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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo investigar de que maneira as teorias, criadas 
a partir dos trailers da franquia Vingadores e expostas no canal do YouTube Nerd 
Land configuram processos transmídia em expansão ao Universo Cinematográfico 
Marvel (UCM). Para tanto, realizamos aprofundamento teórico dos conceitos de 
transmídia (GAMBARATO, 2012; JENKINS, 2013; JENKINS, FORD & GREEN, 2015; 
SCOLARI, 2008, 2013, 2015), fandom (HILLS, 2015; AMARAL, PARADA, 2015) e 
teorias de fãs (GREBEY, 2020). Adotamos a perspectiva descritivo-exploratória e 
empregamos como metodologia a análise de conteúdo (BARDIN, 2016). 
Selecionamos como parte do corpus de pesquisa onze vídeos do canal Nerd Land, 
cujo conteúdo faz menção a vídeos promocionais de Vingadores: Guerra Infinita 
(2018). A partir disso, analisamos os vídeos com base em três categorias analíticas: 
(1) embasamento nos trailers, (2) tipos de teorias produzidas e (3) autoria das teorias. 
Por fim, sugerimos que o autor do canal Nerd Land, Gabriel Bernardo, pode ser 
considerado um fã especialista (JENKINS; FORD; GREEN, 2015), à medida em que 
coleta informações em diversos meios – trailers, entrevistas, filmes, HQs, entre as 
mídias - e as exibe em formato de vídeo aos demais fãs, expandindo as discussões 
acerca do UCM temporalmente e espacialmente pela plataforma YouTube. Os 
espectadores do canal são capazes de compreender os conteúdos mesmo que não 
tenham assistido aos filmes e, ao mesmo tempo, podem optar por um aprofundamento 
da franquia Vingadores ao conferirem os vídeos publicados pelo youtuber. Além disso, 
observarmos que um mesmo conteúdo, a partir das diferentes perspectivas dos 
públicos, pode se transformar em teorias de fãs de diversos tipos. Entendemos que a 
construção de teorias de fãs é um processo colaborativo que se vale do entendimento 
de cada um dos indivíduos envolvidos, em constante ressignificação. Dessa forma, 
compreendemos que as teorias de fãs publicadas no canal Nerd Land possuem 
diversas características da transmidialidade à medida que (a) seus conteúdos 
constituem diferentes pontos de acesso de menção à narrativa proposta no UCM; (b) 
Gabriel compila informações publicadas em diversos meios acerca do universo 
narrativo e as transmite ao seu