeiro Encargo de Picasso
encontrava-se no conjunto das pinturas anteriores que ele considerava dignas desse nome,
mesmo que fossem muito diferentes, em estilo e em intenção, do seu próprio trabalho.”
(BAXANDALL, 2006, p. 86–87). Isso pode ser notado com as diretrizes que Baxandall
identifica como as quais Picasso trabalhou entre 1906 e 1910, período em que pintou o
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Retrato de Kahnweiler, “tensão entre plano da tela e tridimensionalidade do objeto;
tensão entre forma e cor; tensão entre a ficção da instantaneidade e uma relação
prolongada do pintor com o objeto.” (BAXANDALL, 2006, p. 86).
Essas diretrizes surgem a partir das problematizações de Picasso acerca dos movimentos
vanguardistas contemporâneos a ele, principalmente dos impressionistas (o problema da
falsa instantaneidade). Vem também de sua interação com a escultura africana (o
problema da tridimensionalidade). Por último, vem de sua visão acerca da pintura de
Cézanne (o problema da tensão entre forma e cor). Podemos perceber que sua diretriz
surge do contato entre suas inquietações e interesses em conjunto com os usos que ele
propõe às tradições anteriores e contemporâneas à ele. Não cabe aqui falar que ele foi
influenciado, como bem aponta Baxandall (2006, p. 101-105), por essas tradições e
pintores, isso modificaria a trajetória intencional do ato. Na verdade, Picasso se apropriou
delas e utilizou suas soluções para fins próprios, uma vez que enxergou problemas que
para outros não existiam até ele postulá-los através de sua pintura.
Organizando todos esses conceitos para falar de Comics, temos que quando uma editora
procura uma equipe criativa, ou quando aceita uma proposta dela, a editora faz demandas
à essa equipe, um Encargo. Esse encargo pode ser simples, “Crie 12 edições do
Daredevil”, mas dentro dele podem haver nuances, “Crie 12 edições do Daredevil
diferentes da dos anos 1990”, ou exigências, “Que não atrapalhe a passagem do outro
autor”. Ao mesmo tempo, a equipe criativa lida com seus próprios planos para o
personagem, “Fazer um Daredevil que possa aproveitar mais a vida”, e com as possíveis
inter-relações entre essas duas questões.
Esses Encargos sempre são postos, como vimos no exemplo de Picasso, em relação à
história de publicação dos personagens, ou seja em relação ao cânone, suas múltiplas
interpretações e histórias válidas e inválidas. É possível também que esse encargo lide
não só com o cânone do personagem, mas também com o cânone do universo ficcional
como um todo, como vimos no caso de Kingdom Come. Assim, quando o Encargo é posto
perante a equipe criativa pela editora, ele já circunscreve, de alguma maneira, quais
aspectos e épocas do cânone deverão ser ativados e trabalhadas durante a passagem da
mesma.
As questões específicas e atuais fazem parte da Diretriz da equipe criativa e é nesse ponto
que a editora, através da figura do editor, tenta interferir mais diretamente no modo de
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manufatura das histórias. Se os autores pretendem executar o seu Encargo, por exemplo
“Fazer um Daredevil que possa aproveitar mais a vida”, eles precisam estar atentos as
histórias anteriores e como elas interagem com a sua proposta atual. Isso geraria diretrizes
como “Como os personagens secundários lidariam com essa mudança”; “Considerar os
impactos psicológicos em Matt Murdock”. Mas também colocaria em questão como criar
essa nova visão: “Utilizar cores mais vivas e alegres”, “Mostrar o personagem sorrindo
mais” e “Apresentar o Daredevil de modo mais atlético”. Ao mesmo tempo os editores
podem intervir e adicionar uma questão externa: “O título Daredevil precisa estar
conectado com determinado evento” e a equipe criativa precisa encaixar essa exigência
no contexto maior do seu plano para o personagem.
O Encargo e a Diretriz nos permitem, olhar para um período determinado de histórias,
normalmente a passagem de uma equipe criativa, e perceber os objetivos e intenções por
trás do modo como foi utilizado o cânone. Podemos notar como as modificações do
cânone em uma história podem se associar com as relações de continuidade construídas
em um outro arco, dando uma visão mais geral sobre os dois usos. Assim, cada mudança
ou relação assume o papel de uma parte em um plano maior que foi levado a cabo durante
toda aquela passagem, representando o que poderíamos chamar de visão dos autores sobre
o personagem ou o universo ficcional, algo muito próximo do que vimos com Kingdom
Come no capítulo anterior. Assim, ao observar as modificações no cânone e as relações
de continuidade durante diversas passagens de equipes criativas podemos perceber um
diálogo entre elas, com equipes posteriores reverenciando e utilizando as suas equipes
passadas favoritas, ao mesmo tempo que tenta desautorizar os trabalhos de suas equipes
menos prediletas.
No eixo de todas essas operações está a editora e seus agentes, os editores. Sua intensão
não é o de controlar a equipe criativa, nem o de podar as suas idéias e propostas, mas sim
de evitar posições em que ela não possa modificar os planos da equipe no futuro. Isso
porque da mesma maneira que a equipe criativa possui idéias, a própria editora possui
metas e planos que nem sempre são idênticos ao da equipe atual. Assim, sempre existe
uma negociação entre as duas partes para que os planos de curto prazo da editora possam
ser mantidos. Isso não significa que posteriormente a editora possa entender que aquela
direção seguida no passado agora limite suas possibilidades atuais, o que leva ela a gerar
encargos para outra equipe criativa que vá invalidar as histórias ou passagens
problemáticas. Essas intervenções, no entanto, precisam ser bem planejadas, pois
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interferir posteriormente nos planos já acordados pode vir a irritar a equipe criativa e
favorecer problemas de relacionamento futuro.
Em alguns casos mais raros e complicados, a editora dá o aval para uma equipe seguir
com um projeto, só para voltar atrás depois, impedindo que determinada história seja
publicada ou exigindo alterações nos eventos apresentados. Um exemplo de uma
alteração nos eventos que foram publicados pode ser visto no arco Sins Past (The
Amazing Spider-Man #509-514, 2004-2005) escrito por J. Michael Straczynski, em que
são apresentados um casal de filhos de Gwen Stacy a primeira namorada de Peter.
Straczynski queria que os filhos fossem de Peter, mas o editor chefe Joe Quesada não
permitiu, argumentando que isso envelheceria demais o personagem, sugerindo uma
mudança do pai, que acabou ser Norman Osborn, seu arquiinimigo e assassino de Gwen.
Um exemplo de uma impedição de publicação ocorreu em Batwoman v2 em 2013, a
equipe criativa composta pelos roteiristas W. Haden Blackman e J.H. Williams III (que
ocasionalmente também desenha) fez a personagem principal Kate Kane pedir sua
namorada Maggie Sawyer em casamento, o que foi autorizado pela editora, só para que
o próprio chefe da divisão de Comics da DC Comics Dan Didio determinasse
posteriormente que não poderia haver o casamente entre as duas personagens. Isso gerou
uma grande comoção entre os fãs porque um dos poucos casais gays da editora estava
sendo impedido de casar por uma regra editorial que impedia casamentos de super-heróis
da editora. A equipe criativa decidiu abandonar o título após a celeuma, argumentando
que não conseguia mais lidar com alterações narrativas de última hora e constantes
mudanças de opinião editorial.

3.4 O Campo como ambiente de disputas pela definição da autoria no
campo dos comics
É aqui que nossas atuais bases teóricas não dão conta. Elas não permitem identificar e
explicar como e por que a editora cede mais controle criativo para determinadas equipes
e não para outras. Nem por que deixa que certas idéias corram até o fim antes de intervir
e retornar à estados anteriores ao invés de vetar as histórias antes de sua publicação. Em
certo grau a pergunta é, porque alguns autores conseguem maior margem de manobra
para executar suas idéias e contar suas histórias enquanto outros não conseguem nem
mesmo terem suas propostas ouvidas, quiçá aceitas.
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Enquanto que para Uidhir essa preocupação não é importante, uma vez que seu objetivo
é construir uma estrutura mínima para compreender a autoria, Baxandall se utiliza da
noção de Troc para tentar explicar as diversas maneiras com que um pintor pode se
relacionar com o mercado. Essa relação pode ter intuitos monetários, ou seja o pintor
poderia investir em determinados locais (galerias, exposições, salões) ou indivíduos
(marchands). Na mesma medida essa relação poderia ter outras intenções, como a de
angariar prestígio se diferenciando dos outros, ou seja, não participando dos salões
públicos, tentando conseguir apresentações particulares em galerias específicas e mesmo
gerando burburinho por recusar publicamente as outras formas.
Tal conceito limita-se a tentar compreender quais são as formas disponíveis que o autor,
no caso o pintor, tem de lidar com o mercado simbólico e financeiro que cerca a si e as
suas obras. Ele não consegue dar conta da maneira como o conjunto dessas escolhas pode
fazer com que um artista seja mais valorizado do que outro, seja pelos seus pares que
admiram seu trabalho, seja pelo mercado que compra suas obras. Isso fica bem claro nas
diferentes estratégias que Baxandall elenca para Picasso e para os cubistas menores,
enquanto Picasso preferiu não participar dos salões e exposições coletivas, preferindo se
ligar diretamente à marchands e clientes, os outros cubistas preferiram assumir uma
postura de grupo, ou movimento, participando dos salões em peso e até mesmo
sequestrando uma sala no salão dos independentes, a transformando em uma ala cubista,
mas sem a participação de Braque ou de Picasso. O que falta aqui é a explicação que
relacione o ponto da carreira desses artistas com o porquê Picasso conseguiu ser bem
sucedido na sua empreitada e os outros cubistas também.
Para pensar essa questão, é promissor o conceito de Campo desenvolvido por Pierre
Bourdieu em As Regras da Arte (1996). O Campo é um âmbito social específico em que
forças atuam sobre indivíduos, chamados de agentes, normalmente em relação a dois
pólos em tensão e correlacionados: o da satisfação financeira e o da satisfação artística.
Os agentes agem sob a força desses polos que demarcam suas posições e atuam a partir
de disposições inatas e cultivadas. Essa posição dos agentes muda com o tempo, seja por
movimentos do próprio agente, seja por modificações no campo que decorrem de ações
de outros agentes, grupos ou instituições, ou mesmo de efeitos de outros campos, em
especial, o econômico e o político. A história das posições tomadas no campo pelos
agentes e instituições constituem suas trajetórias sociais, ou seja, pistas para compreender
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ações e decisões tomadas pelos agentes, graus de autonomia ou liberdade criativa na
formulação das obras.
Bourdieu constrói outras categorias referentes as possibilidades produtivas e criativas que
operam nos campos em um determinado momento: espaço dos possíveis, Habitus e
Ilusio. Vamos nos utilizar apenas dos três conceitos mais gerais já apresentados e que se
referem à relação entre a posição dos agentes e das instituições no campo e as tomadas
de decisões e escolhas: Campo, Posição e Trajetória. Esse conjunto será suficiente,
neste momento, para compreender a distribuição do prestígio dentro do campo dos comics
e as possíveis e sucessivas posições dos autores e editores que repercutiram no maior grau
de liberdade artística diante das diretrizes previstas na manufatura dos comics.
A questão central para Bourdieu é que as posições dos agentes no campo remetem a
escolhas que tendem a estar orientadas por um dos polos, satisfação artística ou financeira.
Por exemplo, uma obra criada para gerar muitas vendas tenderá a gerar menos admiração
e prestígio para seus autores, enquanto que uma obra feita para ganhar prêmios artísticos
muitas vezes não conseguirá muito sucesso financeiro. Acontece que obras feitas para
gerarem lucros tendem a ter uma vida útil em vendas menor, uma vez que apelam para
sensibilidades já estabelecidas que podem vir a ser ultrapassadas. O contrário também é
verdade, uma obra com muita pretensão artística pode ter falhado no mercado devido a
apostas que o público ainda não estava pronto para aceitar, mas que no futuro, a obra pode
ter sucesso financeiro também. Nesse ponto os dois polos trazem recompensas imediatas
diferentes para cada posição que os agentes assumem. Em um polo se encontra a
recompensa financeira, a confiança das editoras, produtoras e financiadoras de que seu
trabalho gera retorno e uma certa fama entre os consumidores. No outro lado há o respeito
dos seus pares e um prestígio por não comprometer suas vontades artísticas pela
compensação financeira.
Podemos fazer um paralelo aqui entre essas sensibilidades já estabelecidas e o horizonte
de expectativa de Jauss que citamos no capítulo passado. Quando uma obra apela a uma
sensibilidade mais de vanguarda, ela não consegue se manter no horizonte de expectativa
da maior parte dos apreciadores, fazendo com que eles a rejeitem. Mas, ao mesmo tempo
faz com que haja uma possível expansão desse horizonte de expectativa que permitirá que
ela seja apreciada e elogiada no futuro. Do mesmo modo, uma obra que apele a uma
sensibilidade muito aceita pode ser considerada datada quando o horizonte de expectativa
acabar por ultrapassar esses alvos.
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Por estarmos lidando com uma indústria artística, ou criativa, nela não é possível
abandonar o âmbito financeiro, uma vez que as editoras são empresas que visam lucros.
O que existe é um número maior de posições negociadas, mais próximas ou distantes de
cada um dos polos que se referem a uma maior intenção de angariar capital simbólico
e/ou econômico. Além disso, deve-se considerar as disputas pelo capital simbólico –
reconhecimento e consagração, na esfera do pólo econômico, como apontam as pesquisas
de Souza (2013) sobre as telenovelas brasileiras e de Barreto (2013) sobre os videoclipes
estadunidenses.
Essas posições no campo, nos permitem compreender porque Picasso conseguiu êxito ao
se subtrair das exposições coletivas e dos salões, ele já possuía um prestígio e uma
distinção entre marchands e clientes, logo, ele não precisa de exposição pública de suas
propostas. Ele já havia conquistado um mercado próprio que o tranquilizava em relação
à sua capacidade de vender seus quadros, ao contrário dos cubistas menores que ainda
procuravam seu espaço e por isso mesmo se sentiam mais fortes em grupo, como um
movimento.
Da mesma maneira ocorre com os agentes criativos que iremos estudar. A posição deles
no campo dos Comics, a trajetória de prestígio acumulado, aumenta o poder de barganha
deles com as editoras. Assim, um roteirista iniciante tende a não fazer exigências nem
recusar demandas, pois ele precisará se sujeitar a maior parte das demandas da editora.
Um roteirista com uma carreira ascendente pode fazer propostas mais ousadas, tentar
negociar mais as exigências da editora e fazer demandas, como pedidos sobre a equipe
criativa secundária. Já um roteirista no topo da carreira com um muito capital simbólico
acumulado pode fazer exigências e negociar muito mais facilmente com a editora, sendo
que ela pode aceitar não só porque confia nele, mas porque tem medo de que ele vá para
uma concorrente, ou que seu desgosto acabe irritando seus fãs, atrapalhando as vendas.
Em suma, quão maior for a quantidade de prestígio que um agente criativo goza, maior a
sua liberdade artística.

3.5 Exemplo de análise
Durante esse capítulo nós avaliamos diferentes perspectivas para lidar com a autoria, seu
estatuto básico, quais elementos podem nos levar a entender os processos e intenções por
trás e como determinados agentes específicos tem êxito na implementação de suas idéias
com menos interferência. Também defendemos que apesar da equipe criativa principal
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composta por roteirista e desenhista ser a maior detentora do controle criativo e, portanto,
da autoria, outros agentes em funções secundárias (letristas, coloristas, arte-finalistas,
capistas e editores) poderiam contribuir de tal modo para a obra que eles poderiam ser
considerados como autores. Vamos realizar uma rápida análise de um momento de
modificação do cânone em que outros agentes podem ser também considerados autores:
os editores.
Estamos nos referindo a Joe Quesada, editor chefe da Marvel Comics entre 2000 e 2011,
que durante um período de três anos da revista Amazing Spider-Man (#546-647, 20082011) foi a principal força criativa por trás das aventuras de Peter Parker. Essa fase, que
é conhecida como Brand New Day, apresenta um novo status-quo no universo ficcional
do Spider-Man criado para emular o clima das histórias do personagem durante o meio
da década de 1960, quando ele começou a frequentar a Empire State University e cultivar
um maior círculo de amizades, incluindo um novo interesse romântico em Gwen Stacy.
Esse novo estado do universo ficcional do personagem veio em resposta a um desejo de
rejuvenescer o personagem ao reaproxima-lo desse período e resolver duas questões que
impediam essa aproximação: o casamento de Peter com Mary Jane Watson e a revelação
da identidade secreta de Peter durante o evento Civil War (2006-2007).
Editor Chefe Joe Quesada buscou mudar tudo isso, e começou a conspirar como
colocar esses gênios de volta em suas respectivas garrafas. Sua solução foi One
More Day (2007), um arco de quatro edições abrangendo os três títulos do SpiderMan. J. Michael Straczynski assumiu as tarefas de escrita em cima do

argumento de Quesada e o próprio Quesada desenhou a história.
(SAUNDERS et al., 2010, p. 337)
A solução para isso foi a dissolução do casamento de Peter com Mary Jane em um
contrato com Mephisto, o equivalente do universo Marvel do diabo. Em troca do
casamento, que passou a nunca ter ocorrido, a vida da tia May foi salva e a informação de
que Peter Parker é o Spider-Man apagada da mente de todos.
One More Day levou à reorganização dos títulos do Spider-Man, Friendly Neighborhood

Spider-Man, The Sensational Spider-Man v2 e The Amazing Spider-Man. Os dois
primeiros foram cancelados enquanto o terceiro teve sua periodicidade aumentada de
mensal para trimensal. Do mesmo modo, a maneira de organizar os roteiros mudou, não
havia mais uma equipe criativa principal fixa, mas um conjunto de roteiristas que
discutiriam juntos o futuro do personagem e se revezariam como roteiristas, contando
com Fred Van Lente, Dan Slott, Zeb Wells, Bob Gale, Joe Kelly, Mark Waid, Marc
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Guggenheim, dentre esses Gale, Guggenheim, Slott e Wells eram os principais
responsáveis, chamados de Spidey’s Braintrust. Supervisionando toda essa operação
estava Joe Quesada como editor-chefe da editora, junto com Stephen Wacker como editor
responsável pelo título e Tom Brennan como editor assistente. Sendo que Wacker foi o
editor responsável durante todas as 102 edições da fase Brand New Day.
Durante essa fase houve uma preponderância de arcos curtos e muitas edições únicas,
com apenas 5 arcos tendo mais do que 4 edições (New Ways to Die #568-573; Character
Assassination #584-587; American Son #595-599; Red-Headed Stranger #601-605;
Origin of the Species #642-646). Apesar da alta rotatividade de equipes criativas, as
histórias desse período parecem se mover muito rapidamente, em que cada nova linha
narrativa desemboca na outra com pouca pausa entre elas. Esse ritmo narrativo é
facilitado pela publicação trimestral do título, que dá a sensação de que sempre há algo
acontecendo porque praticamente todas as semanas há uma nova edição.

Figura 5: Amazing Spider-Man #548, p.27-28

Esse ritmo acelerado de publicação e dos acontecimentos da narrativa tornam o trabalho
do editor mais importante, tanto para manter os roteiros alinhados, quanto para manter o
leitor atento ao grande número de relações de continuidade com as edições passadas. Por
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isso o editor Stephen Wacker interfere bastante com caixas de texto apontando para quais
edições os eventos citados se relacionam e às vezes fazendo piadas e brincando com o
leitor, de modo muito parecido com como Stan Lee costumava fazer nas revistas dos anos
1960. Outro dado relevante é que na primeira edição do arco foi publicada uma página
dupla (Figura 5) apresentando o novo estado do universo narrativo, algo interessante para
novos fãs.
3.5.1 One Moment in Time (Amazing Spider-Man #638-641)

Este arco é, de certo modo, o ponto culminante de toda a fase Brand New Day. Isso porque
os acontecimentos dessa fase foram iniciados no evento One More Day com a dissolução
do casamento de Peter e Mary Jane, mas as circunstâncias que levaram a eles não se
casarem e depois romperem o relacionamento não foram reveladas até aqui. Esse arco
nos interessa por dois motivos: primeiro porque o editor chefe e idealizador dessa nova
direção do personagem, Joe Quesada, decide que essa história é importante demais para
que outra pessoa conte, logo ele assume o roteiro do arco junto com parte do desenho;
segundo porque esse arco lida diretamente com a invalidação de histórias anteriores já
que ele apresenta como determinados eventos ocorreram (ou deixaram de ocorrer) depois
dos eventos de One More Day.
O arco é estruturado para se utilizar da arte e, quando possível, dos diálogos originais das
edições que substituem, mostrando os fatos novos com um artista diferente, no caso Paolo
Rivera. Esses relatos passados são enquadrados por uma conversa entre Peter e Mary
Jane depois de diversos encontros constrangedores entre eles, sendo essa conversa a troca
de relatos sobre como cada um lidou com os eventos referentes a não realização do
casamento e depois dos eventos ocorridos depois que tia May foi alvejada.
A edição #638 conta o modo como o casamento de Peter não ocorreu. Existem três
narrativas dentro dessa edição, a primeira é a conversa entre Peter e Mary Jane que ocorre
entre as páginas 1-6, e na 26 e 42, ela é desenhada por Joe Quesada com o auxílio de
Danny Miki e Richard Isanove; nas páginas 7-10, 17-18, 20-23, 27-29 e 37 temos páginas
da Spider-Man Annual #21 (1987), a edição original em que o casamento ocorreu,
desenhado por Paul Ryan; e nas páginas 11-16, 19, 24-25, 30-36 e 38-41 há a arte de
Paolo Rivera que revela fatos não mostrados na edição original, ou seja o que foi
modificado após o pacto com Mephisto. O foco da parte da edição desenhada por Rivera
é em um dos bandidos que Peter captura durante uma luta na Spider-Man Annual #21, só
que ao invés dele ser levado em custodia pela polícia, ele é solto da viatura por um pombo
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vermelho (uma clara manifestação de Mephisto). Esse bandido tenta se vingar do policial
que o prendeu, mas o Spider-Man interfere e acaba se ferindo gravemente e desmaiando
na rua, o que faz não chegar ao casamento, ao invés de chegar atrasado como na história
original.
A edição #639 continua com os dois estilos gráficos separados, o da conversa de
Peter com Mary Jane desenhado por Joe Quesada, Danny Miki e Richard Isanove
nas páginas 1, 11 e 21 a 24 e as lembranças desenhadas por Paolo Rivera
mostrando o que aconteceu após o casamento fracassado e como os dois decidiram
continuar juntos, mas não se casarem. Ao contrário da edição anterior, não há um
grande uso de partes de edições antigas, embora haja nas páginas 21 a 24 alguns
quadros de edições anteriores, primeiro da revelação da identidade secreta de
Peter em Civil War #2 (2006), depois do tiro em tia May em Amazing Spider-Man
#538 (2007) e diversas passagens de One More Day (2007). A diferença é que
quando May tem um ataque cardíaco, Peter faz massagem cardíaca nela até que
ela milagrosamente reviva.
Na edição #640, temos menos da cena da conversa entre Peter e Mary Jane,
apenas duas páginas na 1 e 24, o resto da edição, contada com a arte de Rivera,
mostra o plano do Kingpin, que foi o mandante do assassinato de May, ser
informado por uma enfermeira vestida de vermelho (uma indicação que ela é um
dos fatos modificados por Mephisto) de que a tia de Peter sobreviveu. Isso leva o
Kingpin a ordenar um ataque a outros alvos próximos à Peter, iniciando com a tia
de Mary Jane que era vizinha de May, que acaba ligando para a sobrinha para
avisar que algo estava estranho na casa. Mary Jane vai até a casa da tia e consegue
evitar o seu assassinato, mas acaba sendo perseguido, Peter chega atrasado mas
consegue evitar que Mary Jane fosse morta, embora ela sido atingida. Na batalha
com o assassino contratado, Peter o desmascara e descobre que ele foi o bandido
que o impediu de se casar. Peter leva Mary Jane ferida até a casa de Stephen
Strange, um poderoso feiticeiro e seu aliado nos New Avengers13, para que cuide
dela e pede à ele que pense numa maneira de reverter a exposição de sua
identidade secreta, o que ele faz ao se encontrar com Reed Richards e Tony Stark.
A edição #641 se inicia com a reunião de Strange, Richards e Stark sobre uma
tentativa de fazer com que todos esqueçam a revelação de que Peter Parker é o
Spider-Man. Strange consegue convencer os seus outros dois colegas a dar essa
nova chance à Peter, mas com a condição de que apenas ele se lembre de sua
identidade secreta e dos acontecimentos que o levaram até ali. Com essa decisão
tomada, Strange retorna até Peter e manda que ele vá até um círculo de proteção
no centro da sala enquanto ele realiza os encantos necessários, se não até ele
esquecerá o que aconteceu. Peter então fica desesperado e puxa Mary Jane
desacordada para dentro do círculo de modo que ela também se lembre do
ocorrido. Temos então entre as páginas 21 e 34 a repetição de uma cena da
Amazing Spider-Man #545 com os diálogos modificados, ao invés de falar da
possibilidade de salvar May ou de deixa-la morrer, Mary Jane pergunta a Peter
porque ele não deixou ela esquecer que ele é o Spider-Man, também não há a
interrupção de Mephisto pedindo que eles escolham o destino de tia May. Depois
dessa cena temos Peter visitando May enquanto Mary Jane vai embora.
13

Durante o evento Civil Warhouve uma cisma entre os heróis que eram contra e a favor do registro de
super-heróis. Os que eram a favor continuaram a agir publicamente e utilizar o nome Avengers e suas
histórias eram publicadas no título Mighty Avengers, enquanto os que eram contra se organizaram em
um grupo de resistência e também se denominaram Avengers, mas o nome do título em que era publicado
suas histórias no título New Avengers.
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Retornando para a cena dos dois conversando no presente, temos uma
reconciliação entre os dois e um pedido de Mary Jane para que Peter siga em
frente com sua vida.

As relações de continuidade são de necessidade narrativa, primeiro com a edição do
casamento de Peter e Mary Jane na Spider-Man Annual #21, depois com o evento Civil
War e, por último, com os acontecimentos de One More Day. O leitor também precisa
saber do novo status quo do universo ficcional, a separação dos dois, os momentos
difíceis vividos por Peter e a existência de um novo interesse romântico para ele, Carlie
Cooper, que exige que ele seja liberto da dor de seu rompimento com Mary Jane. Há
também uma necessidade temática exatamente com essas mesmas histórias, porque
agora elas não são mais válidas, então elas surgem como uma sombra do que poderia ter
acontecido e também uma lembrança de porque elas foram modificadas.
Em relação às mudanças no cânone, temos aqui um caso bem claro de uma retomada,
inclusive se utilizando de partes das histórias e arcos que One Moment in Time substitui.
Essa utilização da arte, quando não de parte dos diálogos, das edições passadas é exemplar
porque tende a reforçar um argumento, feito por Mephisto em One More Day, de que
basta pequenos detalhes serem diferentes que o resultado pode ser muito distante do
original. O outro ponto do uso da arte é que isso foi feito para passar ao leitor a impressão
de que aquelas histórias ocorreram como elas foram mostradas aqui, não que seus eventos
foram substituídos, mas que eles nunca ocorreram daquela maneira. O intuito não é criar
uma possibilidade nova ou conflitante, mas literalmente apagar a anterior, substitui-la não
como a versão válida, mas como a única versão.
Com essa análise, podemos começar a inferir sobre os motivos que levaram esse arco a
tomar essa forma, por que reescrever histórias passadas para invalidá-las? Primeiro
precisamos compreender qual o Encargo dessa fase inteira do Spider-Man e a qual parte
da Diretriz específica ele se refere. O Encargo dessa fase parece ter sido: “Retornar a vida
de Peter para a maneira como era no início da faculdade.”, isso incluía as Diretrizes
“Recriar o elenco numeroso como na época da faculdade”, “Apresentar novos pares
românticos para Peter”, “Construir uma narrativa mais focada nos problemas pessoais de
Peter” e “Dar muitos problemas pessoais a Peter”. Só que todas essas Diretrizes tinham
como necessidade a desconstrução da história que Peter teve até ali, incluindo seu
casamento e a sua identidade pública.
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A solução encontrada foi engenhosa, o novo status do universo ficcional foi apresentado
ao leitor em media res, não houve uma introdução ou um enunciado sobre como estava a
vida de Peter, apenas uma história dele sendo basicamente expulso do quarto em que
viveu em sua adolescência. No final da edição #546 havia uma página dupla mostrando
qual era o status do universo ficcional, mas ele não explicava como o relacionamento
entre Peter e Mary Jane havia terminado. Essa informação foi utilizada como um mistério
ao longo da fase, sempre citado, mas nunca explicado, até o arco One Moment in Time.
Assim, sua Diretriz pode ser apresentada como “Resolver o mistério do término do
relacionamento de Peter e Mary Jane”, mas ela também possui uma segunda Diretriz
“Revelar quais acontecimentos são válidos após Spider-Man #545”. Cada Diretriz dá
conta de um dos problemas que o arco tenta resolver, o primeiro é o mistério do termino
da relação, o segundo é um problema da validade das histórias e da constituição do
universo ficcional.
Esse último problema também ajuda a explicar porque o editor chefe assumiu o papel de
roteirista nesse arco, ele era importante demais, ele era delicado demais e ele era
controverso demais. Assim, Joe Quesada decidiu assumir para si a responsabilidade e o
risco de ter esse arco e essa recontagem dos fatos associado ao seu nome, declarando que
o “culpado” por tudo isso era ele. Afinal, One More Day foi sua idéia, partindo do
pressuposto que um herói casado não tem apelo suficiente com o público jovem e,
portanto, um herói divorciado teria ainda menos. Nessa lógica um pacto com o diabo seria
menos danoso. Se a recepção desastrosa de One More Day se repetisse Quesada gostaria
que isso não afetasse os outros roteiristas, pelo mesmo motivo que ele foi apresentado
como co-roteirista na última edição de One More Day, para repartir o fardo e diminuir a
pressão de J. Michael Straczynski.
Esse ato de assumir a responsabilidade também indica que a última palavra era sua no
que se referia à tomada de decisão durante essa fase. Primeiro porque toda essa mudança
no universo ficcional do Spider-Man foi idealizada por ele, desde falas públicas sobre o
erro do casamento de Peter, até o próprio argumento de One More Day e as premissas de
toda a fase Brand New Day. Segundo porque no final das contas, mesmo protegendo seus
roteiristas, Quesada não confiou em ninguém a não ser ele para contar essa história,
porque ela era a mais importante dessa fase.
Portanto, podemos afirmar que Joe Quesada foi um dos autores da fase Brand New Day,
não apenas do arco em que foi creditado como roteirista, junto com os outros roteiristas,
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sendo um grande caso de autoria compartilhada e colaborativa. Podendo até ser
considerado o autor primário se levarmos em conta a fase como um todo e não cada arco
ou edição em separado.
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4 Batman
Nosso primeiro caso de estudo se refere à passagem de Grant Morrison pelo Batman.
Essa passagem é muito longa, tendo se estendido por 7 anos, entre setembro de 2006 com
a Batman #655 até setembro de 2013 com a Batman Inc. v2 #13. Ao todo, Morrison
escreveu 73 edições de revistas com Batman no título, ou como personagem principal,
mais 7 edições de seu evento cósmico em que o personagem teve sua morte, Final Crisis
(2008-2009).
Uma passagem tão longa também não pode ser lida sem haver algumas divisões internas.
A passagem do Morrison pelo Batman pode ser dividida em três fases de tamanhos bem
parecidos. A primeira fase comporta todo o período em que ele esteve à frente da revista
Batman, sendo que entre as edições #655 e a #683 ele apenas não escreveu 4, as edições
#659-662 que formam o arco Grotesk escrito por John Ostrander e desenhado por Tom
Mandrake. Às edições da revista Batman, são inclusas a minissérie do evento Final Crisis
em que o personagem é supostamente morto, essa fase se estende de setembro de 2006 a
março de 2009. A primeira fase de Morrison possui 32 edições divididas em 6 arcos, uma
edição única e dois eventos.
A segunda fase se refere ao período que Morrison foi o roteirista da revista Batman &
Robin #1-16, mais três edições da revista Batman #700-701 e as seis edições da minissérie
The Return of Bruce Wayne, essa fase ocorre de agosto de 2009 a janeiro de 2011. A
segunda fase consiste em 25 revistas divididas em 6 arcos, 2 edições únicas e um evento.
A terceira fase se refere ao período da revista Batman Inc, nos seus dois volumes (v1 #18; v2 #0-13, excetuando a #11) mais duas edições especiais, Batman: The Return de
Janeiro de 2011 e Batman Inc: Leviathan Strikes de fevereiro de 2012. Essa fase ocorre
janeiro de 2011 a setembro de 2013. Lembrando que houve uma reestruturação completa
do cânone da DC durante a terceira fase, o que nos levou a excluir essa fase de nossa
análise.
4.1 Organização seriada da passagem
Durante esse período Morrison não foi o único roteirista a trabalhar com o personagem,
mas certamente foi o principal arquiteto do personagem nesse período, até porque a morte
de Bruce Wayne ocorreu em uma revista que ele escreveu. Outro fato que mostra a sua
influência é que em 2011 a DC resolveu reiniciar todo o seu universo, cancelando revistas
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e invalidando todo o cânone até aquele ponto, exceto duas partes de seu universo
ficcional, um deles sendo o Batman.
Durante as duas fases 17 desenhistas diferentes, 7 na primeira fase e 12 na segunda
trabalharam junto com Morrison: Andy Kubert, John Van Fleet, J.H. Willians III, Tony
Daniel, Ryan Benjamim, Lee Garbett, J.G Jones, Frank Quitely, Philip Tan, Cameron
Stewart, Andy Clarke, Frazer Irving, Scott Collins, David Finch, Chris Sprouse, Yanick
Paquete e Chris Burnham, sendo que J.G Jones apenas participou do evento Final Crisis.
Essa alta rotatividade de desenhistas acaba por não construir uma equipe criativa fixa,
mas sim diversos trabalhadores por comissão, não podendo chamar para si a autoria. A
equipe criativa secundária (Arte-finalista, colorista, letrista e capista) varia ainda mais,
inclusive com diversos atores desempenhando a mesma função em uma única edição,
principalmente na arte-final e nas letras. O editor responsável também mudou ao longo
da primeira fase, Peter Tomasi deixou de ser o editor responsável pela linha do Batman
na edição #667 e passou o cargo para Mike Marts que continuou até o final da passagem
de Morrison.
Como podemos observar na tabela 1, na primeira fase do Batman, Morrison não trabalhou
muito com a mesma equipe criativa, sendo que o desenhista que mais atuou nessa fase foi
Tony Daniel com 11 edições, quase um terço das edições totais. Entre a equipe de apoio
o que teve a maior participação foi o colorista Guy Major com participação em mais da
metade das edições. No entanto, não vemos muitas contribuições do estilo artístico desses
dois criadores, eles parecem mais veículos para a contagem da história do que
participantes com contribuições fortes. Nessa primeira fase, inclusive, o desenhista com
a maior contribuição é J.H. Willians III, que só desenhou um arco de três edições, mas
como veremos adiante, há algo que é contado apenas pelo traço (e pelas cores de Dave
Stewart) que podemos o considerar um autor naquele caso.

104

Edição

Primeira Fase
Desenhista

Arco

Batman #655-658

Batman And Son

Andy Kubert

Batman #663

The Clown at Midnight

John Van Fleet

Batman #664-666

The Three
Batman

Batman #667-669

The Club of Heroes

Batman #670-671

Resurrection Of Ra's Al
Ghul
Tony S. Daniel

Ghosts

of
Andy Kubert

J.H. Williams III

Batman #672-675

The Black Glove

Tony S. Daniel (#672674), Ryan Benjamin
(#675)

Batman #676-681

Batman R.I.P

Tony S. Daniel

Batman #682-683

The Buttler Did It

Lee Garbett

Final Crisis

J.G. Jones (principal),
mais uma dezena de
colaboradores

Final Crisis #1-7

Equipe de apoio

Data

Arte
finalista: Andy
Kubert, Jesse Delperdang;
Colorista: Dave Stewart,
Guy Major; Letrista: Nick
J. Napolitano, Rob Leigh
set/06-dez/06
Arte finalista e colorista :
John Van Fleet; Letrista :
Todd Klein
abr/07
Arte
finalista:
Jesse
Delperdang;
Colorista: Guy Major;
Letrista: Jared K. Fletcher mai/07-jul/07
Arte
Finalista:
J.H.
Williams III; Colorista
:
Dave Stewart; Letrista
:
Ken Lopez, John J. Hill,
Rob Leigh
ago/07-out/07
Arte Finalista: Jonathan
Glapion; Colorista: Guy
Major; Letrista: Travis
Lanham
dez/07-jan/08
Arte Finalista: Tony S.
Daniel, Sandu
Florea,
Jonathan Glapion, Mark
Irwin, Saleem Crawford;
Colorista: Guy Major;
Letrista: Randy Gentile,
Steve
Wands, Travis
Lanham, Sal Cipriano
fev/08-mai/08
Arte Finalista: Sandu
Florea; Colorista: Guy
Major; Letrista: Randy
Gentile, Jared K. Fletcher jun/08-dez/08
Arte Finalista: Trevor
Scott; Colorista: Guy
Major; Letrista: Jared K.
Fletcher
jan/09
Arte Finalista: J.G. Jones,
Jesús
Merino, Marco
Rudy; Colorista: Alex
Sinclair, Pete Pantazis,
Tony Avina; Letrista: Rob
Leigh, Rob Clark
jul/08-mar/09

Quadro 1 Primeira fase do Batman de Grant Morrison

Na segunda fase, a situação se repete, não há uma equipe criativa fixa, diversos
desenhistas trabalham com Morrison, apesar de que haja reuniões com parceiros antigos,
como com Frank Quitely que também realiza todas as 16 capas de Batman & Robin
durante a passagem de Morrison. Nem há um parceiro tão costumas quanto Tony S.
Daniel nos desenhos, apenas o letrista Pat Brosseau que participou de todos os arcos de
Batman & Robin.
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Segunda Fase
Edição

Batman & Robin #01-03

Batman & Robin #04-06

Batman & Robin #07-09

Batman & Robin #10-12

Batman & Robin #13-15

Batman #700

Batman #701-702

The Return of Bruce
Wayne #1-6

Batman & Robin #16

Arco

Desenhista

Equipe de apoio
Data
Arte
Finalista: Frank
Quitely; Colorista: Alex
Sinclair;
Letrista: Pat
Batman Reborn
Frank Quitely
Brosseau
ago/09-out/09
Arte Finalista: Jonathan
Glapion; Colorista: Pete
Pantazis; Letrista: Pat
Revenge of the Red Hood
Philip Tan
Brosseau
nov/09-jan/10
Arte Finalista: Cameron
Stewart; Colorista: Alex
Sinclair, Tony Avina;
Letrista: Pat Brosseau,
Blackest Knight
Cameron Stewart
Jared K. Fletcher
mar/10-abr/10
Arte
Finalista: Scott
Hanna; Colorista: Alex
Sinclair, Tony Avina;
Batman vs Robin
Andy Clarke
Letrista: Pat Brosseau,
mai/10-jul/10
Arte Finalista: Frazer
Irving; Colorista: Alex
Sinclair, Frazer Irving;
Batman and Robin Must Die Frazer Irving
Letrista: Pat Brosseau
ago/10-nov/10
Arte Finalista: Tony S.
Daniel, Frank Quitely,
Scott
Kolins,
Andy
Kubert, Richard Friend;
Colorista: Ian Hannin,
Alex Sinclair, Tony Avina,
Tony S. Daniel, Frank Brad Anderson, Peter
Quitely, Scott
Steigerwald;
Letrista
:
Kolins, Andy
Jared K. Fletcher, Steve
Kubert, David Finch
Wands
Time and the Batman
ago/10
Arte Finalista: Tony S.
Daniel; Colorista: Ian
Hannin; Letrista: Jared K.
Fletcher, Travis Lanham
Batman R.I.P: The Missing Chapter
Tony S. Daniel
set/10-out/10
Arte
Finalista:
Karl
Story,
Chris Sprouse (#1,#4-6)
Lacombe;
Frazer
Irving Michel
(#2),Yanick Paquette Colorista: Guy Major;
The return of Bruce Wayne (#3)
Letrista: Jared K. Fletcher jul/10-dez/10

Black Mass

Arte Finalista: Frazer
Irving, Cameron Stewart,
Chris Burnham; Colorista :
Frazer Irving, Cameron Frazer Irving, Alex Sinclair;
Stewart, Chris Burnham Letrista: Pat Brosseau
jan/11

Quadro 2 Segunda fase do Batman de Grant Morrison

Durante essas duas fases, o único nome que se manteve constante na maior parte das
edições é o editor Mike Marts que editou todas as edições da passagem de Morrison desde
a Batman #666. Essa parceria continuou em Batman & Robin, The Returno f Bruce Wayne
e depois em Batman Inc. Só que não devemos ler demais sobre esse dado, Mike Marts
continuou editando a revista Batman após Morrison deixar de ser o roteirista dela, e ele
continuou editando a Detective Comics e depois a Red Robin ao longo de parte da primeira
fase e de toda a segunda fase, o que indica que ele era o editor da linha do Batman, e por
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isso supervisionava todos esses títulos, mas nada indica que ele possuísse algum controle
criativo sobre história.
Podemos concluir, então, que durante todo esse período a maior, se não a única força
criativa foi a do roteirista Grant Morrison. Assim, passamos ao próximo passo da análise
que é identificar qual foi a trajetória dele antes da sua passagem pelo Batman de modo a
compreender quanto de liberdade criativa ele possuía e o quanto das suas escolhas
estilísticas foram negociadas com a editora.
4.2 Trajetória de Grant Morrison
Grant Morrison é um escritor escocês nascido em Glasgow no ano de 1960, filho de um
militar que lutou na segunda guerra mundial e depois se tornou um ativista ante guerra,
principalmente contra a utilização de armas nucleares. Em contraste com essa
possibilidade aterrorizante da guerra atômica estavam os super-heróis que ele lia como
diversão, Marvelman, Superman e todos os que ele poderia colocar as mãos. Essa idéia
de que havia seres muito poderosos que poderiam impedir os desastres que seu pai avisava
e lutava contra foi algo de influente em seu trabalho e obra.
Morrison passou a adolescência escrevendo e desenhando histórias de super-heróis,
inventando personagens novos e compartilhando elas com seus amigos. Em 1978 ele foi
a uma convenção de ficção científica e comics e se aproximou do grupo que publicava a
revista Near Myths e conseguiu convencê-los a publicar um de seus personagens, Gideon
Stargrave (Near Myths #2 e #3 1978 e 1979). Em 1979 começou a publicar uma tira de
jornal Captain Clyde, escrita e desenhada por ele que foi publicada em diversos jornais
de Glasgow.
Morrison continuou publicando tiras e histórias em diversas revistas, trabalhando
inclusive com personagens que ele não havia criado, como Zoids que eram robôs baseados
em brinquedos feitos pela empresa TOMY e que eram publicados pela Marvel UK em
uma revista chamada Spider-Man and Zoids, em que havia histórias dos dois personagens.
No mesmo período ele publicou histórias curtas na revista britânica 2000 AD em uma
sessão chamada Future Shocks e escrevia histórias para a série Starblazer da editora DC
Thomson’s.
Seu grande trabalho nesse primeiro momento foi a publicação de Zenith (1987-1992) na
2000 AD. A história conta sobre um grupo de super-heróis dos anos 1960 chamados de
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Cloud 9 cujo personagem título é descendente de dois heróis desse grupo. A primeira fase
do personagem, publicada em 1987, não é muito diferente do estilo que ele empregava
nas suas histórias feitas em work for hire para a Marvel UK, mas já apontavam alguns
dos temas que seriam prevalentes nos seus trabalhos futuros. Coisas como magia, outros
planos de existência e posturas políticas tem importância em Zenith, embora sem a mesma
ênfase que os próximos trabalhos de Morrison irão dar a isso. O próprio roteirista admite
isso:
O trabalho comercial que eu estava fazendo no começo dos anos 1980 não é muito
parecido com o tipo de material que eu escrevi e desenhei para mim mesmo ou
para publicações independentes. Para conseguir trabalho com a Marvel UK e com
a 2000 AD eu suprimi minhas tendências esotéricas e surrealistas e tentei imitar
estilos populares – isso para assegurar um emprego no mainstream dos Comics
(SNEDDON, 2012)

Nesse momento podemos ver que Morrison é um jovem autor que procura espaço no
mercado e que ainda não tem capital simbólico o suficiente para brigar por suas idéias
mais fortes. Outro fator é que a compensação financeira que ele procurava estava nesse
tipo de trabalho e nessa forma de escrita, o que não significa que ele gostasse desse
trabalho, “Meu trabalho pessoal do mesmo período (que o citado anteriormente) é escrito
em um estilo muito diferente, mais na veia de Doom Patrol (1989-1993, v2 #19-63) ou
The Invisibles (1994-2000)” (SNEDDON, 2012). Apesar disso, ele acreditava na
necessidade disso para conseguir emprego e, também, novas oportunidades “Fazendo a
minha própria aproximação do estilo ‘em voga’ para conseguir trabalhos nas revistas da
Marvel UK foi, eu pensei, uma demonstração da minha extensão, versatilidade e
adaptabilidade às tendências” (SNEDDON, 2012).
Essas apostas deram resultados, após a publicação de Zenith, com duas propostas aceitas
pela DC, uma que veio a se tornar a novela gráfica Arkham Asilum: A Serious House on
Serious Earth (1989) com arte de Dave McKean e a outra foi para uma série regular do
Animal Man (1989), personagem criado nos anos 1960 e que havia reaparecido
rapidamente em Crisis on infinite Earths. Morrison já havia feito outras propostas para
DC, incluindo uma proposta sobre a Justice League e já havia escrito duas histórias curtas
em prosa para anuais do Batman e do Superman em 1985, logo ele já estava sendo
observado pela editora, mas ela só aceitou propostas maiores após o sucesso de Zenith.
Nesses dois trabalhos, Morrison começa a mostrar suas referências de modo mais
explícito. Em Animal Man há diversas utilizações de metalinguagem, principalmente ao
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próprio ato de feitura da história, primeiro com a #5 The Coyote Gospel, em que há uma
citação a um criador desenhando um coiote que é morto após escapar do universo onde
ele sofria diversos ferimentos na mão de um desenhista possivelmente sádico. Essa
história claramente se baseia e critica os desenhos da Warner Bros, mais especificamente
o personagem Willie E. Coyote, vítima de bombas, quedas e outros ferimentos para o
deleite do público. Nessa mesma edição o personagem principal obriga a sua família a se
tornar vegetariana ao comentar como os animais são tratados. Iniciando o outro grande
tema da passagem de Morrison pelo personagem, os direitos dos animais, utilizando essa
revista como uma plataforma para mostrar como os animais deveriam ser tratados e para
advogar pelo vegetarianismo.
O primeiro tema atinge seu ápice durante as últimas edições após a morte da família do
personagem título. Durante essas edições, há referências a personagens que haviam saído
da continuidade devido aos eventos de Crisis on Infinite Earths e cabe ao Animal Man
resolver isso enquanto busca por uma maneira de reverter a morte de sua família. O ápice
dessa história ocorre na edição #26 em que ele encontra com o próprio Grant Morrison
na posição de roteirista da história. Morrison explica ao personagem sua condição como
personagem de uma história em quadrinhos, fala que ele vai deixar de escrever a revista,
mas que outros autores o sucederão. Após muitas súplicas e negativas, Morrison revive a
família do personagem e o faz esquecer do seu encontro com ele, terminando com o
reencontro do Animal Man com sua família.
Arkham Asilum (1989) é a primeira história de Morrison com o Batman que pode ser
considerada canônica. Nessa história, Batman é chamado até o asilo para lidar com uma
rebelião, lá ele descobre que os internos foram soltos e que a sua entrada é a última
demanda deles. A jornada que o personagem faz é dupla, descobrir como os detentos
foram soltos se interliga com indagações sobre seu estado psicológico e sobre seu lugar
de direito, dentro ou fora do asilo. Essa jornada é contada em paralelo com a história do
próprio asilo, contando da loucura da mãe de Thadeus Arkham e de seus esforços para
curá-la. As duas partes se juntam no final da história quando Batman descobre que um
dos médicos soltou os presos depois de ler o diário de Thadeus e descobrir que ele
enlouqueceu e matou a própria mãe, mostrando que todos os seus experimentos eram
equivocados. A luta com o médico se dá ao mesmo tempo em que Batman enfrenta seu
maior medo, de que ele causou a morte de seus pais. O embate resulta em um espírito
renovado para o Batman que se reassegura de sua sanidade e deixa o asilo.
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Temos aqui duas questões, uma sobre os temas preferidos de Morrison e outra sobre o
modo como ele vê o Batman. Em primeiro lugar temos a relação entre loucura e sanidade,
que vai ser colocada em questão novamente com Doom Patrol e a enorme quantidade de
simbolismo que é colocada em jogo, desde a Jornada do herói de Campbel, até o uso de
magia e tarô. No segundo caso, temos que a visão de Morrison é um pouco diferente da
mais difundida no período. Enquanto Frank Miller apresentava um Bruce Wayne que
beirava o obsessivo em Year One em que fez o roteiro e em The Dark Knight Returns que
escreveu e desenhou, sendo claramente um homem anormal, em Arkham Asilum ele é
apresentado como alguém que luta contra seus demônios e problemas ao invés de abraçalos. Existe uma luta interna do Batman para ser normal, ou o mais próximo disso que ele
pode ser.
Pouco depois Morrison escreveu outra história do Batman na Legends of the Dark Knight
#6-10 (1990) um arco chamado Gothic que tratava de um vilão ligado à arquitetura gótica
de Gotham e também do tempo que Bruce passou num internato durante a infância. O
vilão é um monge que fez um pacto com o diabo para viver mais trezentos anos e que
durante algum tempo foi o diretor do internato na Áustria que Bruce frequentou durante
a sua infância. Nesse internato diversos dos colegas de Bruce morreram vítimas do diretor
que não possuía sombra, mas o próprio Bruce se salvou ao ser chamado de volta para os
EUA por seus pais. Anos mais tarde, já como Batman, Bruce se envolve novamente com
o vilão quando ele vai até Gotham para sacrifica-la ao diabo como maneira de pagar a sua
dívida e não ter que pagar o preço por seu pacto.
A recepção de Arkham Asilum e de Animal Man foram excelentes, tanto dentro da editora
quanto entre os fãs. Essa visibilidade e atenção positivas levaram Morrison a receber o
cargo de roteirista da Doom Patrol a partir do #19, passagem que durou até a edição #63
em 1993. Nesse meio tempo Morrison continuou publicando histórias menores em outras
editoras, como a Fleetway (editora da 2000 AD), deu seguimento a Zenith e escreveu
outras histórias para a DC, incluindo um arco do Batman em Legends of the Dark Knight
#6-10 (1990).
O sucesso em Doom Patrol e o lançamento do selo Vertigo que permitia a criação de
histórias com os direitos autorais ainda pertencente aos criadores, mas distribuídas pela
DC deu uma chance para que Morrison se destacasse e começasse a escrever ainda mais
sobre os temas que prefere. Isso indica um autor com um maior capital simbólico no
campo, capaz de ter suas demandas reconhecidas e atendidas, ao mesmo tempo em que
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encontrou o seu público e os seus temas favoritos. Esse encontro permitiu que Morrison
fosse ainda mais radical em suas escolhas, escrevendo sobre personagens homossexuais
em Sebastian O (1993), algo raro nos Comics daquela época.
Em nenhuma outra obra essas tendências apareceram mais do que em The Invisibles
(1994-2000). A história fala sobre uma conspiração transdimensional para infectar a terra
com cidades e assim dominar a raça humana. Nesse embate há uma sociedade secreta
chamada The Invisible College que luta contra a dominação humana usando magia,
viagens no tempo e meditação transcendental. A narrativa se foca em uma das células
dessa organização que encontra Jack Frost, a possível nova encarnação de Buddha e
futuro salvador da humanidade e tenta impedir que o próximo rei da Inglaterra seja
possuído pelo líder da Outer Church, a organização dos invasores extradimensionais.
Nessa obra Morrison se utiliza de todos os seus principais temas, mas também se
relacionava com ele de modo muito pessoal. Morrison declarou publicamente que a maior
parte da história se baseia em uma experiência própria de abdução em Katmandu em que
alienígenas o contaram toda a história em que ele baseou The Invisibles. Ao mesmo tempo
Morrison admitiu estar fazendo um experimento mágico com sua própria pessoa, ele
estava tentando mudar sua própria personalidade e aparência para ficar mais parecido
com um de seus personagens da série King Mob. Para isso raspou a cabeça e começou a
se vestir mais como o personagem, dando assim início a uma persona pública que mantém
até hoje.
Até por causa dessas declarações do autor, a recepção de The Invisibles foi conturbada.
Começou com muita força e ótimas vendas, além de uma grande quantidade de elogios
da crítica especializada, mas as vendas não se mantiveram altas por muito tempo, sendo
que desde o final do primeiro volume (1996) já havia algumas ameaças de cancelamento
da série. Isso fez com que Morrison apelasse para que os fãs realizassem um ritual
coletivo para salvar a série ao se masturbarem todos ao mesmo tempo. De certa maneira
isso funcionou, a série foi renovada para um segundo volume em 1997 e também mostrou
que Morrison possuía uma base de fãs pessoal crescente e bem fanática pelo criador.
A realização de The Invisibles levou Morrison a ter seu nome cada vez mais apontado
como uma estrela em ascensão, não mais apenas ente o público alternativo, mas cada vez
mais para o público mainstream. A principal etapa dessa transição foi a sua passagem
pela Justice League of America, mais precisamente pela revista JLA v1 #1-41 (1997-
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2000). Esse foi um projeto muito grande e demandou muita confiança da DC no roteirista,
uma vez que a proposta era retornar à liga os principais heróis da casa, situação que
ocorria desde Crisis on Infinite Earths.
O que Morrison conseguiu foi reunir a formação “clássica” da Justice League com
Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter e
Aquaman e ainda assim escrever histórias que continuassem com seus temas mais
comuns, desde detalhes de ocultismo, até mensagens de que super-heróis sejam veículos
de esperança. Com isso ele conseguiu um movimento duplo, trazer seus fãs de Comics
autorais e alternativos para ler suas histórias mainstream e também levar seus leitores de
JLA para ler seus Comics autorais. Sua última edição de JLA é considerada um clássico,
em que para derrotar o deus das trevas que veio destruir o mundo, a League consegue dar
poderes temporários a todos os humanos da terra e os convoca a derrotar o inimigo juntos.
Esse final é similar ao final de Invisibles, em que a humanidade é dada a chance de
sobrevivência, só que no caso de Invisibles, a mensagem é direcionada ao leitor.
Nesse ponto de sua carreira Morrison começa a ter maior grau de autonomia no processo
de suas escolhas, inclusive sobre o que escrever e que personagens ele quer escrever.
Nesse sentido, sua ida para a Marvel para assumir os X-Men é menos pelo dinheiro ou
pelo status e mais pela chance de colocar seu nome nos créditos da maior franquia dos
Comics e pelo fato de que a Marvel o dará muita liberdade criativa. Esse último fator é
importante porque ao longo de Invisibles houve muitas conversas e ajustes no roteiro,
nada que fosse de extrema importância para a história, mas detalhes que poderiam levar
a problemas legais ou de imagem para a editora. Essas pequenas censuras foram desde
cortes a xingamentos a Walt Disney, até a edição de cenas que poderiam ser interpretadas
como pedofilia. Nesse sentido, sua saída da DC também é justificada por atritos que foram
se tornando maiores com o tempo.
A chegada de Morrison aos X-Men foi um evento, ao assumir o título ele prometeu, e
cumpriu, de mudar completamente a estética da equipe, saindo dos collants coloridos para
roupas de couro e um visual mais militarizado. A passagem de Morrison pelos mutantes
da Marvel (#114-154, 2001 a 2004) foi um grande sucesso de público, mas a editora se
sentiu acuada com suas decisões, como a morte muito final de Magneto ao ter sua cabeça
decepada por Wolverine. Isso levou a Marvel a reverter grande parte das idéias de
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Morrison, como a morte de Magneto e o visual paramilitar, mas manteve outras, como a
morte de Jean Grey e o relacionamento entre Emma Frost e Scott Summers.
No período em que esteve à frente dos X-Men, Morrison publicou uma série pelo selo
Vertigo da DC, The Filth (2002-2003) com o desenhista Chris Weston, este trabalho
acabou facilitando o seu retorno à editora. Esse retorno se deu primeiro com o selo Vertigo
com Seaguy (2004) e com WE3 (2004-2005), duas séries curtas com 3 edições cada e
baseadas em ideias simples, a primeira em um mundo sem super-vilões, um herói antigo
passa o tempo com alguns acontecimentos surreais. Na segunda história temos um retorno
ao tema do tratamento aos animais, com uma fábula comovente sobre três animais de
estimação que foram transformados em soldados pelo exército e que querem voltar para
casa. A outra história menor do retorno foram as três primeiras edições de JLA: Classified
(#1-3, 2005) que reapresentavam Knight e Squire, o Batman e Robin da Inglaterra,
personagens que reapareceram durante a passagem de Morrison pelo Batman.
Após esse início de trabalho as chaves do reino da DC foram entregues à Morrison, com
ele escrevendo sua versão definitiva do Superman em All-Star Superman (2005-2008)
com desenhos de Frank Quitely, e tendo espaço para criar seu próprio evento auto contido
com Seven Soldiers (2005-2006). Esse evento se constituía em duas edições ancora (Seven
Soldiers #0 e #1) que constituíam o começo e o fim da saga e sete mini-séries em quatro
edições cada uma focada em um personagem (Guardian, Shining Knight, Klarion the
Witch Boy, Zatanna, Mister Miracle, Bulleteer e Frankenstein). Seven Soldiers também
pode ser vista como um prelúdio para Final Crisis, o evento de 2008 escrito por Morrison
em que Bruce Wayne morreu.
Nesses dois trabalhos podemos ver algumas das bases temáticas que Morrison vai se
utilizar durante as edições, eventos e fases aqui examinadas, o resgate de histórias
desautorizadas do período da chamada “Era de Prata” ou os anos 1950 a 1970. Em AllStar Superman isto é mais forte, a maior parte das histórias da minissérie é uma releitura
de alguma história realizada entre essas décadas. Já Seven Soldiers é o resgate de um
grupo que havia sido criado em 1941, os Seven Soldier of Victory, embora tendo muito
pouco de relação com a equipe original, apesar de que ela apareça em alguma maneira
sendo reunida pelo Vigilante na edição #0.
Em 2006 Morrison começa sua passagem de 7 anos no Batman e escreve algumas
histórias para a antologia 52, lidando basicamente com o que Bruce Wayne fez no ano
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tratado nesse título. Sua influência era tão grande nesse ponto que ele e Mark Waid, outro
roteirista da casa, conseguiram que o editor chefe Dan Didio mudasse os planos de que
Dick Greyson (Nightwing e o primeiro Robin) fosse morto em Infinite Crisis (2005-2006)
principalmente porque Morrison tinha planos para o personagem.
Como podemos ver por essa reconstituição da trajetória de Grant Morrison, a cada etapa
de sua carreira ele foi ampliando o grau de autonomia de decisão das suas escolhas
estilísticas, até chegar ao ponto em que ele pode, praticamente, fazer os projetos que
deseja e da forma que deseja. Mesmo as suas histórias na Marvel que foram
desautorizadas, só foram desfeitas após a sua saída do título, demonstrando que enquanto
ele estivesse no comando, suas decisões eram finais. No seu retorno à DC, suas propostas
foram aceitas por Dan Didio, o editor chefe, e ele foi tratado desde o começo como um
criador chave. Um bom exemplo disso é que quando a DC lançou o selo All-Star, ele o
fez com dois títulos, All Star Batman & Robin, the Boy Wonder escrito por Frank Miller
e desenhado por Jim Lee e All-Star Superman escrito por Grant Morrison e desenhado
por Frank Quitely. Miller foi o roteirista que reinventou o Batman no final da década de
1980, logo ser colocado na mesma posição que ele é uma grande prova da confiança da
editora, não só em suas qualidades como roteirista, mas também na sua capacidade de
gerar vendas.
Podemos concluir que Morrison teve uma grande liberdade criativa enquanto ele
trabalhou com o Batman, podendo realizar as suas idéias como melhor lhe convinha e
com pouca intervenção editorial. Se houve intervenção, é preciso sublinhar, ela não veio
de modo autocrático, mas sim como uma negociação em que uma das partes estava em
vantagem, o autor. Podemos concluir isso pela sequência de trabalhos que Morrison
realizou depois disso, desde Final Crisis, que continha sementes que ele iniciou em Seven
Soldiers, até a sua escolha como roteirista do relançamento do Superman em 2011 após
a DC decidir reiniciar o seu universo ficcional.
4.3 Análise das duas primeiras fases da passagem de Grant Morrison
Tendo a certeza de que Morrison foi o principal agente criativo durante o período
estudado e, após acompanhar a sua passagem, de que ele gozava de grande liberdade
criativa, podemos dizer com convicção que Morrison é o único autor dessa passagem,
mesmo que outros possam ser considerados autores das edições ou arcos em que
trabalharam. Com isso definido, podemos passar agora para estudar a história contada e
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os seus mecanismos de interação com o cânone e com a continuidade. Faremos isso
separando cada fase e indo arco por arco vendo as citações, as necessidades narrativas e
temáticas e os regates e retomadas. Após esse processo, poderemos fazer o caminho de
decisões de Morrison e tentar desenvolver seu Encargo e Diretriz.
Antes disso, vamos fazer um pequeno ponto sobre a situação do universo ficcional e
explicar os pontos de partida da passagem. Após a publicação de Infinite Crisis, a DC
decidiu pular um ano dentro do universo narrativo, apresentando novas situações e
modificando grupos e revistas. O ano que foi pulado teria sua história contada em uma
antologia semanal chamada de 52, que contaria o período pulado em “tempo real” com
os eventos sendo divididos em semanas e dias. Os principais roteiristas da editora
trabalharam nessa revista, normalmente escrevendo as cenas de seus personagens e
contando o que ocorreu nesse ano com eles. Morrison escreveu sobre um ano sabático
que Bruce Wayne teve, viajando pelo mundo quase como que refazendo seus passos
quando treinou para se tornar o Batman, incluindo um encontro com uma tribo nômade
no norte da África e depois um experimento de meditação e isolamento por sete semana
na cidade sagrada de Nanda Parbath. Depois desse experimento, ele retorna a Gotham e
praticamente limpa a cidade de super-vilões, apenas o Joker está a solta, e é assim que
começa a passagem na Batman #655.
4.3.1 Primeira Fase
4.3.1.1 Batman and Son (Batman #655-658)
O arco se inicia com o comissário Gordon caindo com o sorriso de quem foi afetado pelo
veneno do Joker, enquanto este espanca alguém vestido de Batman na frente de crianças.
Enquanto o Joker se vangloria de finalmente matar o Batman, o homem vestido de
Batman saca uma arma e atira na cabeça do Joker ao mesmo tempo que o Batman
chega ao local. Enquanto leva o Joker ainda vivo até a ambulância o Batman passa
por um beco com diversas inscrições nas paredes “Zur En Arrh”, frase que será
importante em arcos posteriores. Em uma conversa com Gordon se recuperando do
envenenamento, Batman descobre que o homem que atirou no Joker é um expolicial. Após isso, Bruce Wayne está tendo um dia normal quando Alfred, seu
mordomo, o alerta que ele está grunhindo o tempo todo e que ele parece ter
desaprendido a ser Bruce Wayne. Conversando com Tim Drake, o terceiro Robin,
Bruce decide ir até Londres para um evento beneficente e sair da cidade ao mesmo
tempo em que tenta passar mais tempo como Bruce ao invés de Batman.
Em Londres, Talia al Ghul mantém a esposa de Kirk Langstrom refém e pede de
resgate o soro que havia o transformado no Man-Bat, um inimigo do Batman que era
um morcego monstruoso, Bruce encontra com o doutor Langstrom e deduz que
haverá problemas nessa viagem. Alfred continua a lecionar Bruce sobre sua perda de
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habilidade em não ser o Batman, levando-o para uma exposição de arte imitando
Roy Lichtenstein e sua fase com estilo de histórias em quadrinhos que é o evento
beneficente. Lá, Bruce seduz e engana algumas convidadas enquanto Talia monitora
o local e pergunta para um garoto reconhecer seu pai, o menino aponta para Bruce e
vemos o filho de Bruce com Talia, Damian, e diversos soldados transformados em
homens morcego monstruosos.
Bruce conhece no evento Jezebel Jet, princesa de um país africano e solteira, os dois
flertam rapidamente, mas deixam a entender que se encontrariam em outra ocasião,
o que o faz retornar para as garotas anteriores. Talia ordena que seus servos
monstruosos ataquem o evento beneficente, mas Batman consegue derrotar diversos
deles, apesar de ser derrotado e capturado junto com a esposa do primeiro ministro
britânico. Batman recobra a consciência e discute com Talia sobre uma noite que
eles passaram juntas, ele como um experimento forçado, ela como uma noite de
amor. Após essa conversa, Talia apresenta pai e filho.
Batman leva Damian para sua casa e tenta lidar com ele normalmente, mas o menino
quer apenas desafiar o pai e briga com Alfred e Tim. Batman tenta lidar bem com
isso até que ele grita com o filho e diz “Você terá oportunidades para se provar para
mim. Até lá garoto, PACIÊNCIA é uma virtude.”. Após isso Batman vai ajudar
Gordon a prender um novo super-criminoso, mas quando ele chega lá, o vilão foi
morto tendo a cabeça decepada. Damian parece disposto a disputar a posição de
“filho” com Tim, mostra que foi ele que matou o vilão e luta com Tim, derrotandoo, indo atrás do pai se oferecendo para o papel de Robin utilizando um dos primeiros
uniformes de Dick Grayson (primeiro Robin e atual Nightwing).
Retornando à Bat-caverna Batman salva Tim com a ajuda de Alfred e descobre o
plano de Talia, exigir a ilha de Gibraltar em troca da mulher do primeiro ministro.
Batman pede ajuda a Kirk Langstrom e parte junto com Damian em um foguete sub
orbital para regatar a primeira dama britânica. Após uma luta com diversos dos
capangas monstruosos de Talia, a “família” se reúne e Talia propõe a Bruce que os
dois devam ficar juntos, criar o seu filho e governar o mundo juntos. Quando Batman
se nega a esse plano ela explode o submarino onde eles estavam e, aparentemente,
mãe e filho morrem enquanto Batman olha para os destroços, terminando o arco.]

Há diversos elementos colocados aqui, alguns apontando para o futuro, outros como
referências para embasar a passagem. Em termos de citações, temos quatro importantes:
1- Citar o Earl of Wordenshire, o Knight que apareceu na Batman #62 (1950) e depois
foi reutilizado por Morrison em JLA: Classified #1-3 (2005). 2- O nome de Kathy Kane
como uma das mulheres que se envolveram com Bruce, ela é, como já mencionado no
capítulo 2, a primeira Batwoman e apareceu nos anos 1950. 3- A citação à tia Agatha
durante a luta com os homens morcegos é uma referência à uma história de 1955
publicada na Batman #89 (1955) em que uma tia de Bruce se muda para ajudá-lo com a
casa e que serviu de protótipo para a tia Harriet que aparece no seriado de televisão dos
anos 1960. 4- O aparecimento da fantasia utilizada pelo pai de Bruce a uma festa à fantasia
que inspirou a roupa do Batman e que apareceu na Detective Comics #234 (1956) e que
terá alguma importância em arcos posteriores. Essas quatro citações servem para apontar
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para os leitores mais expertos quais as partes do cânone que Morrison pretende trabalhar
e, nesse caso, revalidar, em especial as histórias dos anos 1950 e 1960.
Temos um caso bem específico de retomada quando Morrison se refere ao filho entre
Talia e Bruce. Esse fato ocorreu na graphic novel que sempre foi planejada para estar
fora do cânone chamada Son of the Demon (1987) escrita por Mike W. Barr e desenhada
por Jerry Bingham. Dos fatos relatados na graphic novel, Morrison parece resgatar
apenas o nascimento do filho, nenhum dos outros acontecimentos, como o casamento
entre os dois ou Talia dizendo que havia perdido o filho são referenciados. Há apenas
uma referência vaga à um possível relacionamento anterior.
Quanto às necessidades narrativas podemos afirmar que conhecimento sobre quem seria
Talia e seu pai, Ra’s Al Ghul, mas há muitos elementos na história que ajudam o
apreciador a montar o panorama básico. Mesmo Kirk Langstrom é apresentado como
criador do soro do Man-Bat, o que já direciona o apreciador e não utiliza nenhum
elemento anterior do personagem a não ser isso.
Em termos temáticos, temos um elemento muito importante que permeia esse arco: a idéia
de que Bruce Wayne existe apenas como um disfarce e que o Batman é a verdadeira
personalidade. Essa idéia é antiga e foi apresentada de maneira completa pela primeira
vez em The Untold Legend of the Batman (1980) escrita por Len Wein e desenhada por
John Byrne e Jim Aparo. Nela, Batman recebe um pacote com a roupa de morcego que
seu pai usou na festa a fantasia na Detective Comics #234 e uma ameaça de que isso era
apenas o começo. Depois de receber mais pacotes e ameaças, Batman volta a Mansão
Wayne e percebe que quem estava ameaçando destruí-lo era ele mesmo, sua parte Bruce
Wayne o culpava por ter retirado dele a chance de viver ao escolher ser o Batman. Essa
divisão de personalidade ocorreu porque uma explosão o deixou perturbado mentalmente,
mas tudo se resolveu quando ele lembrou disso.
Esse tema da separação entre as duas personalidades e que a do Batman é a real se
consolidou com Miller e Batman: Year One. Nessa história, Bruce aparece como um
obcecado, alguém que não possui nenhum outro objetivo de vida a não ser combater o
crime e que, se isso não der certo, seria um fracasso absoluto. Morrison se refere a isso e
parece se preparar para brincar com esse conceito em histórias posteriores.
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4.3.1.2 The Clown at midnight (Batman #663)
Essa edição única tem o problema de não se saber quando ela ocorre dentro do projeto
completo, o arco anterior se conecta diretamente com o próximo, dando a entender que
não passou tempo entre eles. Mas, ao mesmo tempo, essa história parece ter ocorrido
algumas semanas depois que o homem vestido de Batman atirou no Joker. Essa história
pode ter ocorrido no meio dos eventos ocorridos no arco passado, ou algum tempo depois.
Isso, na verdade, não importa muito, mas parece interessante que a única história a se
focar no Joker seja a mais estranha do ponto de vista da sua colocação na saga quando a
maior parte das outras histórias é bem linear em sua conexão temporal. Fora esse ponto
temporal ela difere das outras por ser apresentada na forma de uma história em prosa
ilustrada.
Aqui o Joker assassina alguns de seus antigos capangas, sempre com rosas pretas e
vermelhas que quando juntas lançam uma versão aérea do seu veneno característico. Os
ataques também seguem um padrão baseado em preto e vermelho, simbolizados pela
principal ajudante dele, Harley Quinn: ‘Red Hook. Black Brothers. La Maison Rouge’,
Batman rosna ‘é a figura de um tabuleiro.’ Compreensão se realiza através de seu cenho
– um pequeno ‘H’ sob sua máscara de dominó ‘Como você’.” (MORRISON; VAN
FLEET, 2006, p. 19). Esse padrão é baseado em uma idéia de renascimento, de
reinvenção, o que é discutido entre Batman e Quinn como se o Joker não tivesse
personalidade, mas sim diversas ‘superpersonas’. Enquanto isso, o Joker se liberta do
Arkham e planeja se reinventar primeiro ao cortar seu rosto até que ele fique com um
sorriso enorme permanente e depois ao tentar assassinar Harley Quinn na frente do
Batman, que o impede disso.
Temos aqui uma tentativa do autor de explicar, mais do que a mudança atual do
personagem, a sua mudança de personalidade ao longo da história do personagem.
Morrison quer explicar como e porque o Joker pode ser o príncipe palhaço do crime como
era nas décadas de 1950 e 1960 e o monstro que matou Jason Todd (o segundo Robin) a
pancadas de pé de cabra (Death in the Family, Batman #426-429, 1989) e aleijou Barbara
Gordon (Batman: The Killing Joke, 1988). Em suma, Morrison está novamente tentando
costurar eventos das décadas de 1950 e 1960 com os após 1987, ano de Year One.
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4.3.1.3 The Three Ghosts of Batman (Batman #664-666)
Esse arco não é um arco propriamente dito, ele consiste em duas histórias interligadas
(The Three Ghosts of Batman #664 e The Black Casebook #665) e uma história separada
(Batman in Bethlehem #666). No entanto, a história separada lida com o último dos três
homens vestidos de Batman, mas em um futuro quando Damian é o Batman. Nesse
sentido apesar da última história não estar narrativamente conectada, ela está
tematicamente conectada e é a primeira pista de outros temas que terão destaque no
decorrer da passagem.
O arco se inicia com Bruce recebendo uma ligação de Jezebel Jet logo após ele
terminar de derrotar o exército de Man-Bats de Talia em Gibraltar, Jezebel o convida
para um encontro num resort de esqui. Lá eles continuam flertando até que ela se
mostra preocupada com ele, perguntando sobre o assassinato de seus pais, Bruce
apenas finge que isso ficou no passado. Voltando a Gotham, Batman está fazendo
uma ronda quando ele descobre que um policial está matando prostitutas e decide
investigar, o local onde ele conversa com as prostitutas é um beco com diversas
pichações escritas “Zur Em Arrh”.
Durante a busca por esse policial Batman encontra diversas mulheres mortas,
amarradas e possivelmente estupradas. Continuando com essa pista ele percebe o
cheiro de testosterona no ar e encontra uma mulher drogada com heroína e atrás dela,
um homem enorme com um capuz e um símbolo de morcego no peito. Batman
começa a pensar no outro homem vestido de Batman que atirou no Joker e no que
ele chama de the black casebook e por causa disso é espancado pelo homem enorme
e quase tem sua coluna quebrada quando esta pisa nela. Batman é salvo pelas
prostitutas que haviam pedido a sua ajuda antes, sendo levado para a cobertura da
Wayne Tower onde ele pede ajuda a Alfred. Enquanto se recupera Bruce sonha com
os três homens vestidos de Batman e vê Damian avisando que o terceiro fantasma é
o mais perigoso, enquanto os três homens aparecem atrás dele, o terceiro apenas
como uma silhueta.
Quando ele acorda, Tim e Alfred estão ao seu lado cuidado dele, Tim decide ir atrás
do segundo homem vestido de Batman enquanto Bruce e Alfred discutem sobre o
Black Casebook, o conjunto de aventuras que eram estranhas demais para serem
consideradas reais. “Vampiros, discos voadores, viagem no tempo. Todas as coisas
que nós vimos e que não se encaixavam e não podiam ser explicadas iam para o
Black Casebook.” (Batman #665, p.8 q.3). Alfred diz que o conteúdo desse diário faz
parecer que Bruce e Dick foram drogados vezes demais pelo Joker e pelo Scarecrow.
Bruce se prepara então para ajudar Tim a combater o segundo fantasma. Tim luta
contra o gigantesco segundo fantasma e é salvo por Bruce que derrota ele, só que
então a polícia chega e manda o Batman sair de perto do enorme homem, Batman
foge dos policiais e deixa o enorme corpo para trás. Depois disso Batman conversa
com o comissário Gordon e descobre que o segundo fantasma também era um expolicial.
Temos dois epílogos aqui, o primeiro mostra Talia retornando com Damian para sua
base e salvando o filho com diversos órgãos clonados, ela também fica sabendo do
romance de Bruce com Jezebel e fica com ciúmes dele. O segundo mostra um
encontro entre Bruce e Jezebel em Veneza em que ela novamente demonstra
preocupação por ele, só que dessa vez ele se deixa ficar vulnerável e eles se beijam
sob as lentes do paparazzo e de um homem com uma luva negra e binóculos.
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A história da edição #666 conta de um futuro em que Damian é o Batman e ele cuida
de Gotham matando seus vilões, enquanto a comissária Barbara Gordon tenta
impedi-lo. Damian acha um vilão morto chamado Professor Pyg e reúne pistas de
outros assassinatos de vilões que formam um pentagrama que aponta para o local
onde será o próximo ataque. Lá, aparece o terceiro fantasma do Batman, um homem
com um lança chamas e obcecado com satanismo e se prepara com seus capangas
para recepcionar o Batman que acaba facilmente com eles. Damian também leva
pouco tempo com o vilão que diz que é o enviado de Satã na terra, Batman então diz
que ele mesmo fez um pacto com o diabo e mata o terceiro fantasma enquanto se
lamenta por não estar à altura da tarefa.

Esse arco não possui conexões fortes com a estrutura canônica, ele apenas dá a entender
três temas importante que continuarão aparecendo. 1- Que há alguém por trás desses
homens vestidos de Batman, Bruce diz que o segundo parecia com Bane14 e que parece
que ele é assim porque alguém quer lembra-lo de seus piores pesadelos. 2- Que as
histórias esdruxulas da era de prata ocorreram de alguma maneira dentro do universo
ficcional e que mesmo os personagens duvidam de seus relatos. 3- A idéia de que o diabo
tem algo a ver com os acontecimentos presentes e futuros dos personagens, não
necessariamente o diabo bíblico, mas uma criatura fonte de todo o mal.
4.3.1.4 Club of Heroes (Batman #667-669)
O arco se inicia com a mesma luva negra que é mostrada ao final do segundo epílogo da
edição #665, ela faz uma aposta em uma roleta enquanto um homem está amarrado de
cabeça para baixo, a aposta é quem é mais forte, o bem ou o mal. Batman e Robin estão
a caminho de um encontro do Club of Heroes marcado por John Mayhem, esse clube foi
uma equipe de heróis de diversas nações que haviam sido inspirados pelo Batman e
reunidos por Mayhem, só que a equipe desabou por brigas internas e pelo fato do Batman
ter escolhido não participar. Nesse encontro estão todos os integrantes do clube, Knight e
Squire da Inglaterra, Man of Bats e Little Raven heróis da reserva indígena, Musketeer da
França, El Gaucho da Argentina, Ranger da Austrália, Wingman da Suécia e Legionary
da Itália, menos Mayhem o anfitrião.
Quando Batman e Robin chegam, um vídeo de um homem que diz que matou
Mayhem avisa sobre o jogo e aposta se os heróis conseguirão sair vivos da ilha. Os
heróis saem da casa e veem seus veículos sendo destruídos, enquanto o Legionary
vai até a sala de vigilância e encontra o local onde o vídeo foi gravado, mas é
brutalmente assassinado antes que possa avisar os outros, deixando como pista
apenas a indicação no monitor.
14

Vilão da fase Knightfall (1993-1994) que ficou famoso por quebrar a coluna do Batman e obriga-lo a se
aposentar da carreira de combatente ao crime por algum tempo na Batman #497.
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Quando Batman e os outros encontraram a cena eles se separaram para procurar
pistas, mas a casa estava cheia de armadilhas, uma pegou o Knight e o obrigou a
engolir uma bomba, outra capturou as crianças e uma matou o Wingman queimado.
Tudo isso parece ter sido obra de El Sombrero, um vilão especializado em criar
armadilhas mortais, apesar de haver marcas de outros vilões como Escorpiana.
Batman desvenda o caso ao dizer que o avião de Wingman não estava molhado, logo
já estava na ilha antes e que ele matou outra pessoa e vestiu a roupa do Ranger.
Batman consegue derrotar Wingman e depois vai em perseguição à El Sombrero, que
ele deduz é Mayhem disfarçado, derrubando-o do avião e retornando à ilha para
salvar seus aliados. Enquanto isso, por causa de trabalho em equipe, os heróis se
salvam e deixam a ilha logo antes de Mayhem nadar de volta até ela e descobrir que
perdeu a aposta, quando a Black Glove explode parte da ilha.

Esse arco, novamente, resgata personagens dos anos 1950 e os retorna ao cânone depois
de muito tempo sem serem utilizados. Knight e Squire apareceram na Batman #62 (1950);
Wingman na Batman #65 (1951); Man of bats e Little raven na Batman #86 (1954);
Musketeer, El Gaucho, Ranger e Legionary aparecem na Detective Comics #215 (1955);
finalmente John Mayhew aparece junto com alguns dos outros personagens na World´s
Finest Comics #89 (1957) como o Club of Heroes. Esse processo já havia se iniciado
quando Morrison escreveu a JLA: Classified #1-3 (2005), dando a entender que já havia
um passado entre Batman e o Knight.
O interessante nesse arco em específico é o uso do traço e das cores para dar a entender
ao leitor qual a época que os personagens são. Batman é desenhado de modo mais angular
e sempre pintado mais escuro que os seus coadjuvantes, com alto contraste, enquanto os
membros do Club of Heroes são desenhados com traços diferentes e pintados em tons
amarelados, tipo de coloração comum nos anos 1950. Nas cenas de flashback que
mostram o que aconteceu na reunião do Club of Heroes original, o traço deixa apenas de
lembrar o dos anos 1950 e passa a copiá-lo, com as cores se tornando ainda mais
amareladas e um efeito de retícula aplicado na página. Assim, as diferenças na arte da
revista servem como um indicador ao leitor de que são eras diferentes que estão sendo
tratadas e o modo como a arte é realizada é uma das pistas que um leitor mais experto
consegue se utilizar para identificar as referências.
Por último, esse arco introduz, finalmente, a Black Glove, o vilão dessa fase e seus temas
de apostas. É importante notar que a relação entre preto e vermelho já apareceu diversas
vezes nos arcos anteriores, com mais força na edição #663, sendo que agora é revelado
parte do motivo, as cores de uma roleta. Isso serve para encaixar o tema de apostas no
tema de renascimento que já foi apontado anteriormente e, indiretamente, como tema do
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diabo que apareceu na #666 e que tomará mais força com a continuidade da passagem de
Morrison.

Figura 7: Batman #667 p.12

Figura 6: Batman #668 p.2

4.3.1.5 The Black Glove (Batman #672-675)
O arco se inicia quando o terceiro fantasma aparece, exatamente igual a #666, na
central de polícia procurando pelo comissário Vane, dizendo que na noite anterior o
Bat-sinal no seu cérebro ativou e o sleeper15 acordou. Gordon procura saber o que
está acontecendo, descobre que o terceiro homem vestido de Batman é um policial e
é tomado como refém por ele. Enquanto isso, o relacionamento entre Bruce e Jezebel
continua progredindo e Alfred alerta Bruce que diversas vezes os desejos de seu
coração interferiram na sua missão, mas mesmo assim ele parte para um pulo de
paraquedas em Gotham para caridade. No meio do salto, o Bat-sinal ativa e Bruce
vai até o topo da central de polícia onde encontra Gordon e o terceiro fantasma,
enquanto o último fala que haviam três deles e que ele soltou o segundo, o homem
enorme. Batman luta com o terceiro fantasma, mas leva um tiro explosivo no peito
e começa a desmaiar, antes disso ele escreve “Zur Em Arrh” no chão e desmaia
vendo um morcego atravessando uma janela, o que faz com que o Bat-Mite apareça.
A maior parte da edição #673 se passa dentro da mente de Bruce enquanto ele está
desacordado e conta três histórias não relacionadas e de modo não linear. A primeira
história é a do Thögal, o ritual de isolamento e meditação que Bruce realizou em
Nanda Parbath e mostra como ele criou ilusões e alucinações durante esse ritual que
deveria simular a morte e o renascimento. A segunda história é a de como Batman
leva Joe Chill a cometer suicídio ao revelar que foi ele que criou o Batman quando
matou Thomas e Martha Wayne, o que deixa Chill aterrorizado sobre o que os outros
15

Sleeper aqui quer dizer um agente que sofreu lavagem cerebral e foi programado para continuar
vivendo normalmente até ser acordado por algum sinal externo.
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bandidos fariam quando descobrissem isso. A terceira história é de como Batman a
muitos anos atrás se submeteu a um experimento de isolamento feito pelo exército
para simular as condições de um astronauta sozinho no espaço para compreender a
mente do Joker, mas começou a alucinar sobre a possível morte do primeiro Robin.
Ao final das alucinações, o terceiro fantasma ressuscita Bruce para torturá-lo e
enquanto faz isso, ele conta a história de como ele e mais três policiais foram
escolhidos pelo doutor Simon Hurt para substituir o Batman caso ele morresse.
Batman fica procurando por pistas, mas desmaia novamente, tendo novas memórias
de depois do experimento de isolamento espacial em que ele desistiu de ser Batman
e lembra que ele foi realizado no porão da central de polícia e que o médico que o
realizou se chamava Hurt, o mesmo dos policiais. Enquanto isso ele continua vendo
o Bat-Mite que dá a ele dicas do que continuar fazendo e o Batman percebe que só
agora essas memórias estão voltando. O terceiro fantasma fala então que Hurt
descobriu que apenas um grande trauma poderia recriar as condições do Batman e
que Hurt era o diabo. Batman deduz que o terceiro fantasma era um policial que teve
a família morta por satanistas e escapa da armadilha do terceiro fantasma e o derrota,
quando o segundo fantasma derruba a parede e é morto pela polícia de Gotham.
Batman persegue o terceiro fantasma, mas ele escapa e Batman se pergunta se o
inimigo perfeito existe e se ele se mostrou enquanto segura sua luva.
A última edição do arco dá conta de um encontro entre Jezebel e Bruce em um
restaurante em Gotham uma semana depois dos eventos das últimas edições. Jezebel
está preocupada porque Bruce desaparece diversas vezes, não responde a ela e depois
retorna como se nada tivesse acontecido. Ela continua dizendo que ele parece
esconder algo e que a sua atitude como um playboy seria apenas uma máscara para
algo mais sombrio. Antes de Bruce pedir a conta e terminar com o caso entre os dois,
o restaurante é assaltado por um exilado da tribo de homens que Bruce encontrou no
norte da África, Bruce derrota o assaltante na frente de Jezebel e pede para ela ficar
longe dele: “Vá embora. Você estava certa. Bruce Wayne é uma máscara de homem
rasa, egoísta e temerária que nunca cresceu. Vá Embora!” (Batman #675, p 21, q 23). Isso faz ela descobrir que ele é o Batman.

Esse arco é cheio de referências a histórias passadas do Batman, mas nenhuma delas são
citações aqui, todas são resgates de histórias passadas, colocando as histórias anteriores
em relação de necessidade narrativa. A primeira delas é a referência ao comissário Vane,
remetendo a uma história da Detective Comics #121 (1947), em que Gordon é rebaixado
a um policial de trânsito. A segunda é o Bat-Mite, um imp da quinta dimensão que
apareceu em diversas histórias do Batman desde o final dos anos 1950. A terceira é a
origem do Batman recontada em Batman #47 (1948) em que o personagem descobre que
Joe Chill comanda uma empresa de transporte e busca acabar com os seus negócios,
deixando-o louco e levando-o a descobrir que ele criou o Batman, o que faz com que seja
morto por seus parceiros criminosos. A quarta e mais importante é a história Robin Dies
at Dawn da Batman #156 (1963), em que Batman se submete a um experimento de
isolamento e tem delírios sobre a morte do Robin e outros monstros mesmo depois de sair
da câmara de isolamento, desistindo de se tornar o Batman por um tempo.
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A edição #673 é basicamente uma retomada das duas edições do Batman #47 e #156,
contando novamente suas histórias com algumas mudanças e adições. A edição #47 tem
diversas modificações, principalmente no modo como Joe Chill morre. Na história
original ele morre depois de revelar aos outros bandidos que ele criou o Batman, enquanto
na retomada é dado a impressão que Chill se mata. A retomada da edição #156 é muito
mais fiel em comparação com o tratamento dado à #47, na recontagem da parte da
experiência e dos seus resultados nas edições #673-674 são apenas suprimidas algumas
cenas, uma luta com uma gangue que se veste de gorilas, e são adicionadas outras, como
a que Batman revela ao Robin que realizou os experimentos para compreender melhor o
Joker. Outro bom indicativo sobre a tentativa de se manter fiel ao material original por
parte de Morrison é que nos créditos da edição #673, ao lado de seu nome como roteirista,
está “com agradecimentos à Bill Finger”, o roteirista das duas histórias que serviram de
base para a edição e co-autor esquecido do Batman.
Esse arco continua com o resgate, e retomada nesse caso, de histórias da chamada Era de
Prata do Batman, não apenas fazendo alusões às histórias, mas nesse caso construindo a
atual continuidade diretamente com elas. A recanonização aqui começa a se tornar mais
sistemática, temos a noção simples que Morrison deseja que as histórias de aventuras
espaciais e em dimensões paralelas sejam revalidadas, mas com uma nova modulação que
permitiria a aceitação temática daquelas histórias, como possíveis alucinações ou delírios
do personagem. No entanto, Morrison deixa sempre entreaberta a possibilidade do
acontecimento dessas histórias dentro do universo ficcional, o choque de temas e estilos
não é mais um problema, se torna um dado, uma forma de olhar para essas histórias.
4.3.1.7 Batman R.I.P (Batman #676-681)
O arco inicia com uma imagem de Batman e Robin com o Batman gritando “Você
está errado. Batman e Robin nunca morrerão!” (Batman #676, p. 1). Depois disso
temos um flashback para a organização do clube de vilões que espelha o Club of
Heroes das edições #667-669 encabeçada pelo doutor Simon Hurt e contando com
Charlie Caligula (Legionary), King Kraken (Wingman), El Sombrero e Scorpiana
(El Gaucho), Le Bossu e Pierrot Lunaire (Musketeer) e Springheeled Jack (The
Knight). Nessa mesma cena temos um exemplo do modus operandi da Black Glove,
mentindo, subornando e criando documentos para acabar com a reputação de pessoas
e acobertar os seus crimes.
No tempo atual, Batman testa o novo Batmóvel e persegue um taxista louco em uma
roupa de papagaio gigante. Quando consegue capturar o motorista louco Batman
deixa uma grande soma de dinheiro a um mendigo e volta para a mansão e para os
braços de Jezebel. Tim está preocupado com Bruce e conversa com Alfred que
descarta a preocupação dele em relação ao bem estar mental de Bruce ao dizer que
sua mente é como nenhuma outra e que suas decisões podem não ser compreendidas,
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mas não se deve subestimar a sua resiliência, e devolve perguntando o que realmente
perturba Tim. Este fica chocado ao descobrir que Damian é seu irmão (adotivo) e sai
da caverna. Jezebel e Bruce visitam os túmulos dos pais dele e eles conversam sobre
fazer coisas juntas, com ela revelando um convite feito a eles pela Black Glove.
Enquanto isso o Joker está fazendo um teste de Rorschach e imagina uma situação
em que seu novo veneno afeta todo o mundo e ele mata os aliados mais próximos do
Batman (Tim, Gordon e Dick), depois disso falta luz em sua cela e ele recebe um
recado de Le Bossu em nome da Black Glove que eles estão convidando ele para a
morte do Batman.
Batman começa a caçar os capangas da Black Glove, começando pelas gárgulas de
Le Bossu que fere o Batman com um químico que tornará o Batman mais suscetível
aos comandos mentais que Hurt implantou nele e diz que Batman já está acabado, a
liga de vilões precisa apenas atrapalhar os aliados. Esse plano está em movimento
quando o prefeito de Gotham chama Gordon para falar de revelações indecorosas
sobre os pais de Bruce. Enquanto isso Batman parece mais obcecado com a Black
Glove e manda Alfred ir ver o filme com esse nome feito por John Mayhem. Depois
disso Bruce leva Jezebel até a Bat-Caverna e mostra para ela os seus troféus
enquanto Jezebel fica minando sua confiança, dizendo que talvez ele mesmo esteja
se sabotando, enquanto Bruce refuta essa possibilidade ele fica em frente a um
conjunto de monitores com as inscrições “Zur en Arrh” em todos eles, mas ele só
consegue ver estática, Bruce pede para que Jezebel leia o que está escrito nas telas e
ela fala “Zur en Arrh”, o que parece causar algum tipo de colapso nervoso nele. Ao
mesmo tempo em que os homens de Le Bossu e King Kraken invadem a caverna e
capturam Alfred.
A edição seguinte mostra Tim lendo um dos diários do Black Casebook e vendo a
descrição dos casos e Bruce se perguntando se o que ele viveu nesses casos era real
ou não, que ele precisava descobrir como a mente do Joker funcionava e que apenas
Robin parecia deixa-lo são. Nesse momento o clube de vilões o ataca com Pierrot
Lunaire e Springheeled Jack mas ele consegue fugir. Enquanto isso Bruce Wayne
foi drogado pelo doutor Hurt e jogado na sarjeta sem memória onde encontra com o
mendigo que ele deu dinheiro como Batman. Enquanto isso Nightwing é capturado
e Hurt veste a roupa de Batman de Thomas Wayne e se declara vencedor. O mendigo
reconhece Bruce e o ajuda, mas Bruce percebe que a sua situação está errada, mas o
mendigo dá conselhos sobre ir até o beco do crime (local onde seus pais foram
mortos). Lá Bruce descobre que o mendigo havia morrido ontem de overdose com o
dinheiro que ele havia ganhado, mas compra drogas e costura uma nova fantasia e
se proclama o Batman de Zur En Arrh com o Bat-Mite ao seu lado.
A edição #679 inicia com o Batman de Zur En Arrh invadindo uma fábrica de
fantasias para super-vilões que está criando as fantasias dos capangas de Le Bossu.
Batman continua a alucinar enquanto conversa com gárgulas de um prédio, elas
mostram ao Batman as guias da cidade, como ele coloca “um tabuleiro, uma planta
baixa, uma máquina feita para criar o Batman” (Batman #679, p.5, q.4). Enquanto
isso o Bat-Mite dá instruções táticas de como lutar com os vilões e evita-los, fazendo
com que Batman derrote os capangas de Le Bossu. Depois, Batman se refugia no
teatro em que viu Zorro antes de seus pais serem assassinados e o Bat-Mite explica
basicamente o que está acontecendo, que Bruce alucinou estar em um planeta em
que ele possuía superpoderes e que isso veio à tona durante o experimento de
isolamento, onde Hurt teve a idéia de usar essa frase como gatilho para desligar o
Batman. Mas, ele continua, Batman estava preparado até para isso, criando uma
identidade de reserva chamada Batman de Zur En Arrh. Ao mesmo tempo, Robin
pede ajuda ao Knight e a Squire, que por sua vez decidem convocar o Club of Heroes
para auxiliar o Batman. Este continua à caça do clube de vilões e ataca Charlie
Caligula e King Kraken, capturando o primeiro e interrogando-o, o que leva a
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entender que Charlie a conseguiu ver o Bat-Mite. Ao mesmo tempo os vilões
colocaram armadilhas na mansão Wayne e capturaram Gordon nela quando ele foi
avisar Bruce sobre as notícias que sairão sobre seus pais. O clube de vilões toma
conta do asilo Arkham e preparam a festa final junto com o Joker.
No Arkham, a Black Glove se reúne, como faz todos os anos, para apostas com vidas
humanas, nesse caso, o Batman. Enquanto isso, Le Bossu revela ao Joker a sua
admiração por ele, dizendo que ele foi a inspiração de todos os vilões presentes ali,
o Joker boceja e parte para tornar a face de Le Bossu tão grotesca quanto ele se
imagina e sai para dar cabo de El Sombrero. Batman derrota os capangas de Le Bossu
e de Charlie Caligula com a ajuda do Bat-Mite, mas na porta do asilo o ajudante diz
que não pode entrar porque ele é a razão e não há lugar para isso lá dentro, o que
leva o Batman a perguntar se ele realmente existe ou se é apenas um figmento da sua
imaginação, Bat-Mite responde que a 5° Dimensão é Imaginação. Ao mesmo tempo,
Gordon é salvo das armadilhas na mansão por Damian e Talia que também vieram
ajudar Bruce.
Enquanto o Batman luta para chegar à mesa da Black Glove, o Joker chega até eles
e começa a fazer a sua parte em atrair o Batman para a armadilha final, em que
Jezebel está presa junto com as flores da edição #663. Durante a luta dos dois
discutem sobre o simbolismo e o Joker dá a entender que ele só quer que o Batman
o compreenda de verdade. Quando o Batman vê Jezebel ele sai de sua persona Zur
En Arrh e corre para salvá-la, mas ela era imune ao veneno e se mostra parte da Black
Glove desde o começo e ele acaba de cair na armadilha.
Batman é colocado em um caixão e enterrado em uma cova rasa e tem um flashback
sobre uma conversa que ele teve logo após o Thögal com um monge que tentou
envenená-lo a mando da Black Glove, e que Bruce disse ao monge que ele sabe o
que eles estão planejando e que eles irão se arrepender de ter esperado até que ele
estivesse pronto. Em Gotham, Robin é salvo pelo Club of Heroes que mandam ele
buscar o Batman enquanto eles cuidam dos capangas de Le Bossu e Calígula. Ao
mesmo tempo, a Black Glove faz planos para quando Bruce sair debilitado e com
dano cerebral do caixão, o que leva o Joker a matar um dos membros da Black Glove
para apostar que o Batman sairia da cova com suas faculdades mentais intactas e que
caçaria todos os membros da Black Glove. Para provar o seu ponto, Joker mostra o
rádio de pilha que Bruce carregava e chamava de Bat-Radia, um dos membros
examina o aparelho e percebe que ele ativa um sinal para o Bat-computador tomar o
controle da segurança de Arkham. O Joker ameaça todos da Black Glove e sai de
cena enquanto diz que cobrara seus ganhos de todos no tempo devido. Le Bossu
chega à uma sala de cirurgia completamente desfigurado pelo Joker para aleijar
Nightwing, quando este acorda e consegue se libertar.
Batman finalmente sai do caixão enterrado e se infiltra no asilo, emboscando a Black
Glove. O primeiro alvo é Jezebel, onde Bruce a desmascara e diz que sempre soube
que ela era parte da armadilha, contando sobre sua história de vida e como ele tomou
posse do único item que ela dava valor na vida, como vingança. Nightwing aparece
e ajuda Batman a se livrar de mais capangas enquanto este vai atrás de Hurt. Na fuga
Hurt atira em Bruce e fala “...Eu devo largar meu uniforme de Batman e me
aposentar da luta ao crime.” (Batman #681, p. 24, q.4). Bruce, ferido mas vivo então
discute quem realmente é Hurt, com o vilão dizendo que é Thomas Wayne, o que
Batman não acredita e diz que ele é Mangrove Pierce, ator principal do filme The
Black Glove, o que Hurt rechaça dizendo “Eu sou o Buraco nas coisas, Bruce, o
inimigo, a peça que nunca pode se encaixar, lá desde o começo.” (Batman #681, p.
25, q. 5). Depois disso ele exige que Bruce aceite servir à Black Glove ou os fatos
sobre seus pais virão a público, o que Bruce se nega, o que faz com que Hurt
amaldiçoe a capa e o capuz e fuja num helicóptero. Bruce o persegue e força o
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helicóptero a cair enquanto todos chegam ao local ao mesmo tempo, Damian, Talia,
Alfred, Gordon, Tim e Dick.
Há três epílogos, um é a vingança de Talia em relação à Jezebel, com diversos ManBats atacando o avião particular dela e derrubando-o. O segundo epílogo se passa
seis meses depois e mostra Le Bossu sendo impedido de matar um homem pelo
Batman. O terceiro mostra a cena da família Wayne logo antes de Thomas e Marta
ser assassinados, saindo da sessão do Zorro com o pequeno Bruce perguntando
porque ele não podia ser o Zorro e o pai de Bruce dizendo que na cidade eles
jogariam o Zorro em Arkham, gerando um contraste com a frase Zur Em Arrh
embaixo, terminando o arco.

Esse arco é cheio de referências a histórias passadas, algumas são apenas citações, outras
são essenciais para a compreensão da narrativa. A primeira citação é, novamente, a
Untold Legends of The Dark Knight, quando Jezebel prepara Bruce para a sugestão
hipnótica. Ela começa levantando a hipótese de que seria ele próprio que estaria se
sabotando. Outra citação se encontra nos casos que aparecem no diário que Tim lê no
começo da edição #678, mostrando o Bat-Radia da Batman - The Superman of Planet X
na Batman #113 (1958), cenas da história The Rainbow Creature da Batman #134 (1960),
novamente da Robin Dies at Dawn da Batman #156 (1963) e da Prisoners of Three
Worlds da Batman #153 (1963). Há outra citação a Robin Dies at Dawn quando Hurt
manda o Batman desistir do combate ao crime, citando exatamente a mesma frase que
Bruce disse naquela edição. Outra citação é ao professor Milo, um cientista que apareceu
pela primeira vez na Detective Comics #247 (1957) e que utilizou de diversos gases e
fobias para combater o Batman.
Apesar desse grande número de citações, esse arco se estrutura em torno de duas histórias
principais, a já apresentada Robin Dies at Dawn e a Batman - The Superman of Planet X
que nos apresenta o Batman de Zur Em Arrh, em que Batman é convocado ao planeta de
mesmo nome pelo Batman desse mundo porque nele o Batman da terra possuía
superpoderes iguais aos do Superman e o Batman de Zur Em Arrh precisava de ajuda para
derrotar uma invasão alienígena. Após o sucesso da missão o Batman de Zur Em Arrh dá
ao original o seu item mais poderoso, o Bat-Radia, o que leva o Batman a falar ao
regressar à terra “Seria muito mais simples considerar isso um sonho... mas, como eu
posso? Porque em minhas mãos se encontra o Bat-Radia!” (Batman #156, p. 10, q. 7).
Essas duas histórias são colocadas em uma situação de necessidade narrativa, mas a Robin
Dies at Dawn foi recontada o suficiente em sua retomada no arco anterior, deixando
apenas a questão do Batman de Zur Em Arrh como desconhecida do leitor. Nesse caso,
Morrison decide apresentar apenas o personagem e um conceito dele, a questão de que
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apesar de ser estapafúrdia, a história não pode ser negada porque há elementos concretos
apontando que ela ocorreu. Isso é mostrado principalmente pela utilização da mesma fala
do final da história da edição #156 na edição #678 (p.21-22), reforçado quando Charlie
Caligula diz que vê algo estranho atrás do Batman, dando a entender que ele viu o BatMite (#678, p.19, q.3) e finalmente, apresentado diretamente como ambíguo quando o
Bat-Mite admite que ele é imaginação, mas que isso não o torna menos real.
A costura entre essas duas histórias é o que torna a idéia funcional, Zur Em Arrh se torna
a palavra chave do processo e ela foi espalhada em Gotham como um artifício para tornar
o Batman mais suscetível ao implante psicológico. Ao mesmo tempo Batman utiliza a
frase como o gatilho de seu próprio plano, a construção de uma personalidade de reserva
que o permitiria se resguardar de um ataque desse tipo. Temos novamente uma estrutura
baseada em dualidade de propósito e que pode levar o leitor a interpretar de forma
diferente. Durante a discussão entre Bruce e Jezebel na edição #677 há uma discussão
sobre simbolismos e o significado de todos esses acontecimentos que parece dialogar com
as teorias que os fãs criaram para explicar esses acontecimentos. A única teoria que não
é apresentada ali é a de que Alfred seria o responsável por esse ataque pessoal e mental
ao seu patrão, embora Morrison brinque com isso no título da próxima edição, The Butler
Did It.
Esse parece ser o principal objetivo de Morrison nesse arco: gerar duas possibilidades de
escolha para o leitor, ambas válidas. A primeira de que essas histórias não passam de
alucinações que o Batman teve durante sessões de isolamento ou pelo efeito de tóxicos,
o que manteria a coesão temática do mundo desde Year One onde nada tão esdrúxulo
poderia ocorrer. A segunda é que todas essas histórias realmente aconteceram, mas que
com o passar do tempo o mundo foi mudando e essas histórias não tem mais correlação
com ele, embora o mundo atual seja baseado nela. Tem-se elementos para embasar as
duas, desde o Joker se reinventando de tempos em tempos como um indício de que a
estrutura temática do mundo ficcional se modifica, até a admissão do próprio Bat-Mite de
que aquelas histórias têm origens em uma alucinação e de que ele é fruto da imaginação
de Bruce, mesmo que imaginação seja algo real.
4.3.1.8 Final Crisis (Final Crisis #1-7)
Final Crisis não tem um impacto profundo no conjunto da passagem de Morrison pelo
Batman, apenas um evento bem importante, mas até agora desconectado, ocorre no
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evento. Por causa disso vamos tratar de sua história de modo vago e sem detalhes, uma
vez que apenas esses elementos mais específicos nos interessam.
Esse evento conta a história de uma invasão à Terra pelos novos deuses malignos de
Apokolips, liderados por Darkseid16, que tem o intuito de afetar todos os humanos
com a Anti-Life equation que retira todo o livre arbítrio das pessoas. A Terra é o alvo
pois ela está no centro do multiverso que foi reconstruído durante Infinite Crisis
(2005) e a sua conquista iniciaria a possibilidade da invasão chegar a outros mundos,
resultando no controle e eventual destruição do multiverso. Toda a história se inicia
com o assassinato de Orion, filho de Darkseid, mas seu inimigo, o que coloca todos
os heróis da terra em alerta, visto que ocorreu um deicídio.
Os servos de Darkseid se encarnaram em corpos mortais para poder passar
desapercebidos pelos métodos normais de detecção de criaturas divinas. Isso faz com
que Darkseid precise encarnar em um novo corpo. Enquanto os heróis acham uma
bala feita de uma substância que é mortal para os novos deuses, dando para Batman
analisa-la. Batman é capturado quando descobre que uma das Green Lanterns
destacadas para cuidar do caso de deicídio estava possuída por uma das deusas
malignas. Enquanto isso, os heróis são atacados e alguns capturados quando
Darkseid corrompe todos os meios de comunicação e usa eles para transmitir a AntiLife equation, escravizando a humanidade.
Os Flashs (Jay Garrick, o primeiro, e Wally West, o terceiro) descobrem que o
segundo Flash (Barry Allen) está correndo da morte desde que ele “morreu” em
Crisis on Infinite Earths, escapando por estar correndo mais do que o Black Racer,
o novo deus da morte. Ao mesmo tempo Superman está correndo pelo multiverso
atrás de alguma coisa que possa impedir a devastação planejada por Darkseid e dá a
missão à Question (a segunda, Renee Montoya) de visitar diversos mundos em busca
de aliados para lutar contra os novos deuses malignos. Enquanto isso, os últimos
heróis restantes montam uma resistência que parece sempre à beira de ser aniquilada.
Batman consegue escapar e desvenda o mistério da morte de Orion: Darkseid atirou
uma bala de um material toxico para os novos deuses do futuro para o passado.
Batman, então diz que ele tem um voto solene de não utilizar armas, mas fara uma
exceção ao deus do Mal. Batman atira a arma e fere mortalmente Darkseid ao mesmo
tempo em que o vilão dispara a sanção Omega, a morte que é vida, acertando Batman
logo após o tiro atingir o vilão. O Superman chega após a morte do Batman e discute
com Darkseid até que os Flashs conseguem atrair o Black Racer até Darkseid,
fazendo com que ele pereça. Depois disso os heróis se unem na construção de uma
máquina capaz de concertar o multiverso do dano que foi causado a ele, tarefa dada
ao Superman. Após concertar, ou tentar, o multiverso o Superman enfrenta uma
criatura corrompida que tentava sugar as energias do multiverso moribundo, sendo
derrotado pelo regresso dos Green Lanterns e pelos heróis reunidos pela Question,
restaurando o equilíbrio ao sistema multiversal. Um epílogo mostra o homem que
recebeu o fogo dos deuses no prólogo sendo cuidado no seu leito de morte pelo
Batman, vivo, mas parece que no passado.

16

Darkseid é o grande Deus do Mal na saga do Fourth World criada por Jack Kirby. Seus objetivos
sempre foram o de aperfeiçoar a Anti-Life equation e trazer ordem ao universo livrando-o do livre
arbítrio.
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Final Crisis lida com duas coisas em paralelo, primeiro é uma chance de Morrison brincar
com as criações de Jack Kirby da DC, mais especificamente com os novos deuses, embora
outras criações apareçam, como Kamandi e Twomorrow People. O segundo intuito é o de
trabalhar com a história do universo DC, colocar um fim a uma era de deuses e colocar a
quinta era, a dos homens, simbolizada pelo mortal mais poderoso, o Superman,
novamente um tema de morte e renascimento, só que nesse caso em escala cósmica. Em
relação ao Batman, temos a aparição de Anthro o primeiro menino recebendo o fogo de
Metron no prelúdio e depois temos ele morrendo enquanto Batman aparece na aurora dos
tempos fazendo as inscrições nas cavernas no epílogo.
4.3.1.9 The Butler Did It (Batman #682-683)

Essas duas edições mostram o que ocorreu durante o período em que Batman ficou cativo
das forças de Darkseid e seus cientistas tentavam criar um exército de clones dele com
todas as suas memórias e experiências. Eles fazem isso se utilizando de uma criatura
chamada The Lump (uma criação de Jack Kirby em Mister Miracle #8, 1972, portanto
fazendo parte do conjunto dos novos deuses) que tem tremendos poderes psíquicos e se
esconde nas memórias de Bruce como Alfred, fazendo com que ele reviva toda a sua
história. Até que o Batman percebe isso e começa a deixar os clones loucos com a
quantidade de trauma que ocorreu em sua vida, forçando os cientistas a matarem o Lump,
o que permite a Bruce coopta-lo para seu lado e escapar dos cientistas e se esgueirar para
matar Darkseid durante Final Crisis #6.
Isso serve de pretexto para termos uma recapitulação bem extensiva de toda a história do
Batman, constituindo um guia mínimo de todo o cânone do personagem. Essa história é
intercalada com dois momentos, primeiro quando ele descobre que o que ele está
revivendo é uma ilusão, o Lump cria uma vida em que seus pais não morreram e ele nunca
foi o Batman para tentar despistá-lo, o que não funciona. O segundo momento é quando
o Batman demonstra que está lutando contra uma invasão psíquica e joga todo o seu
trauma de vez nos clones e no Lump, levando os cientistas a intervir. Mas mesmo durante
esses momentos ainda é mostrado momentos da sua vida como Batman.
Todas as referências às histórias são mostradas com um enquadramento em conversas
entre Bruce e Alfred. A primeira é a cena em que o morcego quebra a janela em Year One,
o abandono de Julie Madison por Bruce, depois um encontro entre Batman e Dr Death
(Detective Comics #29, 1939) seu primeiro super-vilão. Depois diversas cenas diferentes
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de seu começo de carreira, atirando em um dirigível na Detective Comics #33 (1939),
depois uma luta com os capangas de Hugo Strange (Batman #1, 1940) e a cena da morte
dos pais de Dick Grayson no circo (Detective Comics #38, 1940) mostrando depois como
a vida de Bruce mudou com o aparecimento de Robin. Temos então uma conversa sobre
a reabertura do Arkham, uma citação à história dele que foi construída por Morrison em
Arkham Asylum e o aparecimento da Bat-radia e um comentário sobre a mudança de
personalidade do Joker e uma citação ao Black Casebook.
Após isso temos o aparecimento da Batwoman (Detective Comics #233, 1956), o ciúme
de Robin é adicionado por Morrison, depois temos uma nova citação à Prisoners of Three
Worlds da Batman #153 (1963) e depois sua separação. Isso leva o Batman a se
reinventar, tentar o experimento na câmara de isolamento de Robin Dies at Dawn, a morte
de Alfred na Detective Comics #328 (1964) e seu eventual retorno na #356 (1966). Isso
leva Batman a reclamar de que ele não quer ser o alvo de armadilhas mortais, ele é um
soldado e quer lutar contra o crime, clara referência ao período do New Batman do final
dos anos 1960 em contraste com o Batman dos quadrinhos até ali e do seriado de
televisão. Junto com isso temos Dick se tornando o Nightwing e Batman descobrindo que
ele está em algum tipo de ilusão quando Alfred menciona a sua morte e ressureição (algo
que nunca foi contado à ele dentro do universo ficcional). Isso faz o Lump modificar sua
ilusão para uma em que seus pais sobreviveram e ele nunca se tornou o Batman.
Nesse mundo, Bruce fica imaginando suas aventuras, continuando com a recontagem
“cronológica” do cânone do Batman. Essas aventuras são a já citada Batman: Son of the
Demon, além das Batman # 244, 251 e 255 (1972 e 1974), além da Detective Comics
#400 (1970), mas Bruce consegue perceber que está em uma ilusão, novamente, fazendo
com que o Lump retorne a lembranças normais. Primeiro com a sua luta com Deadshot
na Detective Comics #474 (1977), depois com o aparecimento de Jason Todd após Crisis
on Infinite Earths na Batman #408 (1987), o que leva a ele se tornar o Robin e depois à
sua morte em A Death in the Family na Batman #427 (1988) e logo depois temos o ataque
do Joker à Barbara Gordon em The Killing Joke (1988). A seguir somos apresentados à
Tim Drake na Batman #442 (1989) e os acontecimentos dos anos 1990 com Knightfall
(Batman #497, 1993) e depois quando ele recupera o manto do Batman de Jean Paul
Valley em KnightsEnd (Batman #510, 1994), uma citação ao evento No Man's Land
(1999) em que Gotham fica devastada por um terremoto por um ano sem ajuda do
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governo, à sua luta com Hush na Batman #619 (2003) e à morte do pai de Tim Drake em
Identity Crisis #6 (2005).
Com essa carga negativa o Lump começa a entrar em colapso e os clones do Batman
começam a se matar por causa do trauma, o que leva os cientistas a matarem o Lump antes
que todos os clones fossem arruinados. Com o Lump quase morrendo, Batman dá a ele
motivação ao recontar seus últimos feitos e o que ele deixou inacabado, o encontro com
a tribo dos dez olhos e o ritual do Thögal em 52 (2006), seu encontro com Damian em
Batman #656 (2006) e a sua invasão do asilo Arkham como o Batman de Zur Em Arrh
(Batman #680, 2008). Em adição a isso temos uma cena que não foi mostrada em nenhum
outro lugar, que foi o acontecido logo após o final de R.I.P, com o chamado para a missão
da Justice League em Final Crisis. Isso faz com que o Lump se liberte, destrua grande
parte dos clones e liberte o Batman.
4.3.2 Segunda Fase
A segunda fase da passagem de Morrison se inicia em agosto de 2009 com a primeira
edição de Batman & Robin. Isso marca cerca de sete meses em que Morrison ficou
afastado da revista Batman e cinco meses que Bruce havia sido mostrado vivo no passado
no epílogo de Final Crisis #7. Durante esse período houve duas mudanças importantes
no universo ficcional do Batman que, embora não tenham sido escritas por Morrison,
tiveram a sua mão guiando. A primeira foi que Dick Grayson assumiu a capa e o capuz
do Batman após um pequeno evento chamado Battle for the Cowl que durou de maio a
julho de 2009. A segunda mudança foi que Tim Drake decidiu abandonar o manto de
Robin e se renomear como Red Robin (uma referência a Kingdom Come, como já
mencionamos antes) e foi buscar pistas se Bruce ainda estaria vivo, enquanto Damian
assumiu o cargo como Robin.
4.3.2.1 Batman Reborn (Batman & Robin #1-3)
O arco se inicia com uma perseguição entre Batman e Robin e um traficante de
drogas chamado Toad junto com dois comparsas. A dupla dinâmica alcança os
bandidos porque o novo Batmovel voa, uma adição feita por Damian ao projeto
original criado pelo seu pai. Ao capturar o Toad descobrem que ele foi pago em
dominós e que ele falava em jargão europeu de circo, apontando para a próxima
pista. Depois disso Alfred e Dick limpam e selam a Bat-Caverna e abandonam a
mansão Wayne por uma nova base de operações na torre Wayne. O comissário
Gordon liga o Bat-sinal, como fez todas as noites desde que que Bruce desapareceu,
só que dessa vez os novos Batman e Robin aparecem, ao mesmo tempo a gangue do
circo que Toad participa foi resgatá-lo na cadeia. Enquanto isso um dos parceiros da
venda de drogas de Toad está fazendo as malas junto com sua filha e se prepara para
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fugir por causa da captura de Toad quando percebe o terceiro elemento morto na sua
porta carregado por diversos humanos vestidos de bonecas que o prendem a uma
mesa. Isso para que o professor Pyg possa torna-lo perfeito quando o transforma em
uma boneca ao colocar um novo rosto cheio de drogas em cima de sua face e fala
que a próxima é a filha.
Batman e Robin conversam com o comissário, um aviso de problema na delegacia
faz com que os dois desçam para resolver a questão. Depois de imobilizar dois
membros da trupe do circo, Batman procura o Robin enquanto revela à Gordon que
essa trupe de circo estavam traficando drogas de controle mental para escravagistas
russos. Robin foi atrás do último membro da trupe e a derrotou e depois a interrogou
de forma brutal, o que Batman e o comissário repreendem. Ao mesmo tempo se
descobre que Toad morreu e carrega um dominó em suas mãos, um duplo doze.
Voltando à base, Dick e Damian discutem sobre os métodos do último, o Robin se
rebela e vai embora quando Dick tenta ser uma figura de autoridade. Depois disso
Dick parece abatido com a tarefa de substituir Bruce e confidencia a Alfred que ele
não sabe se pode ser o Batman. Alfred responde “Pense no Batman como um grande
papel, como Hamlet, ou Willie Loman... ou mesmo James Bond. E atue de acordo
com suas forças.” (Batman & Robin #2, p. 19, q. 1). Depois disso Batman vai atrás
de Damian que se encontra em um circo abandonado procurando por pistas quando
é emboscado pelas bonecas do professor Pyg e capturado. Ao mesmo tempo algumas
dessas bonecas, chamadas de Dolatrons se suicidam em Gotham.
Para conseguir informações, Batman interroga um dos membros da trupe de circo ao
arrastá-lo pela cidade ameaçando derrubá-lo e consegue a informação que buscava,
que Pyg pretende adoecer a cidade com a droga de controle mental que ele produz.
Enquanto isso Robin acorda amarrado em um circo quando Pyg iria terminar a
operação em Sasha, a filha de um dos escravagistas russos, o que faz o vilão ir operar
em Damian primeiro. Pyg começa a explicar sua origem, especificamente sua
relação ruim com sua mãe que nunca achava nada bom o suficiente, isso levou ele a
querer tornar todos “perfeitos” transformando-os em bonecas sem vontade, o que
Pyg chama de ficar doente. Batman está na cidade impedindo as Dolatrons de
espalharem a doença que Pyg desenvolveu. Robin se liberta e ataca Pyg e suas
Dolatrons, salvando Sasha, está ataca Pyg o fazendo fugir. Robin o persegue através
de uma montanha-russa quebrada deixando Sasha para trás, até que o carrinho cai
dos trilhos e Pyg começa a bater em Robin. Batman aparece, bate e assusta Pyg que
diz que não estava pronto ou vestido, sendo capturado. Batman procura e acha o
antidoto e dá a Gordon enquanto o circo queima, Gordon diz que Batman tem seu
apoio incondicional e este diz que isso é apenas o começo, já que ele achou um
dominó 11/12 o próximo na sequência. No primeiro epílogo, Batman e Robin fazem
as pazes e encontram Le Bossu, fazendo uma entrada triunfante pela janela. No
segundo epílogo Jason Todd salva Sasha de ser presa depois que ela matou seu pai
transformado em Dolatron e oferece a ela oportunidade de se juntar à ele.

Esse arco é bem leve em termos de referências, temos três. Primeiro uma citação espacial,
por assim dizer, o circo utilizado pela trupe de Pyg é o mesmo que Gordon foi torturado
pelo Joker em The Killing Joke (1988). Segundo, o próprio professor Pyg já havia
aparecido na Batman #666, tentando manter uma continuidade com o futuro possível que
foi construído antes. A terceira citação é, na verdade, o termino da montagem do quebra
cabeça que corresponde à primeira página da Batman #676 e ao epílogo da #681, o
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começo e o final de Batman R.I.P na primeira página temos Batman e Robin gritando que
eles nunca morrerão (figura) em um fundo vermelho, mesmo fundo utilizado no epílogo
da edição #3 de Batman & Robin, e a frase serve de resposta para a frase “Mesmo o
Batman e Robin estão mortos!” (Batman & Robin #3, p. 19, q. 4), fechando um círculo
com a “morte” e ressureição da dupla dinâmica.
4.3.2.2 Revenge of the Red Hood (Batman & Robin #4-6)
O arco se inicia com Batman e Robin impedindo uma extorsão por um vilão chamado
Lightning Bug, fazendo que ele fuja para dentro de um prédio, onde o Red Hood
(Jason Todd) estava esperando ele junto com Scarlet (Sasha) e o mata pelos seus
crimes, jogando ele pela janela. Batman e Robin esperavam o vilão nas ruas e veem
quando ele cai e explode, deixando cair um cartão vermelho escrito “Vingança arma
sua mão direita vermelha.” (Batman & Robin #4, p. 8, q. 7). Há uma festa na torre
Wayne e Lucius Fox (inventor da Wayne Enterprises e que cria equipamentos para o
Batman) pergunta a Dick sobre como está Bruce em relação às notícias falsas
plantadas por Hurt sobre seus pais e Dick é apresentado a um escritor e solucionador
de crimes britânico Oberon Sexton. Enquanto isso Jason e Sasha conversam sobre o
porquê ele estaria combatendo o crime assim, ele responde que é uma nova forma de
combater o crime em sintonia com a mudança dos tempos e porque é “A vingança
de um homem louco com uma máscara contra outro homem louco com uma
máscara.” (Batman & Robin #4, p. 13, q. 5-6).
Depois, a dupla dinâmica está de tocaia esperando um encontro entre gangsteres
chamados pelo representante de El Penitente, um traficante de drogas que
desenvolveu uma maneira de deixar populações inteiras dependentes e que acredita
que Gotham é o melhor campo de testes e diz que o cartel enviou um matador de
aluguel para lidar com o Red Hood. Quando se fala nisso, ele chega e mata seis
gangsteres e espanca o Penguin para que ele passe a mensagem aos outros supervilões quando Batman e Robin chegam e Dick reconhece Jason.
A edição seguinte se inicia com história de como Sasha foi parar nos EUA enquanto
ela ataca a dupla dinâmica. Jason e Dick discutem sobre os resultados de matar para
combater o crime, o que Batman diz que ele acaba de matar a conexão com chefe do
cartel. Damian perde a paciência com Jason e o ataca, fazendo com que Jason agarre
sua capa e o jogue na mesa, isso faz Dick atacar e imobilizar Jason, que é deixado ir
porque Scarlet ameaça Damian. Ele reconhece Sasha como a Dolatron que ele
tentou e não conseguiu salvar no arco anterior, Dick acha um sobrevivente e mais
um dominó, os dois saem do prédio para capturar o Penguin que havia pulado para
fugir da luta. A dupla retorna para a cobertura da Wayne Tower a tempo de ouvir
Lucius Fox pedir a presença de Dick a uma reunião para discutir a situação da
empresa, o que Damian se dispõe a fazer, enquanto a televisão mostra uma pesquisa
em que os cidadãos aprovam as ações do Red Hood.
Jason e Scarlet discutem sobre marcas e marketing, indicando que este é o principal
plano dele “Isto é tudo o que o Batman é agora—uma marca, um logo, uma idéia
fora do prazo de validade. Nós somos a competição. Estamos tornando ele obsoleto,
como o iPod matou o Walkman.” (Batman & Robin #5, p. 14, q. 2). Gordon segue
uma pista deixada pelo membro do cartel sobrevivente e checa um avião cheio de
corpos em que uma sobrevivente conta do assassino chamado de Flamingo comeu o
rosto das pessoas. Gordon avisa Batman quando este estava indo impedir que o Red
Hood assassinasse o bandido sobrevivente, na luta Damian é ferido e Dick leva um
tiro à queima-roupa sabendo que ele estaria protegido. Red Hood e Scarlet fogem
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quando a polícia chega perto, mas são emboscados pelo Flamingo que atira no
capacete de Jason.
A última edição do arco começa com Batman e Robin amarrados e apenas com
roupas de baixo em frente à uma webcam com um site em que se as pessoas votarem,
elas poderão ver a identidade secreta da dupla dinâmica. Damian se solta das amarras
e os dois avisam aos espectadores que o Red Hood promete mais do que pode
cumprir. Flamingo continua punindo Jason e Scarlet, espancando os dois até a beira
da morte quando ele aponta a arma para a cabeça de Jason ele diz “Vai, atire! Faça!
EU VOLTAREI!!” (Batman & Robin #6, p. 9, q. 3). Robin atira uma bazuca para
impedir Flamingo de matar Jason enquanto Batman ataca ele corpo-a-corpo,
fazendo com que o vilão o arremesse de um penhasco. Scarlet luta com Flamingo e
quando Robin vai ajudá-la, Flamingo o captura pela capa e atira diversas vezes nas
costas de Robin. Isso faz Scarlet pular no pescoço do vilão e cortar sua jugular e
depois fugir da cena enquanto Jason aparece pilotando uma escavadeira e arremessa
Flamingo do penhasco junto com entulho.
Batman consegue escalar o penhasco e vê que Robin está gravemente ferido
enquanto este diz que está paralisado da cintura para baixo e que não sente nada.
Jason e Dick discutem sobre quem tem o que precisa para substituir Bruce e Dick
oferece ajuda à Jason que diz que ele sempre foi tarde demais para ele. Gordon chega
com a polícia e prende o Red Hood enquanto ele é arrastado, Jason desafia Dick a
usar o poço de lazaro para tentar ressuscitar Bruce enquanto os médicos de Talia
vem em socorro à Damian. Há três epílogos a esse arco, o primeiro é Scarlet fugindo
da cidade e enquanto ela sai da cidade o rosto mal colocado de Dolatron cai fazendo
com que ela voltasse a ser Sarah. O segundo é uma ligação entre El Penitente e
Oberon, em que o primeiro diz que sabe quem Oberon é e que ele tem planos para
Gotham, dizendo o que Oberon deve fazer. O terceiro mostra Dick buscando o corpo
de Bruce que Superman resgatou de Darkseid em Final Crisis.

Este arco também possui poucas referências, embora haja duas ligações temáticas muito
fortes nele. O personagem de Jason Todd sempre reativa a continuidade com Death in
the Family, a história em que morreu, e a sua ressureição, só que nesse caso o importante
é como isso ocorreu. Tanto a sua morte quanto a sua ressureição se deve ao apelo popular,
no primeiro caso uma votação por telefone (da mesma maneira que ele utilizou para
revelar a identidade secreta da dupla dinâmica) resultou na sua morte, enquanto no
segundo caso houve uma demanda popular para que ele ressuscitasse. O modo de sua
ressureição também é importante, porque ela prepara para a tentativa de ressureição de
Bruce no próximo arco em um poço de Lázaro. A segunda ligação temática é um
comentário sobre os vigilantes que matam e sempre tentam substituir os heróis mais
clássicos, mas nunca conseguem porque seus métodos não diminuem o número de
inimigos, já que sempre haverá histórias a ser contadas, criando novos inimigos.
4.3.2.3 Blackest Knight (Batman & Robin #7-9)
O arco inicia com Batman em Londres salvando uma menina na London Eye e
encontrando com a Squire para deter uma bomba atômica que está indo dentro do
metrô amarrada a Pearly Prince, filho do líder da Pearl Court, Batman detém a
bomba, salvando o príncipe no processo e vai para a prisão de segurança máxima
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para para-criminosos ingleses. Lá ele encontra com o King Pearl que diz que sua
linhagem descende do Rei Arthur e que ele sabe a localização do caldeirão do
renascimento, mas não pode falar por causa de um voto de silencio. Enquanto fala
isso, o rei mostra com as peças de um jogo de dominó a sequência de curvas dentro
de um labirinto que levará até esse caldeirão, na verdade um poço de Lázaro.
Enquanto isso Damian recebe cuidados médicos de sua mãe, sendo colocada uma
nova coluna nele. Voltando ao Batman, ele e Squire vão até uma mina abandonada
e lutam contra mineradores fluorescentes até encontrarem com o Knight que recebeu
as coordenadas de Dick e colocou Bruce no poço. Durante a descida eles encontram
com a Batwoman17 que foi presa em um caixão por adoradores da bíblia do crime
sobre uma profecia, depois das apresentações os heróis se preparam para a saída de
Bruce do poço, possivelmente um pouco desequilibrado, o que é um dos efeitos
colaterais dele.
A edição seguinte se inicia mostrando como a Batwoman foi capturada ao se infiltrar
em uma célula londrina de adoradores da bíblia do crime, nesse caso King Coal e
sua gangue, que capturaram ela. O Batman sai do poço, mas fica insano e luta com
todos os heróis, enquanto é revelado que ele é um dos clones malsucedidos criados
quando Bruce foi cativo de Darkseid. Dick percebe isso quando o clone o ataca para
matar, o que Batman, mesmo insano nunca faria. No meio da batalha King Coal
detona uma bomba que faz o teto da mina desabar em cima da Batwoman e permite
ao Batman clone escapar e ir até o jato do Batman e partir para a cobertura da Wayne
tower. Batwoman foi gravemente ferida e faz um plano para ela ficar boa, primeiro
ela morrerá e depois ressuscitará pelo poço de Lázaro, como diz a profecia. Enquanto
isso, Damian retorna para a cobertura e logo após chega o clone que ataca Alfred.
Damian percebe rapidamente que o clone não é Bruce por causa do cheiro e tenta,
com a ajuda de Alfred atrasá-lo. O clone não consegue raciocinar direito, claramente
incompleto e sem conseguir processar as memórias de Bruce que se misturam e não
fazem sentido, a sua fala também é quebrada e de difícil compreensão. Batwoman
ressuscita sem ter a insanidade temporária e os heróis são achados pelo pai dela que
oferece uma carona em um veículo sub orbital experimental para que Batman retorne
aos EUA. Depois de algum confronto, o clone consegue alcançar Damian e o
arremessa da cobertura, sendo salvo por um Dick que acabou de regressar da
Inglaterra. O clone, agora com visível decomposição é derrotado pelo esforço
conjunto de Batwoman (que ele confunde com Kathy) e de Batman, que se
agradecem e se congratulam. Na Inglaterra, Knight e Squire capturam King Coal. O
epílogo do arco é Dick admitindo para Alfred e para Damian que Tim Drake estava
certo e que Bruce Wayne está vivo em algum lugar.

Este arco tem poucas transformações no cânone, mas diversas relações de continuidade
com histórias anteriores, primeiro com 52 com um encontro anterior entre Dick como
Nightwing e Batwoman, depois com toda a relação à religião do crime. Nesse segundo
caso há um certo entrelaçamento entre essa religião que adora deuses malignos e toda a
influência de Darkseid como o deus do Mal, e portanto pai do crime, que ocorre na
passagem de Morrison. Há também uma citação a um personagem obscuro da DC,
chamado de Beefeater, o carcereiro da Inglaterra que apareceu primeiro em Justice
League Europe #20 (1990). Um outro ponto interessante é que pelo terceiro arco
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Essa é a segunda Batwoman, Kate Kane, criada por Greg Rucka e J.H. Willians III.
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consecutivo há uma referência à uma nova era de combatentes ao crime, enquanto em
Batman Reborn há a ideia do Batman como um papel que pode ser interpretado por atores
diferentes (o que já havia sido aludido na Batman #666 quando Damian vestia o capuz)
e em Revenge of the Red Hood há uma disputa entre estilos de combate ao crime. Nesse
arco há, pela primeira vez, uma referência direta a uma nova geração de combatentes ao
crime quando a Batwoman (a segunda, cabe ressaltar) diz: “Nova era do crime, conheça
a nova era de combatentes ao crime.” (Batman & Robin #9, p. 21, q. 4) em resposta à
pergunta se a profecia da bíblia do crime iria se concretizar.
4.3.2.4 Batman vs Robin (Batman & Robin #10-12)
O arco se inicia com Damian indo a uma reunião da Wayne Enterprises no lugar de
seu pai (e a pedido de Lucius Fox na edição #4) para revelar desvios nas contas da
empresa devido a um fundo em nome de Thomas Wayne para acidentes ferroviários.
Ao mesmo tempo Batman conversa com Sexton sobre o assassino do dominó, como
Sexton mostrando um mapa em que aparece cinco mortes dos cinco membros da
Black Glove (embora Dick não saiba disso). Depois disso Alfred convoca a dupla
dinâmica para revistar a mansão Wayne por pistas, uma vez que a teoria de Tim
Drake é que Bruce estaria preso no passado. A primeira parada é uma parede com
um conjunto de quadros dos patriarcas da família (Figura XX), com um espaço vazio
para Thomas Wayne de 1760, a ovelha negra da família que se envolveu com a
conjuração do demônio morcego Barbatos. Ao mesmo tempo Sexton é ameaçado
por El Penitente por não ter atacado o Batman e o vilão diz que o trem mexicano está
vindo para ele, o que faz com que Sexton fuja antes dos capangas chegarem.
Seguindo as pistas das diversas imagens espalhadas pela casa a dupla dinâmica chega
até a biblioteca onde Dick acha uma passagem secreta na lareira até uma sala com
uma enorme rosa ao centro, quando Damian pega uma espada (claramente contra
sua vontade) e vai atacar Dick, a rosa abre e este cai por um buraco. Dick chega a
uma sala secreta com o símbolo do Batman sobre uma íris amarela no chão e o nome
Barbatos na parede, ao mesmo tempo que Alfred descobre que o cemitério da família
possui uma “estrada de corpos”. Damian foge para longe de Dick ao perceber que
sua mãe está tentando controlar sua mente e é salvo por Sexton que foge dos capangas
de El Penitente.
A edição seguinte inicia com a revelação que El Penitente é um pseudônimo para
Hurt e ele procura um padre para que o benza e o perdoe quando ele for para Gotham
reivindicar o que seu por direito. Dick descobre que o nome Barbatos na parede foi
feita a menos de um ano e que existe uma passagem para um túnel com trilhos.
Enquanto isso Damian e Sexton lutam contra os capangas chamados de 99 Fiends
mandados por Hurt e Robin descobre que o sotaque de Sexton é falso. Dick continua
seu caminho pelos subterrâneos da mansão até encontrar uma estalagmite esculpida
na forma de um humano meio morcego, que Alfred identifica como Barbatos, que
era adorado pela tribo indígena Miagani, Dick continua sua procura nas cavernas e
sai no momento em que Talia assume o controle de Damian através da nova espinha
dorsal implantada nele e passa para Slade Wilson18 (o Deathstroke) que ataca Sexton
e depois Dick.

18

Slade Wilson é um antigo vilão dos Teen Titans e possui uma antiga rixa com Dick Grayson.
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Dick luta com Slade através de Damian e consegue acabar com a conexão neural ao
utilizar uma luva chocante que afetou mais Slade do que seu hospedeiro. Enquanto
isso os comandados de Hurt conseguiram invadir o cemitério Wayne e recuperar uma
caixa de madeira com o símbolo de um morcego que havia aparecido em algumas
das pinturas. Alfred se utiliza dos canhões de água do Batmóvel para dispersar os
capangas, mas eles fogem com a caixa. Dick conta que viu um gigantesco morcego
com olhos vermelhos quando chegou na sala com a caixa e Alfred mostra que se
sobrepor a planta baixa da mansão com outros caminhos ele forma o símbolo do
morcego, um Bat-Sinal. Mas antes de investigar isso a fundo, a dupla parte para a
base de Talia para destruir a máquina que controlou Damian, o que conseguem, mas
Talia conversa com o filho e lhe propõe retornar para ela, o que ele nega. Isso faz
com que Talia mostre um clone de Damian que nascera a pouco e o proclame como
um inimigo da casa Al Ghul, o que Damian responde “Eu espero ser um digno, mãe.”
(Batman & Robin #12, p.17, q. 5).
Este arco possui três epílogos, o primeiro mostra os capangas de Hurt comentando
sobre como Gotham possui uma forte proteção (dos combatentes do crime) mas que
em 48 horas ela estará dominada. Enquanto isso Hurt chega de trem à Gotham com
o senador Vine, os últimos membros vivos da Black Glove e Hurt diz colocando uma
luva negra que ele sempre termina o que inicia. O segundo epílogo é a descoberta do
capuz na caverna, mostrando que ele está vivo e que ele realmente estava no passado.
O terceiro epílogo mostra como Dick desmascara Sexton como sendo o assassino do
dominó ao perceber que todas as mortes faziam partes de rotinas de comédia e que,
por isso, ele era o Joker.

Esse arco tem um duplo propósito de organizar as pistas para o arco final de Batman &
Robin e também apresentar ao leitor as recorrências que aparecerão em The Return of
Bruce Wayne. Por causa disso a única reorganização do cânone está na história da família
Wayne e na própria história da mansão. Isso é apresentado ao leitor, principalmente, pelos
quadros dos patriarcas dos Wayne (Batman & Robin #10, p. 8-9). Neles temos em ordem:
Mordecai Wayne (The Return of Bruce Wayne #2), a ausência de Thomas Wayne (não
aparece, mas é colocado retroativamente em Batman #452-454, 1990), Darius Wayne
(Swamp Thing #86, 1989, construtor da mansão Wayne), Joshua Wayne (Batman:
Shadow of the Bat #45, 1995), Solomon Wayne (Batman: Legends of the Dark Knight
#27, foi quem ordenou que Gotham tivesse um estilo gótico de arquitetura) Alan Wayne
(Citado em Batman Secret Files, 1997), Kenneth Wayne (também citado em Batman

Figura 8: Batman & Robin #10 p.8-9 q.1
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Secret Files), Patrick Wayne (também citado em Batman Secret Files), Silas Wayne
(Batman #120, 1958) e Thomas Wayne (o pai de Bruce).
Outros dois elementos importantes para o resto da passagem são nomeados pela primeira
vez aqui. O primeiro é o demônio morcego Barbatos que apareceu pela primeira vez no
arco Dark Knight, Dark City na Batman #452-454 escrita por Peter Milligan e desenhada
por Kieron Dwyer. Essa história é sobre um demônio morcego que ficou preso em
Gotham após uma conjuração mal feita e que depois influencia crimes feitos pelo Riddler.
O segundo elemento é a tribo indígena dos Miagani que foi apresentada em Batman: The
Cult de 1988 escrita por Jim Starling e desenhada por Bernie Wrightson, embora eles não
tivessem ainda relação com morcegos, sendo apenas a tribo que vivia ao redor de Gotham.
4.3.2.5 Time and the Batman (Batman #700)
Essa edição única lida com um mistério em três partes e três eras, primeiro o final dos
anos 1960 (marcado claramente assim pelas fantasias dos vilões inspiradas na série de
televisão), depois nos anos 2010 com Dick como Batman e por último teremos o futuro
com Damian como Batman como já foi mostrado na Batman #666. Cada uma dessas
histórias é realizada por desenhistas e coloristas diferentes, Tony S. Daniel e Ian Hannin
na história com Bruce; Frank Quitely (com algumas páginas de Scott Kolins) e Alex
Sinclair na história de Dick; e Andy Kubert e Brad Anderson na história sobre Damian.
A primeira parte mostra o Joker, a Catwoman, o Riddler, o Scarecrow e o segundo
Mad Hatter atacando a dupla dinâmica enquanto eles estão em uma máquina criada
pelo professor Carter Nichols que os transporta pelo tempo. Os vilões querem
utilizar o Batman para viajar no tempo e conseguir itens preciosos para eles, mas o
Joker parece estar em crise sobre o que fazer e quem ele é, até que ele decide mandar
o Batman até o momento em que ele foi criado (dando a entender que ele sabe a
identidade secreta do Batman) o forçando a reviver o trauma ou modificar o futuro
para sempre. Nesse momento Batman se solta, derrota os vilões exatamente quando
a polícia chega dizendo que recebeu um aviso do professor Nichols.
A segunda parte mostra Dick e Damian investigando a morte de Carter Nichols só
que ele parece ter 20 anos a mais do que deveria e ele está com a sua “máquina do
talvez” e foi morto com um disparo de laser no coração. Esta noite é a noite em que
os pais de Bruce morreram, então Dick e Damian patrulham Gotham para que
nenhum crime ocorra nesse dia. A segunda parada da dupla é o beco do crime (local
onde Thomas e Martha Wayne morreram) lá eles enfrentam a gangue The Mutants e
avisam para Lone-Eye Lincon que essa note é especial, que não deve haver crimes
lá. Depois disso a dupla salva algumas pessoas e impede um leilão de armas de
supercriminosos, ao final Dick diz que o que aconteceu com o professor foi suicídio,
embora Damian não acredite.
A terceira parte mostra Damian como Batman tentando deter Two-face-two de
espalhar o veneno do Joker pelo novo sistema de controle ambiental da cidade
fazendo com que a chuva espalhe ele. O vilão está no laboratório de Carter Nichols
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porque ele teve um duplo que morreu a 15 anos (o doutor mais velho) tudo isso para
que ele conseguisse o livro de piadas do Joker (que apareceu na primeira história e
estava sendo leiloado na segunda). Damian consegue impedir Two-face-two quando
um Carter Nichols mais novo aparece e leva a sua contraparte futura para o
“presente” e vai fazer a ligação que leva a polícia ao seu laboratório no passado para
impedir que sua versão mais jovem destrua suas descobertas. Damian salva o bebê
de Warren e Mary McGinnis e o leva em segurança, deixando o livro de piadas para
queimar. O epílogo mostra Terry McGinnins sendo treinado por Damian como o
novo Batman, um Batman em uma terra desolada, depois um Batman em uma
distopia até chegar ao Batman de DC One Million e a frase “Não importa quando.
Não importa aonde. Não importa quão escuro.” (Batman #700, p. 30-31).

Esse arco tem duas grandes alterações no cânone: primeiro ele revalida as aventuras do
Batman no passado ou em realidades alternativas dos anos 1950 e 1960 junto com o
doutor Carter Nichols. Esse resgate é muito próximo do que foi feito na primeira fase
acerca das viagens a outras dimensões e planetas, ele parte do princípio de que é preciso
criar uma nova base temática, se a hipnose da era de prata não dá mais conta de explicar,
Morrison cria a Máquina do talvez e aponta que a viagem no tempo seja real, ao invés
das histórias imaginárias ou possíveis dos anos 1950 e 1960. A segunda é a introdução
no cânone de Terry McGinnis como parte do universo ficcional padrão da DC. O
personagem foi criado para o universo animado da DC na série Batman Beyond (19992001) que seguiu a Batman: The Animated Series (1992-1995) e Superman: The
Animated Series (1996-2000). Na série animada Terry se torna o novo Batman como
pupilo de um Bruce Wayne que abandonou o capuz porque não tinha mais condição física
para tal, enquanto que nessa edição quem o treina e acolhe é Damian, mas a função de
prolongar a linhagem do Batman continua.
Tematicamente essa edição serve para reforçar a idéia apresentada na primeira página da
primeira edição de Batman: R.I.P, que Batman e Robin nunca morrerão, muito similar
com toda a construção da revista Batman & Robin. Isso é feito não só mostrando os
Batmans que já havíamos acompanhado até aqui (Bruce, Dick e Damian), mas também
mostrando outros do futuro, Terry, dois que não fomos apresentados e o Batman e Robin
the Toy Wonder do século 853, criando relações de continuidade com todos eles. Apesar
desses personagens serem citados, o efeito de que a linhagem mitológica do Batman se
propaga ao futuro é bem clara e não exige conhecimento prévio desses personagens.
4.3.2.6 Batman R.I.P: The missing Chapter (Batman #701-702)
Esse arco apresenta as lembranças de Bruce no intervalo entre R.I.P e o termino de Final
Crisis, preparando o terreno para The Returno of Bruce Wayne. O veículo para as
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lembranças é um gravador com a narração de Bruce muito próxima ao que ele usa no
Black Casebook, na verdade a tipografia e os quadros de textos são os mesmos (Batman
#700, p. 1 e Batman #678 p. 3). A edição #701 mostra os fatos que ocorreram entre R.I.P
e Final Crisis, com Bruce sobrevivendo à queda do helicóptero, retornando à Batcaverna,
procurando por Hurt no fundo da baia de Gotham e dormindo três dias. Depois disso ele
vai até a sala secreta que Dick encontrou no arco Batman vs Robin (Batman & Robin #1012) com o nome de Barbatos na parede e diz que seus pais disseram para que ele nunca
entrasse ali. Outra cena importante é quando Superman lhe avisa da morte de Orion e
Batman parece preocupado com a maldição que Hurt lançou sobre a capa e o capuz na
#681, percebendo que a armadilha de Hurt ainda não havia terminado.
A edição #702 conta sobre o que Bruce viu e vivenciou durante o período de Final Crisis,
com duas cenas adicionadas de grande importância. A primeira é uma cena que ocorre
entre Final Crisis #1 e #2 om Bruce contando para Wally West sobre a sua análise da bala
que matou Orion: “É uma bala mágica, literalmente. Um projetil matador de deuses
universal que pode ser armado e disparado de novo e de novo a partir de qualquer
arma de fogo já inventada. Essência de uma Bala.” (Batman #702, p. 4, q. 1). Bruce
também revela que a bala foi atirada do futuro para o passado e que essa bala foi o molde
para todas as balas que existem, incluindo a que matou seus pais. A segunda cena é a que
segue a sanção Omega de Bruce, ela mostra Darkseid abrindo a caixa ancestral e
libertando o Hyper-Adapter, uma life-trap19 que utiliza a história para se cumprir. Isso
leva Bruce a compreender que a sanção Omega é o tempo e que tudo ao redor dele foi
manipulado, que todas as coincidências e eventos ao redor dele foram moldados por
Darkseid e que quando ele morreu, ferido por Orion antes de renascer, ele deixou um
buraco nas coisas. Tudo termina quando Bruce se encontra na caverna no início dos
tempos e se encarrega de marcar pistas na forma de um morcego e fazer essa gravação
para seus aliados no futuro quando já estava perdendo sua memória.
Como esse arco serve principalmente para cobrir as lacunas entre R.I.P e Final Crisis,
suas principais relações são de necessidade narrativa com elas. Há também uma relação
de necessidade narrativa com The Returno f Bruce Wayne, já que a última página desta
edição precede exatamente a quarta de The Return of Bruce Wayne #1. No entanto há uma
citação que se tornará importante posteriormente, a citação visual a Willowwood Asylum
19

Uma armadilha vital em oposição à death trap, uma armadilha mortal, uma armadilha que só seria
acionada caso haja vida.
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(Batman #702, p. 17, q. 1), o asilo de Gotham antes do Arkham reabrir e local em que o
irmão mais velho e louco de Bruce, Thomas Wayne Jr (World's Finest #223, 1974) foi
internado. As histórias em que Thomas Wayne Jr apareceram foram invalidadas após
Crisis on Infinite Earths, mas toda essa fase de Morrison parece dar uma nova vida para
essa possiblidade, só que com um detalhe mais sinistro.
4.3.2.7 Batman and Robin Must Die (Batman & Robin #13-15)
Este arco começa com a recontagem da morte de Thomas e Martha Wayne, só que
dessa vez encomendado por Thomas que queria matar Martha para que ela não
contasse da existência dos dois Thomas Wayne. Esse flashback é a versão dos fatos
contadas por Simon Hurt fingindo ser Thomas Wayne retornando para tomar seu
local na sociedade depois de um período de amnesia. Ele entra na mansão Wayne e
encontra com Batman e Robin amarrados, atirando contra cabeça de Dick. Com isso
retornamos para três dias atrás quando a dupla dinâmica captura o Joker e Dick
apresenta toda as pistas de como ele o identificou como o assassino dominó e
pergunta quem está seguindo a trilha de peças (mexican train). A polícia chega para
levar o Joker sob custódia e ele diz “Parece que todos morrem no fogo cruzado. A
não ser ... a não ser que você é tão bom quanto ele era” (Batman & Robin #13, p. 11,
q. 4).
Dick leva o comissário Gordon até o esconderijo embaixo da Wayne Tower para
falar dos planos do Joker e de El Penitente, no caminho Gordon revela que os
policiais preferem Dick à Bruce como Batman. Dick revela que o antidoto para a
doença espalhada pelos Dolatrons em Batman Reborn (Batman & Robin #1-3) foi
um embuste, uma isca, que o plano é gerar vícios que possam ser espalhados como
um vírus e ele pode ser ativado por qualquer outra doença, infectando a cidade
inteira. Mas essa conversa é interrompida pela notícia de que Robin foi visitar a cela
do Joker e começa a espanca-lo. No caminho de volta, Dick e Gordon são atacados
pelos capangas de Hurt e caem no meio de Gotham cercados por Dolatrons enquanto
os capangas de Hurt libertam o professor Pyg.
Enquanto Damian espanca o Joker o vilão revela que ele está usando a todos em um
embate contra Hurt e a Black Glove e usa a hesitação de Robin para envenená-lo e
usar o seu cinto de utilidades para fugir da central de polícia com ele como refém.
Somos mostrados então à Hurt praticando tiro em melancias enquanto Pyg se
autoflagela em preparação para o embate com Batman. Enquanto isso Batman e
Gordon tentam escapar do acidente com o Batmóvel cercados por Dolatrons que
capturam Gordon enquanto Dick tenta impedir que o Batmóvel se autodestrua. Ele
não consegue e o carro explode o deixando inconsciente para ser resgatado por
Alfred, acordando no dia seguinte com a cidade em estado de caos com os cidadãos
de Gotham viciados na droga que Pyg inventou.
Quando Dick acorda, o Joker fala com ele pelo comunicador de Damian avisando
que Gordon está sendo mantido como refém no beco do crime e que ele preparou o
bufê e quer que Dick seja os fogos de artifício. No beco do crime Gordon está
amarrado enquanto Hurt faz um discurso sobre transformar Gotham na capital do
crime através de uma nova droga que destrói toda e qualquer razão. Nesse momento,
o senador Vine que vimos no epílogo do arco Batman vs Robin come pipocas e acha
um dominó dentro dela e acaba morrendo vítima do veneno do Joker. Nesse
momento Batman aparece e luta com os Dolatrons enquanto outros capangas caem
vítimas do veneno. Nesse momento Hurt instiga Gordon a atacar Dick oferecendo a
droga para ele, na hora que Dick vai libertá-lo Gordon o distrai e o golpeia pelas
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costas, se lamentando enquanto Dick desmaia. Nesse momento Hurt se vangloria e
diz ao Joker que o tabuleiro é dele depois de seus cavalos terem caídos. O que leva
o Joker a pensar em usar Damian para contra-atacar.
Depois de fazer um discurso para Damian dentro do mausoléu da família Wayne ele
fala de Big Mike (se referindo duplamente a um tipo de banana e ao arcanjo Miguel)
enquanto come uma banana e joga ela perto da entrada do mausoléu, libertando
Robin e dizendo que Hurt preferiu jogar xadrez ao invés de dominós. Voltamos agora
à cena de Hurt fingindo ser Thomas Wayne entrando na mansão com Alfred o
reconhecendo. Enquanto a cidade está em caos por que grande parte da população
está infectada com o vício promovido pela droga de Pyg, Hurt como Wayne vai à
público dizer que ele tem uma solução, mas vai custar caro à Gotham. Gordon já
vestido para se transformar em Dolatron consegue se livrar do domínio da droga ao
mesmo tempo em que Damian ataca o professor Pyg, Gordon então volta à central
de polícia enquanto Damian enfrenta os capangas de Hurt, sendo capturado.
Nesse momento nós retornamos para a abertura do arco quando Hurt atira na cabeça
de Dick, mas ele explica que a bala não foi feita para mata-lo, mas para causar um
coágulo que causará dano cerebral permanente. Mas, Hurt propõe salvar Dick pela
alma de Damian, que nega e avisa que sabe quem Hurt é “Eu não acredito em almas.
Isso não tem sentido. Você não é o Diabo! Você é um homem que viveu demais.
Nós sabemos quem é você! Você não deveria ter voltado aqui!” (Batman & Robin
#15, p. 17, q. 4-5). Depois disso Hurt revela que Thomas e Martha Wayne o
acolheram e que agora ele tomará o seu rosto e corromperá suas memórias, nesse
momento Hurt faz menção de fazer um juramento com Damian em cima da caixa
em forma de morcego. Antes disso ocorrer, alguém faz o assobio dos Miagani que
abre a caixa, Hurt olha dentro dela e vê um pedaço de papel escrito Gotcha! (Te
peguei). Quando ele se vira Batman e Robin o socam, nesse momento, Bruce aparece
e diz que tudo acabou (It’s all over).

Esse arco não possui muitas relações com o cânone, ele serve mais como um paralelo
com Batman: R.I.P, só que ao invés de ser um embate entre Bruce e Hurt com o Joker no
meio, é o contrário, é um confronto entre Hurt e Joker com Batman e Robin pegos no
fogo cruzado. Há outras citações, o modo como Gordon é preso e tentado é reminiscente
de Killing Joke, embora ele resista na primeira e nessa história ele sucumba. Outra citação
é o modo como Hurt se prepara para fazer o juramento (Batman & Robin #15, p. 19, q.
2) e que é feita menção em uma das capas da edição, esse juramento é referente ao
juramento que Dick fez quando se tornou Robin na Detective Comics #38. Na verdade
esse arco é apenas a preparação para o final dessa fase que ocorrerá na edição #16 de
Batman & Robin.
4.3.2.8 The Return of Bruce Wayne (The Return of Bruce Wayne #1-6)
Essa minissérie é estruturada de modo que cada edição se passe em uma época diferente:
começamos nos tempos pré-históricos (#1), depois vamos para a colonização americana
(#2), depois para o tempo dos piratas (#3), depois para depois da guerra da secessão
americana (#4), depois para o meio do século XX (#5), até chegarmos ao futuro e ao
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presente (#6). É importante apontar também que essa minissérie ocorre ao mesmo tempo
em que o arco Batman and Robin Must Die e foram publicadas em épocas similares,
apesar das duas revistas terem atrasado algumas vezes, resultando em uma primeira
apresentação fora da ordem pretendida.
A Primeira edição se inicia com a saída de Bruce da caverna onde Antrho estava e
se encontra com homens primitivos da tribo do gamo (Deer People), o povo de
Anthro (chamado de homem velho) que encontraram a nave que foi lançada por Lois
Lane e Jimmy Olsen em Final Crisis #7 como uma arca sobre a terra caso o mundo
fosse conquistado por Darkseid. Homem busca seu pai no fundo da caverna e
recupera o colar de pérolas que pertenceu a sua mãe e decide que isso será passado
de homem para menino (de pai para filho) até o fim dos tempos. Quando a tribo pára
para descansar eles são atacados por uma tribo rival chamada de turba de sangue
(Blood Mob) ataca a tribo, Bruce salva o menino, mas é capturado antes que possa
fazer algo pelos outros. O chefe da tribo rival se chama Savage (em referência à
Vandal Savage) e diz que matará Bruce (confundido com um deus) exatamente como
ele fez com o morcego gigante que apareceu antes.
Bruce é preso no chão e tem alucinações com um morcego e a morte, sendo acordado
e liberto pelo menino utilizando uma máscara de dominó igual à Robin e carregando
um escudo com o símbolo do morcego. Ele chama Bruce de Man of Bats e dá a ele
o seu cinto de utilidades, fazendo com que Brucei tome um antibiótico. Quando
amanhece e Savage se prepara para comer o homem-deus, Bruce o ataca vestindo o
couro do morcego gigante e derrotando Savage e seus homens usando as suas armas
modernas enquanto menino os assusta falando sobre a tribo do morcego (Bat
People). Ao final do combate Bruce recupera o colar de pérolas e devolve ele ao
menino e depois vai embora no momento em que começa um eclipse negro. O resto
dos homens da tribo os persegue e eles pula em uma cachoeira para se salvar, quando
menino volta, Bruce desaparece.
Enquanto a turba de sangue expulsa Savage por ter irritado o sol (causado o eclipse),
Booster Gold, Superman, Green Lantern e Rip Hunter aparecem procurando por
Bruce, declarando que Bruce sobrevive a tudo, só que dessa vez, se ele retornar ao
tempo dele, todos morrem. Ao mesmo tempo, Bruce acorda em outro tempo, ao lado
de uma mulher que está sendo atacada por um monstro imenso.
A segunda edição inicia exatamente nesse ponto, Bruce lutando contra um monstro
enorme com vários tentáculos (que se parece muito com o Hyper-Adapter) e
desmaia, sendo salvo pela mulher que estava ao seu lado. Ele acorda na cabana de
uma mulher chamada Annie e ela diz que pediu por um homem aos deuses, ela diz
que ele se chama Mordecai, um peregrino investigador. O primeiro caso dele é uma
mulher que diz que seu marido foi morto pelo monstro da floresta como obra do
diabo e tenta imputar a culpa em Annie, Mordecai segue pistas com muita lógica e
deduz que a própria esposa matou o marido por que ele a espancava. O outro
peregrino investigador, Maleus, acredita que Mordecai é muito leniente e que
desacredita demais na possibilidade do trabalho do diabo.
Mordecai acaba descobrindo que ele não é um peregrino e que Annie é uma bruxa e
o encontrou quando ela pediu por um homem. Maleus continua sua investigação
convicto de que há bruxas e o trabalho do Diabo na colônia de Gotham e busca
Mordecai enquanto ele posa para um quadro com o seu diário para Van Derm, um
pintor holandês. Na floresta o grupo de investigadores acha o corpo do marido da
viúva sem nenhuma carne nos ossos, Mordecai ainda está certo de que a mulher
matou o marido e que depois foi atacado, mas Maleus acha que tudo é obra do
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Dragão do juízo final. Mordecai vai até Annie e pede explicações, ela revela que o
encontrou nas cavernas pertencentes aos Miagani e que ele chegou quando ela pediu
por um vingador, nessa hora a criatura ataca novamente e Mordecai entra em
combate com ele novamente. Annie foge e procura ajuda, mas Maleus está certo de
que ela é uma bruxa e que foi ela a responsável pelas mortes, executando-a
sumariamente na forca. Enquanto é enforcada Annie amaldiçoa Maleus com seu
verdadeiro nome Nathaniel Wayne e toda sua linhagem. Ao mesmo tempo Mordecai
atrasa a criatura e foge pela cachoeira no momento em que é transportado para outro
tempo. Van Derm terminou o quadro e guardou o diário enquanto Gotham
prosperava.
Existe um interlúdio durante essa edição que é a viagem da equipe de busca do
presente formada por Booster Gold, Superman, Green Lantern e Rip Hunter até a
última cidadela antes da morte o universo. Lá eles conversam com um robô
arquivista que vasculha as linhas temporais por Bruce, mas na verdade é o próprio
Bruce disfarçado que rouba a máquina do tempo de Rip Hunter e foge para o
presente, deixando os heróis lá com a simples mensagem “Vocês precisam confiar
em mim.” (The Returno f Bruce Wayne #2, p. 25, q. 4).
A terceira edição se inicia com Bruce saído do mar enquanto um navio queima ao
fundo e ele é encontrado na praia pelo pirata Blackbeard enquanto ele se lembra de
flashes de sua luta contra Darkseid. Blackbeard está certo de que Bruce é o famoso
Black Pirate que guarda um grande tesouro dos índios. Blackbeard obriga Bruce a
indicar o caminho por dentro das cavernas ao colocar a vida de Jack Loggins (na
verdade Jack Valor o neto e sucessor do Black Pirate) em risco. Adentrando as
cavernas diversas armadilhas são disparadas matando boa parte dos homens de
Blackbeard até que Valor revela sua verdadeira identidade a Bruce e cria um plano
para que eles escapem. Os homens de Blackbeard ouvem a conversa e acuam Bruce
até que ele caia no rio, levando os piratas a segui-lo.
Quando eles encontram uma ponte feita de ossos os Miagani atacam e Bruce aparece
vestindo a mortalha do Black Pirate desafiando Blackbeard para um duelo. Depois
de derrotar os piratas e despacha-los rio a baixo, Jack Valor guia Bruce até os
Miagani que guia apenas o último para ver a sua capa e capuz em um altar muito
similar ao que Dick encontrou no presente. Nesse momento Bruce se lembra de parte
de seu passado e os Miagani o reverenciam. Depois disso Bruce conta tudo o que
lembra para Jack e pede que ele entregue essas anotações para Van Derm em Gotham
enquanto ele desaparece novamente, o que Jack faz alguns anos depois.
Nessa edição também há um interlúdio pequeno sobre os heróis investigando as
pistas deixadas por Bruce com Tim Drake, o Red Robin explicando que ele estava
coletando aparições do símbolo de morcego ao redor do mundo. Essa edição também
termina um epílogo que aponta para a próxima edição, com dois bandidos
procurando pelo assassino de aluguel Jonah Hex no meio de uma Mansão Wayne
inacabada para que ele proteja o chefe dos dois bandidos de um estranho que
arremessa batarangues.
A quarta edição inicia com um grupo de bandidos assaltam uma fazenda e matam
o marido e o filho da dona da fazenda enquanto levam a filha e uma caixa marcada
com um morcego. Quando a dona da fazenda pede aos céus por um anjo da vingança,
Bruce aparece vestido um traje de Cowboy preto e uma máscara. Enquanto isso os
dois bandidos que apareceram no epílogo da edição passada falam sobre esse
cavaleiro que parece um fantasma e que apareceu a pouco tempo, levando Hex até o
Monsieur Savage (o mesmo Vandal Savage da edição #1) que é quem encomenda
esse trabalho. Na sala ao lado Thomas Wayne e um índio chamado Black Horse estão
drogando a filha dos Van Derm para que ela abra a caixa com o símbolo do morcego,
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mas ela resiste. Quando Black Horse percebe que Thomas está indo longe demais ele
tenta mata-lo, mas Thomas saca primeiro e o mata.
Enquanto os vilões fogem Bruce entra na cidade e vai aos poucos derrotando os
capangas de Savage e de Thomas Wayne até que descobre que eles fugiram em uma
diligência. Bruce vai atrás deles saltando em cima dela, fazendo com que Savage
relembre da cena nos tempos pré-históricos. Bruce derruba Hex e todos brigam em
cima da carroça até que ela cai no cais perto de Alan Wayne que pensava em se matar.
Alan ajuda a garota Van Derm a se levantar quando Bruce mostra à garota o colar de
pérolas de White Fawn que sua mãe deu à ele em troca de vingança. Isso faz com
que ela o reconheça como o escolhido e abra a caixa para Bruce ver. Thomas tenta
matar Bruce e tomar a caixa mas é impedido por Savage que alucina Bruce como um
morcego. Nessa hora Hex aparece e duela com Bruce acertando-o e derrubando-o na
água.
Temos dois epílogos aqui, o primeiro mostra Alan Wayne e Catherine Van Derm se
casando e terminando a mansão Wayne, além da viagem para a Liverpool de Thomas
(é dado a entender que ele é Jack The Ripper) e que Hex fica sem o ouro. O segundo
mostra a próxima parada de Bruce ao longo do tempo, chegando a uma Gotham
moderna mas completamente tomada pelo crime e pelo caos, sendo atropelado logo
após sua chegada.
A quinta edição se inicia no presente com uma reunião da Justice League sobre a
gravação de Bruce que vimos na Batman #701 e #702. Quando retornamos para a
viagem no tempo de Bruce ele está no hospital e uma mulher (Marsha Lamarr)
dizendo ser a melhor amiga de Martha Wayne pede que ele vista a fantasia de
Batman original utilizada por Thomas Wayne para desmascarar seu assassino. A
enfermeira do hospital devolve o livro que Bruce pegou da caixa na última edição
que tem um furo no meio que salvou a vida dele. Lendo o diário que pertenceu à
Mordecai, Bruce percebe que a caligrafia do diário é igual à dele. Marsha quer que
Bruce finja ser um detetive particular e que vá com ela em alguns lugares.
A primeira parada é a mansão da família Kane para falar com a mãe de Martha,
Betsy Kane. Betsy parece estar certa de que Thomas Wayne foi o responsável pela
morte de Martha, dizendo que o colar de pérolas era uma relíquia sem valor e que
ela foi utilizada apenas para identificar Martha como alvo. Ela também acusa
Thomas de ser duas pessoas, uma durante o dia, outra a noite e ela sabia do quarto
secreto em que tentaram trata-lo enquanto Bruce estava no internato. A última
acusação de Betsy é que Thomas Wayne está vivo. A segunda parada é o cemitério
da família Wayne, Marsha explica as diversas lendas daquele lugar, falando do
Frontiersman, do Black Pirate, de um secto religioso chamado Hellerites e de um
povo morcego (os Miagani). Apesar de Marsha dizer que o local esteja vazio a
meses, Bruce acredita que a porta do mausoléu de Alan e Catherine Wayne foi aberto
recentemente. A terceira parada é o hospital psiquiátrico militar Willowood, lá um
jovem Carter Nichols recebe uma proposta e faz uma aposta com Hurt (Simon Hurt
que é Thomas Wayne do passado) depois que este o ameaça ter o mesmo destino de
Roderick Kane (o marido de Betsy Kane). Enquanto espera pelo fim da reunião de
Carter Nichols, Bruce fica lendo o diário e um paciente do hospital em uma cadeira
de rodas fala com ele: “Batman, cuidado. O buraco nas coisas.” (The Return of Bruce
Wayne #5, p. 19, q. 1).
Depois de todas essas paradas, Marsha pede para Bruce se vestir com a fantasia de
seu pai e ir até o mausoléu. Enquanto isso ela se disfarçava de Martha Wayne e os
membros da Black Glove da época se dirigem ao cemitério. Bruce já sabia que era
uma armadilha e tinha a sensação de que já havia feito algo parecido antes, mas ainda
assim vai até o local combinado com o eclipse acontecendo. Quando ele chega lá
Marsha o ataca pelas costas e o prende para um ritual de sacrifício enquanto Hurt
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explica o motivo do plano, quando ele conjurou Barbatos pela primeira vez ele não
sabia com o que estava lidando, mas agora ele sabia. Os membros da Glove espalham
gasolina pelo corpo de Bruce e Marsha acende o fogo, enquanto Hurt ordena a
Carter Nichols que ele ative a máquina do tempo e chame Barbatos, mas ele se nega.
Bruce toma a máquina de sua mão e a ativa desaparecendo com o fim do eclipse.
Carter Nichols diz que sua alma não está à venda e com isso ganha sua aposta com
Hurt. O epílogo dessa edição mostra a Justice League e Red Robin escoltando a capa
e o capuz de Bruce que foi deixado na pré-história até que o próprio Bruce chega em
uma forma meio cibernética saindo da máquina do tempo de Rip Hunter, exatamente
como vimos no final da edição #2.
A sexta edição começa em Vanishing Point onde os arquivistas estão terminando de
guardas os últimos itens para a capsula do tempo deste universo, todos relacionados
à história de Bruce Wayne, o colar de Martha Wayne, a arma e a bala de Joe Chill, o
sino com que ele chamou Alfred em Year One e a máquina do tempo de Carter
Nichols. Os arquivistas salvam a vida de Bruce que recupera sua memória mas está
infectado com o Hyper-Adapter, ele pede para que eles criem uma máquina do tempo
e que o disfarcem como um deles, além de apagar sua memória novamente. Quando
a equipe de resgate chega à Vanishing Point, ocorre a cena da edição #2 e ele viaja
ao presente. Lá Tim tenta conversar com ele, mas o resto da Justice League interfere
e ele derrota a todos.
No futuro, enquanto Vanishing Point é destruída pela entropia, a máquina do tempo
que foi pedida por Bruce se completa em volta da equipe de resgate e eles conseguem
escapar do fim do universo. Voltando ao presente, depois da derrota da liga, Tim vai
conversar com Bruce e consegue fazê-lo parar, Wonder Woman chega e mostra que
a capa e o capuz estão brilhando com energia Ômega. Bruce pede para que Wonder
Woman use seu laço encantado para que ele diga a verdade e se lembre de tudo. O
Hyper-Adapter descobre o plano de Bruce e toma o controle do arquivista que está
fundido com ele. Nesse momento, a equipe de resgate retorna ao presente e
conseguem separar o Hyper-Adapter de Bruce e colocá-lo na nova máquina do
tempo, enviando-o para o início dos tempos na forma de um morcego gigante que
Vandal Savage mata e o Hyper-Adapter se torna todos os morcegos importantes que
apareceram na história do Batman, incluindo o que Dick enfrentou em Batman &
Robin #11.
Com essa separação Bruce colapsa e os outros heróis percebem que a energia Ômega
só deixará o seu corpo quando ele morrer. Por causa da sobrevivência de Bruce o
tempo que estava sendo manipulado por Darkseid começa a se desmanchar. Durante
o seu desmaio, Bruce tem uma conversa metafórica com Darkseid e Metron20, este
último diz que “O quinto mundo é meu experimento absoluto. Todo o tempo é agora.
Pode o Homem enfrentar o desafio do mal? Girá-lo de ‘cabeça para baixo’ e terminálo? Diga-me a primeira verdade do Batman. Tome controle do plano de Darkseid.
Convoque o fim de tudo.” (The Return of Bruce Wayne #5, p. 27). A Justice League
consegue parar o coração de Bruce e depois ressuscitá-lo, levando ele a perceber e
revelar a primeira verdade do Batman, ele nunca esteve sozinho, ele se tornou o
Batman não quando o morcego entrou pela janela em Year One (cena que é
reproduzida nessa edição junto com o texto original um pouco adaptado), mas sim
quando pediu a ajuda de Alfred tocando o sino. Com isso revelado, Bruce desperta e
veste sua capa e capuz para salvar Gotham.

Os dois objetivos principais dessa minissérie são bastante claros: primeiro trazer de volta
Bruce Wayne ao presente para assumir novamente o capuz do Batman; segundo,
20

Metron é o Deus do tempo do Fourth World.
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(re)organizar a história do Batman a partir da família Van Derm e Wayne ao longo de toda
a história de Gotham. O interessante para nós é como ao modificar a árvore genealógica
e cronologia da família Wayne, Morrison está reunindo e lidando com dados conflitantes
para criar uma versão definitiva:
Eu basicamente pesquisei tudo o que havia, e depois que eu coloquei tudo no
papel eu descobri uma versão completamente diferente e contraditória, como é
normal com essas coisas. Então eu tive que combinar as duas em uma. Uma
versão diz que a mansão Wayne foi construída em 1855 e a outra versão diz que
ela foi construída em 1799, então eu meio que falseei isso. (HUDSON, 2010)

Nesse caso em específico Morrison está se referindo à história da mansão, mas ela pode
muito bem se referir a todo o conjunto de elementos que ele lança mão para construir a
peregrinação de Bruce ao longo do tempo. Não é de surpreender que a viagem se inicia
na aurora dos tempos com Anthro (primeira aparição em Showcase #74, 1968), o primeiro
humano e que recebe o fogo de Metron em Final Crisis e termina em Vanishing Point
(primeira aparição em Adventures of Superman #476, 1991) o último local desta linha
temporal antes que o universo acabe. Essa jornada do começo ao fim dos tempos
consolida o Batman como uma entidade mitológica, que sempre esteve presente em toda
a história do universo DC, moldando Gotham assim como Gotham o moldou. Essa
perspectiva também valida a contínua reiteração durante o final da primeira fase e toda a
segunda fase dessa passagem que Batman e Robin nunca morrerão, não porque os
indivíduos que usam os nomes são imortais, mas porque os símbolos que os representam
serão sempre passados adiante.
A minissérie, por isso mesmo, é cheia de pequenas citações, desde a utilização recorrente
à Vandal Savage como um vilão ao longo do tempo, até a citação de heróis menores que
foram inspirados ou relacionados com o Batman, como o Black Pirate (primeira aparição
em Action Comics #23, 1940, mas essa versão se refere à Starman v2 #30-33, 1997) ou o
Frontiersman (Jeremy Coe, primeira aparição em Detective Comics #205, 1954). A
própria aparição de Jonah Hex pode ser considerada uma citação, mas a sua aparição em
histórias de Western na DC é muito normal, seja como um personagem principal, seja
como um coadjuvante como na edição #4.
Além das citações, temos duas relações de necessidade narrativa que são importantes,
mas não centrais para a compreensão dessa minissérie. A primeira é, novamente, o arco
Dark Knight, Dark City já mencionado em Batman vs Robin, Thomas Wayne se refere ao
ritual ocorrido nessa história na edição #4 e novamente na edição #5. No primeiro caso
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ele apenas fala de um ritual mal sucedido, no segundo ele parece já saber da relação entre
Bruce, Barbatos e Darkseid ao mencionar ciência negra (Dark Science) ao invés de magia
como fonte do poder ali convocado. A segunda é a presença de Metron como um
contraponto à Darkseid, ele aparece na mesma forma que apareceu em Seven Soldiers of
Victory (2005-2006), como um cadeirante que não consegue falar.
Por último, temos uma relação de necessidade temática com Batman:Year One (1987),
temos uma retomada de algumas páginas desse arco na edição #6, mas elas não modificam
o texto de modo significativo. O que realmente muda é o sentido dado à cena em que
Bruce se encontra sangrando em uma sala se perguntando o que fazer quando um morcego
entra pela janela e ele decide se tornar um morcego, chamando Alfred para cuidar de seus
ferimentos. O argumento de Morrison é que Bruce não se tornou o Batman quando o
morcego quebrou a janela, mas sim quando ele decidiu pedir ajuda. Isso quebra com boa
parte da construção do personagem ao longo dos anos 1990 e 2000 como um solitário
autossuficiente, ressignificando um momento importante na mitologia do personagem.
4.3.2.9 Black Mass (Batman & Robin #16)
Essa edição se inicia com uma recontagem dos eventos ocorridos em 1765 que foram
apresentados pela primeira vez em Dark Knight, Dark City. Em específico a fuga
dos ocultistas depois do aparecimento de Barbatos. Só que agora somos
apresentados à um dele que não fugiu, Thomas Wayne faz um pacto com o OmegaAdapter e come o morcego que o encarnou e depois se banhou no sangue do
sacrifício. Hurt olha para Bruce e manda seus capangas aleija-los. Os dois Batmans
e Robin dão cabo rapidamente dos capangas e se dividem, Bruce vai atrás de Hurt
enquanto Dick e Damian vão salvar Gotham de Pyg e da bomba atômica que Joker
deixou na estação de metrô do esconderijo. Descendo até a Bat-caverna Bruce
persegue Hurt que o engana e prende em uma cela de contenção e faz um discurso
vitorioso proclamando que Batman apodreça no purgatório (R.I.P Rot in Purgatory
e não Rest in Peace).
Enquanto isso Dick e Damian derrotam Pyg ao denunciar aos Dolatrons que ele
possui toda a droga que eles querem, é só tomar dele. Gordon também chega à central
de polícia e ajuda a diminuir a confusão nas ruas. Na Batcaverna Bruce consegue
alcançar Hurt e revela que já sabe exatamente quem ele é e o que ele fez, mas Hurt
não aceita a vitória e foge pelo lago na caverna onde Alfred está se afogando. Bruce
salva Alfred enquanto Hurt sai pelo mausoléu e vê uma trilha de dominós levando
até a saída. Fora do mausoléu Joker está esperando por Hurt e ilumina uma arma e
faz uma aposta que ele não chega nela antes dele. Hurt corre para a arma mas
escorrega na casca de banana deixada na edição #15 e cai, fazendo com que o Joker
drogue e depois enterre Hurt dizendo que ganhou dele em todos os jogos. Bruce
salva Alfred enquanto Damian desarma a bomba deixada pelo Joker e depois vai
atrás do Joker, capturando-o no final. Depois disso temos o epílogo dessa fase que é
Bruce revelando ao mundo que ele financiou o Batman por todos esses anos e que
ele vai iniciar uma nova era de combate ao crime, preparando o terreno para Batman
Inc. e a terceira fase da passagem de Morrison.
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Essa edição só possui uma grande relação com o cânone, mas ela é muito importante para
a compreensão das duas fases apresentadas até agora, a retomada de Dark Knight, Dark
City (Batman #452-454, 1990). Nesse arco, um ritual mal executado em 1765 leva à
conjuração de Barbatos, um demônio morcego que fica preso em um porão até que certas
condições fossem cumpridas, inclusive libertar o sacrifício humano que ficou preso lá e
morreu de fome. Morrison reapresenta no começa da edição #16 o argumento central,
mas coloca que Thomas Wayne estava nesse local e que ele completou o ritual,
modificando o final do arco e invalidando-o no processo. Junto com isso, Barbatos deixa
de ser uma criatura sobrenatural para ser a encarnação de um ser tecno-mágico enviado
por Darkseid para se adaptar e matar Bruce, levando embora essa realidade junto.
Assim, Morrison costura toda a sua passagem até aqui pela luta de um homem contra o
mal, encanado pelo deus do Mal e trazido à tona por um apostolo que é uma contraparte
de Bruce durante sua jornada na segunda fase. Enquanto Bruce quer resistir à tentação de
Darkseid e apenas sobreviver, Thomas Wayne quer dominar essa potência destruidora.
Ao longo dos anos e com o passar dos eclipses os dois aprendem mais sobre a situação
em que se encontram, mas Bruce planeja acabar com a armadilha, enquanto Thomas
deseja abraça-la, inclusive desdenhando de quem o quis ajudar.
4.4 Encargo e Diretriz
Após essa longa recontagem dos eventos narrativos e das relações de continuidade e do
cânone podemos perceber que existem dois períodos que funcionam como base para as
histórias contadas, primeiro as histórias do meio da década de 1940 até o final da década
de 1950, a chamada era de prata. O segundo período vai desde 1987, ano de Batman:
Year One, até 1990, ano de Dark Knight, Dark City e Gothic, passando por Death in the
Family (1988-1989). Esses dois períodos tem uma grande diferença temática entre eles
que pode ser feita com praticamente todos os Comics, os anos 1940 e 1950 são os
ingênuos ou estapafúrdios devido muito aos efeitos seguintes do Comics Code, enquanto
o final dos anos 1980 são os anos em que a “seriedade” vira central para o público e para
os criadores, era preciso delimitar que Comics não são mais para crianças.
Muito do que foi feito nessa época na DC veio em negação às histórias anteriores,
primeiro tematicamente, depois com a invalidação das histórias passadas. Com o Batman
o primeiro caso se deu com The Dark Knight Returns (1986) que apresentava um Bruce
cínico e em fim de carreira disposto a retornar mais uma vez a lutar contra o crime e
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contra o status quo. Embora a história em si seja inspiradora e otimista já que termina
com o Batman recomeçando, o caminho até ali foi duro, espinhoso e moralmente
ambíguo. O otimismo apresentado aqui não pode ser confundido com o feliz
desprendimento das histórias da era de prata, não há mais certeza da vitória dos heróis e
qualquer ganho moral sempre tem preços e conseqüências. Quando a DC decidiu reiniciar
sua continuidade com Crisis on Infinite Earths (1985-1986) apareceu a oportunidade de
invalidar e retirar da continuidade as histórias com temática conflitante, no caso do
Batman, aquelas anteriores à 1969, ano do projeto New Batman de Neil Adams e Dennis
O’Neil.
Como já apresentamos anteriormente no capítulo 1, esse reinício não foi total, roteiristas
e desenhistas diversas vezes se apropriavam de algum personagem ou evento que estava
inválido e o resgatava, seja como inspiração, gerando uma necessidade temática, seja
referenciando os próprios eventos, gerando uma necessidade narrativa. Mas esses resgates
sempre passavam por um crivo temático, ela não pode ser ridícula ou espalhafatosa
demais, ou então geravam adaptações nos personagens como o caso de Deadshot que se
tornou praticamente irreconhecível. Portanto, no caso do Batman, as histórias que
lidavam com viagens espaciais ou interdimensionais, monstros de outras dimensões e
viagens no tempo, todas temáticas comuns na era de prata. O objetivo era deixar o
personagem mais crível ou, pelo menos, menos fantástico.
Assim, Morrison se encontra trançando duas linhagens temáticas muito diferentes
pertencentes ao mesmo personagem, duas partes de seu cânone que raramente se
misturavam. É aqui que encontramos a sua primeira Diretriz, conciliar as duas partes do
cânone do Batman. Dizemos isso porque durante toda a primeira fase as aventuras de
Bruce se baseiam em histórias da era de prata, sempre referenciadas como um passado
pouco explorado ou mesmo esquecido do personagem. Durante a segunda fase isso é mais
incisivo, visto que boa parte dela é tomada por uma viagem no tempo e lutas contra seres
divinos de outro planeta, não há mais referências aqui, há uma retomada desses temas,
embora não de histórias específicas.
Morrison faz essa conciliação ao adaptar tematicamente as histórias antigas, o passado
não é exatamente tão feliz e lindo, muitas vezes há angustias ou temores que não
apareciam naquela época, mas vem à tona agora. Chegamos aqui à segunda Diretriz de
Morrison nessa sua passagem pelo Batman, a adaptação temática das duas partes
diferentes do cânone. Não estamos nos referindo apenas à essa adaptação das histórias da
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era de prata se tornando mais “sujas” ou “realistas”, mas também à grande dose de
ambiguidade que é criada entre essas duas partes do cânone. Um bom exemplo é o BatMite durante Batman: R.I.P, embora durante todo o tempo seja dado a entender que ele
nada mais é do que um delírio de Bruce criado para suportar um ataque mental, em
algumas ocasiões, como durante o interrogatório de Charlie Caligula na Batman #679 ou
na entrada de Batman em Arkham, se apresenta a possibilidade daquela criatura ser real.
Outro exemplo são as viagens no tempo feitas pela máquina do doutor Carter Nichols
que são apresentadas como estranhas, mas reais, tanto na Batman #700 quanto em The
Return of Bruce Wayne #5.
Ao fazer essa adaptação temática, Morrison apresenta uma versatilidade do personagem
que não era vista em muitos anos. Desde a virada dos anos 1980 para os anos 1990 o
Batman foi se cristalizando como um solitário com tendências obsessivas, isso já estava
presente no final dos anos 1960 e durante a década de 1970, mas se tornou a visão
principal do personagem após as duas obras seminais de Frank Miller (The Dark Knight
Returns e Year One). Morrison não se contrapõe completamente a esse modo de tratar o
personagem durante sua passagem, mas a apresenta como uma progressão do personagem
que foi mudando com o tempo. Podemos ver isso principalmente na Batman #682 e #683
quando Morrison faz uma recapitulação da história de Bruce como Batman, mas também
na sexta página da Batman #700, quando podemos ver um dos momentos de mudança no
instante em que o Riddler o chama de Caped Crusader e o Batman o manda não o chamar
mais assim. Inclusive, o primeiro arco da passagem se inicia com a afirmação de Alfred
de que Bruce tivesse virado apenas o Batman e que estaria fazendo a sua voz atemorizante
o tempo todo.
Além dessa apresentação histórica, também há a utilização de diferentes Batmen para
mostrar essa versatilidade. Se Bruce não pode mais ser alegre e jovial, nada impede Dick
de o ser, sendo um Batman que a polícia gosta sendo educado e polido com os oficiais.
Dick também é mostrado como um bom detetive, mas sem o ímpeto e a dedicação que
beira a obsessão de Bruce, também não é bom em fazer planos, mas é excelente em
improvisar. O terceiro Batman apresentado com algum destaque na passagem é Damian
em um futuro distante, sendo ainda mais seco que o pai, muito direto e um péssimo
detetive, mas que compensa isso com muita preparação e brutalidade. O que todos os três
têm em comum é o símbolo do morcego, o combate ao crime e a proteção à Gotham, pelo
menos em relação a objetivos.
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O que une todas essas digressões é a idéia do Batman como uma mitologia,
principalmente a partir de The Return of Bruce Wayne e da Batman #700 em que vemos
essa repercussão, sempre houve e sempre haverá um Batman. Esse tema mitológico
continua quando examinamos a sua batalhada contra Darkseid como sendo a batalha não
entre os dois indivíduos, mas sim entre os dois conceitos que encarnam, Mal e crime
contra o Bem ou o combate ao crime. Isso fica claro quando vemos a página 18 da edição
#655 em um diálogo entre Gordon e Batman “Porque você teve de escolher um inimigo
que é tão antigo quanto o tempo e maior do que todos nós Batman? Pelo mesmo motivo
que você, Jim. Eu imaginei que eu podia com ele.” (Batman #655, p. 18, q. 6-7). Essa
mesma frase reaparece na página 11 da Batman #702 antes de Bruce ir enfrentar Darkseid,
ou seja na oportunidade que ele teve de enfrentar o Mal.
Essa transformação do legado em mitologia é a terceira Diretriz de Morrison. Ela é mais
forte durante a segunda fase quando Dick precisa assumir o capuz de Batman, Alfred faz
um discurso sobre como Batman é um papel em Batman & Robin #3, e também durante
toda o The Return of Bruce Wayne, em que é dito mais de uma vez que tudo o que os
novos deuses tocam se torna mitologia e que eles lidam com uma batalha de ideias. No
entanto isso pode ser visto também durante a primeira fase, tanto pela tentativa de Simon
Hurt de criar substitutos ao Batman, quanto pelos integrantes do Club of Heroes, todos
eles indivíduos que se inspiraram no vigilante de Gotham para utilizar o símbolo do
morcego na luta contra o crime. Do mesmo modo, podemos pensar na repetição da frase
de que Batman e Robin nunca morrerão, ou de que sempre haverá um Batman, ou mesmo
a idéia de que sempre houve um Batman, como uma reafirmação dessa mitologia do
personagem. Mesmo que a história do Batman tenha começado com Bruce Wayne, ela
não terminará com ele, sempre haverá alguém que herdará as suas convicções e
continuará com a sua jornada.
Essa afirmação soa irônica quando durante essas duas fases temos a morte e ressureição
de Bruce. Embora sejamos constantemente alertados sobre a continuidade do seu legado
mesmo após a sua morte, também somos sempre apontados para o fato de que essa é uma
história sobre ele. A briga entre Jason Todd e Dick Grayson (o segundo e o primeiro
Robin) é sobre a tutela e o futuro do legado de Bruce e boa parte das histórias posteriores
são focadas na chance de que Bruce possa ser trazido de volta ou de que ele está vivo e
perdido e que as pistas de seu paradeiro devem ser decifradas. É um comentário, não
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exatamente sutil, sobre a perenidade desses personagens e sobre o modelo de produção
(em última instância) em que tudo precisa retornar a um estágio inicial.
O que torna interessante é que nunca ocorre dessa maneira exatamente. Quando Miller
escreveu (e desenhou) o Batman na segunda metade da década de 1980 ele não retornou
o personagem ao ponto de início, ele continuou uma tendência iniciada nos anos 1970.
Neil Adams (desenhista) e Dennis O’Neal (roteirista) sim, eles declaravam que estavam
retornando o personagem às suas origens e que estavam sendo fieis à visão original dele,
mas ao fazer isso, ainda assim, absorveram elementos daquelas duas décadas que eles
desprezaram, só foram criteriosos com o que escolheram (ou assim se dizem).
Da mesma maneira ocorreu com o Batman após a passagem de Morrison. Scott Snyder,
o roteirista da revista Batman v2 após o novo reinicio do universo DC em 2011, baseou
o seu primeiro arco na revista com um resgate do irmão mais velho de Bruce, Thomas
Wayne Jr, transformando-o em um vilão chamado Talon. Logo após o final da terceira
fase de Morrison e a sua saída do personagem, Snyder foi incumbido de recriar a origem
do Batman para esse novo universo, decidindo realizar um Batman completamente
diferente daquele cujas bases vem de Frank Miller. Nas palavras do autor “... fazer algo
que seja completamente diferente de Year One na sua cadência, cor, dinamismo e
rebeldia, todas essas coisas foram importantes para fazer uma história que tenha um tom
e um sentimento que seja quase antitético a Year One.” (SIMS, 2013). Nada disso seria
possível sem a desconstrução de Year One como a pedra fundamental do Batman que
Morrison propõe ao trazer todas aquelas referências que não são congruentes
tematicamente com ela e construir uma rede de relações que as faça dialogar.
No fim, acreditamos que seja isso que Morrison construiu durante a sua passagem pelo
Batman. Ao se utilizar de um grande número de fontes que possuem características muito
diversas, ele costura toda essas fases e possibilidades do personagem em um todo
congruente. Congruente não por ser todo ele igual tematicamente, mas sim porque faz
uma maneira de que todas essas formas diferentes do Batman se relacionem,
principalmente de maneira histórica. Ou seja, o Batman mudou ao longo do tempo e ele
pode, e deve, mudar novamente, só que todas essas etapas e histórias servem como
substrato para as próximas. Ao fim Morrison pretende celebrar a maneira cooperativa
com que essas histórias são construídas, sempre se escreve com a base do que vem antes,
mesmo quando queremos acabar com ele.
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Conclusão
Durante este trabalho articulamos três linhas centrais de análise com o intuito de conceber
um modelo mais funcional para compreender a continuidade nos Comics de super-heróis
norte-americanos. A primeira linha foi a serialidade, porque os Comics são um meio
seriado por natureza, desde sua concepção as histórias eram pensadas para se proliferar
em outras, mantendo os personagens e o universo ficcional ao redor deles. Essa
propagação, diferente da de outros meios (como o cinema ou a televisão) alcançou níveis
muito maiores nos Comics, tendo, inclusive 75 anos de publicação ininterrupta do
Superman completados em 2014. No início das publicações, as histórias não possuíam
ligação entre si (modelo iterativo de serialidade), aos poucos começou a haver ligações
entre as histórias, iniciando um modelo em espiral de serialidade. A partir dos anos 1960
e do surgimento da Marvel Comics temos um crescimento ainda maior da relação entre
as histórias, chegando ao ponto em que elas eram apenas partes de uma história maior,
inaugurando o modelo da quase-saga nos Comics, que logo foi copiado pela rival DC
Comics.
Essa longa serialização dos personagens é apenas uma das facetas dessa serialidade,
houve também a multiplicação dos personagens que passaram a habitar o mesmo universo
ficcional ao longo de suas aventuras. Podemos, também, explicar a serialidade dos
Comics como uma grande história de um universo ficcional contada em diversas revistas
ao mesmo tempo, cada uma delas dando conta de uma pequena porção desse enorme
universo. Dessa maneira não há como essas linhas narrativas não se entrelaçarem,
personagens se conhecerem, eventos em um dos títulos influenciarem os eventos em
outros títulos. Com esse entrelaçamento os leitores precisavam conhecer os eventos de
diversos títulos para poder fruir uma história diferente.
Essas duas formas de relação entre diferentes histórias formam a segunda linha de análise
deste trabalho, continuidade. A continuidade era entendida, especificamente por
Reynolds (1992), como um grande conjunto de características que davam conta de três
elementos distintos: 1) a relação de uma história com outras histórias passadas; 2) a
relação de um personagem, ou de um evento, com os outros personagens ou eventos
concomitantes; e 3) a validação de cada história no atual estado do universo ficcional.
Para definir melhor esse fenômeno, decidimos desmembrar esses três elementos e
renomear dois deles. O primeiro continua a ser chamado de continuidade, contanto que
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perdesse a idéia de cronologia linear e fosse percebido como uma necessidade lógica mais
do que temporal; o segundo para fazer parte da continuidade como indicada anteriormente
deve apresentar uma ligação de necessidade lógica entre as duas partes (só se consegue
compreender uma das histórias caso se saiba o que se passa na outra), e dizer respeito ao
próprio estado do universo ficcional; o terceiro elemento - o processo de validação das
histórias, foi chamado de cânone.
A formulação desses três conceitos teve como objetivo a melhor compreensão do que
ocorre nas Comics quando uma determinada história se torna inválida, ou seja, é retirada
do conjunto de narrativas que constituem o atual estado do universo ficcional. Ou quando
ocorre o mecanismo inverso, quando uma história que havia sido retirada do cânone é
revalidada ao ser referenciada em uma determinada edição. Essas definições permitem
explicar os motivos pelos quais a história referenciada de modo pontual é reconhecida
pelos leitores mais expertos como um caso de citação. Nesses casos podemos ter
referência a histórias inválidas, mas sem a presunção de revalidá-las. Nas situações em
que há uma referência não a uma história específica, mas sim a temas ou modos de narrar
ou a um estilo do traço, novamente é possível haver uma referência a histórias inválidas
sem que isso acarrete mudança no cânone. Por último, existem as referências diretas a
uma história anterior de modo que o leitor precise conhece-la para fruir de modo
adequado essa história atual, o que nesse caso leva necessariamente a algum tipo de
mudança no cânone.
No caso estudado em profundidade nesse trabalho, foram exploradas duas categorias de
revalidação de histórias, a primeira é o Resgate de narrativas invalidadas anteriormente,
modificando-as de modo pouco significativo para que elas possam funcionar dentro da
temática da narrativa atual. Esse resgate pode ser desde o retorno de personagens, até a
lembrança de eventos ou, mesmo, a tentativa de explicação do modo como esses eventos
ocorreram. A segunda categoria é a Retomada, quando uma história anterior é substituída
por uma nova versão, modificando os fatos, os personagens envolvidos e até mesmo os
eventos mostrados na história, invalidando a versão anterior.
Outros casos não estudados neste trabalho merecem ser lembrados. É possível criar
categorias para situações em que haja apenas invalidação de histórias, sem
necessariamente haver alguma substituição como no caso da retomada. Uma que citamos
anteriormente, o Reboot, ou Reinício, observa-se uma ruptura completa com todo cânone
anterior e um reinício completo com a instauração de um novo cânone, normalmente

156

iniciando com uma nova história de origem, gerando um novo mito criador desse universo
ficcional. A DC Comics fez (ou tentou) um reinício duas vezes, primeiro após Crisis on
Infinite Earths em 1986, mas esse reinício não foi completo, mesclando alguns reboots
com retomadas e mesmo com continuidade direta com as histórias pré-Crisis. A outra
tentativa de reinicio da DC Comics se deu em 2011 após os acontecimentos do evento
Flashpoint, tendo um alcance maior, relançando diversos títulos a partir do número 1 e
recriando o universo a partir do Superman, mas apesar disso o cânone do Batman e do
Green Lantern foram mantidos, apesar de terem sido comprimidos para acontecer em
menos tempo.
Há ainda um terceiro caso, a Inserção (chamado de Retcon ou de continuidade retroativa)
de um evento no passado que reacomoda todo o universo ficcional de modo que ele seja
tratado como se sempre houvesse ocorrido. O caso mais famoso disso se deu na Marvel
com a personagem Jessica Jones, apresentada no título Alias (2001-2004) escrito por
Brian Michael Bendis e desenhado por Michael Gaydos. Nesse título Jessica é uma superheroína aposentada que trabalha como detetive particular em New York e possui
relacionamentos com diversos outros super-heróis, como sendo cliente da firma de
advocacia de Matt Murdock (Daredevil), sendo a melhor amiga de Carol Danvers (Ms
Marvel e depois Warbird) e frequentava a mesma escola que Peter Parker (Spider-Man).
Durante a vida do título ela se apaixonou por Luke Cage e teve uma filha com ele,
desposando-o depois.
Esses movimentos do cânone observados nos Comics levaram à pergunta de como ocorre
a gerência deles e quais instâncias estão envolvidas na decisão de modificar ou não o
cânone. Isso gerou a terceira linha de análise, a gestão da autoria criativa dos Comics e
o lugar das editoras nesse processo. Primeiro percebemos quais os possíveis arranjos no
controle criativo dos Comics de modo para designar quem seria o autor ou autores. Depois
coordenamos isso com o modo como as editoras, principalmente na figura do editor,
conseguem articular demandas e fazer sugestões à equipe criativa, não apenas como
sugestões gerais, mas sim como apontamentos práticos que podem ser operacionalizados
pela equipe. Por último, nós tentamos compreender como e porque determinados autores
conseguem negociar uma maior liberdade criativa, fazendo com que a editora dê o aval
para idéias que não aprovaria se fossem feitas em outras circunstâncias ou por outras
equipes criativas.
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As três linhas de análise, então, convergiram para um exercício analítico acerca de duas
fases da passagem de Grant Morrison pelo Batman entre 2006 e 2011, que tinha como
perguntas centrais: 1) Quais foram as mudanças no cânone que ocorreram durante essas
fases? 2) Como Grant Morrison conseguiu negociar para que as suas idéias fossem
aceitas? e 3) Com qual intenção foram feitas as mudanças do cânone durante a passagem
de Grant Morrison? A resposta dessas três perguntas nos apresentaram um panorama de
como a passagem de Morrison pelo Batman ocorreu e como ela modificou o cânone
personagem e permitiu mudanças ainda maiores nas passagens futuras.
Esse modelo de análise parece promissor, em especial, para estudar casos similares, como
as passagens longas de roteiristas por personagens, o Flash de Mark Waid (1992 a 2000),
o Thor de Walt Simonson (1983-1987) ou mesmo os X-Men de Chris Claremont (19751991) – poderíamos diminuir essa enorme passagem para apenas o período em que
Claremont colaborou com o desenhista John Byrne, entre 1977 e 1981. Nesses casos, por
serem mais antigos, pode-se examinar não só as mudanças no cânone que foram operadas
durante essas passagens, mas também os impactos mais ou menos duradouros destas
mudanças, o que não pôde ser realizado neste trabalho devido ao pouco tempo de termino
da passagem de Morrison.
Outro ponto para pesquisas futuras é a comparação dos usos do cânone e as possíveis
modificações temáticas entre equipes criativas diferentes que se sucederam, ou seja
acompanhar um título ou personagem durante a passagem de diversas equipes criativas.
Poderíamos, assim comparar a passagem de Stan Lee e Steve Ditko em The Amazing
Spider-Man #1-38 (1963-1966) e a logo subsequente em que John Romita substituiu
Ditko como desenhista entre as edições #39-58 (1966-1968). Ou mesmo como a parceria
entre Claremont e Byrne pode ser comparada à passagem que Claremont colaborou com
o desenhista Jim Lee em diversas revistas dos X-Men entre 1990 e 1992.
Que esses dois exemplos sejam de mudanças de desenhistas em uma equipe criativa muito
aclamada não é mera coincidência, primeiro porque é raro a permanência de um
desenhista quando há uma mudança na equipe criativa. Segundo, porque tal configuração
nos permitiria uma avaliação mais profunda de como a arte, no caso específico desses
exemplos o traço, facilitaria alguma mudança no cânone, principalmente em termos
temáticos. Continuando com os dois exemplos anteriores, poderíamos confirmar se a vida
mais agitada de Peter Parker com amigos, mulheres bonitas e romances, seria facilitada
pelo traço mais vivo e pop de Romita, sem contar com a diferença da participação de
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ambos na criação do roteiro, já que The Amazing Spider-Man era feita em Marvel Style.
No caso de X-Men, seria interessante notar se a diferença de estilo modificaria a
compreensão da história melodramática desenvolvida por Claremont e se algum dos dois
traços potencializaria efeitos diferentes.
Estudos nessa área são necessários: o papel da arte nos quadrinhos – desenhistas, artefinalistas, coloristas e letristas. Assunto pouco estudado para além de trabalhos acerca da
utilização do espaço da página (GROENSTEEN, 2009). Isso, inclusive, complementa o
estudo sobre a autoria dos Comics, situação onde os desenhistas são normalmente
preteridos em prol de uma análise narratológica que se concentra na Fábula, ou seja no
modo como a história é organizada para ser compreendida pelo leitor ao seu final (ECO,
2008). Essa linha de estudo acaba por deixar de lado o como a história foi contada, a
Trama (ECO, 2008), e o como ela foi experienciada pelo leitor, local em que a arte possui
um papel preponderante nas histórias em quadrinhos.
Não faço essa ressalva para evitar cobranças, este trabalho foi relativamente omisso
quanto à essa questão, embora apontando momentos em que o traço e os outros elementos
da arte dos Comics estejam mais claramente se relacionando com outras partes do cânone,
o desenho, as cores e a arte-final não foram o foco deste trabalho. Mas, trabalhos como o
de Jônathas Araújo (2013) intitulado “Vagabond - Um Estudo Sobre o Ritmo e as Paixões
Narrativas nas Histórias em Quadrinhos” nos dão esperanças de que teremos um maior
foco nesse assunto futuramente.
Outro assunto que foi tocado, mas não aprofundado neste trabalho são os universos
ficcionais. Embora tenhamos usado o termo em sua acepção mais simples e óbvia, o de
um mundo onde ocorrem os eventos da narrativa, existe uma extensa e vibrante
comunidade acadêmica que discute mundos possíveis, suas características e os modos
como eles influenciam e se relacionam com a Fábula (DOLEŽEL, 1988; ECO, 2008;
GOODMAN, 1978; RYAN, 2013).
As intercessões entre os estudos de mundos possíveis e os Comics instigam o
aprofundamento da reflexão nessa área. Os universos ficcionais compartilhados criados
pelos Comics de super-heróis suscitam perguntas sobre a organização da narrativa
orientada pelos grandes eventos das editoras de Comics. Elas criam um acontecimento
multifacetado a partir de diversos títulos dando conta de aspectos diferentes do mesmo
acontecimento, sendo capazes de se manterem coerentes ao longo de todas as edições. Ou
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mesmo como a grande sequência de eventos ao longo dos anos 2000 na Marvel davam a
esse universo ficcional uma trama maior que parecia englobar as tramas de cada
personagem ou equipe.
A gestão criativa desses universos ficcionais compartilhados é outro aspecto que incita
pesquisas sobre o sistema de controle exercido pelas instâncias detentoras dos direitos
autorais. Poderiam ser classificadas em três tipos principais, pouco controle, como o
universo expandido de Star Wars que possuía apenas duas regras, não se pode escrever
sobre o período antes da criação do Império e não se podia contradizer outro material
publicado. Controle médio, em que os interesses da instância gestora fosse mais ouvido,
como é o caso dos Comics e que foi desenvolvido neste trabalho. Controle rígido, como
ocorre em séries televisivas ou, no caso de literatura, a experiência Wild Cards criada por
J.R.R Martin em 1987, que consiste em antologias de histórias escritas por diversos
escritores em um universo compartilhado, mas todo e qualquer uso dos personagens
criados por um autor precisa ter sua aprovação, de modo que exista uma conformidade
com as falas e ações deste personagem.
Esperamos que os aspectos apresentados neste trabalho contribuam nas investigações
sobre as séries televisivas de longa duração para examinar esse corpo de histórias válidas
acumuladas ao longo do tempo que denominamos aqui de cânone, para comparar os
modos de utilização do cânone - invalidação, validação e revalidação – comuns nos
Comics, mas incomum nas séries. Um exemplo de investigação sobre o modo normal de
utilização do cânone seria associá-lo ao uso de técnicas para reativar a memória dos
espectadores acerca de quais linhas narrativas são importantes para determinados
episódios, como tratado por Mittel em Previously On: Prime Time Serials and the
Mechanics of Memory (2010). Assim, o ato de relembrar o espectador estaria associado
à uma necessidade narrativa muito próxima aquela dos Comics, apontando quais partes
do cânone são relevantes para a compreensão daquele episódio.
Isso seria feito ao se acompanhar as linhas narrativas construídas por cada episódio,
mapeando as que continuam em episódios posteriores, identificando as formas de
recordação delas para o espectador, flashback, voiceover, pistas visuais e o próprio
recontar diegético de acontecimentos passados. Esse mapeamento mostraria dados
relevantes, como quantas linhas narrativas são abertas por episódio ou temporada, tempo
médio de duração antes de sua resolução, quais linhas narrativas são mais ativas e quais
são deixadas de lado com o tempo. Uma segunda parte desse estudo se focaria em analisar
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quais as técnicas de recordação são mais frequentes na série como um todo e também por
cada linha narrativa. Uma terceira fase seria a comparação dos dados coletados
anteriormente entre diferentes séries, principalmente séries que possuam regimes seriados
diferentes, mais ou menos episódicos, podendo demonstrar quais dessas técnicas são mais
utilizadas.
Por fim, ao fazer essas comparações e verificar as relações entre as técnicas de recordação
e regimes seriados, poderíamos comparar também por longevidade da série, verificando
se séries mais longas teriam um maior uso de quais técnicas em comparação com séries
mais curtas. Também seria possível analisar quais seriam os efeitos emocionais
presumidos que cada uma dessas técnicas possui e como elas se relacionam com o gênero
da série, seja uma série melodramática, seja de ficção científica, seja policial.
Enfim, as ferramentas analíticas desenvolvidas nesta pesquisa possuem limitações, como
já apontamos antes, mas também evidenciam promissoras aplicações em pesquisas sobre
histórias em quadrinhos, especialmente Comics, e em pesquisa sobre outras formas de
narrativas seriadas de longa serialização que constroem um grande e complexo universo
ficcional.
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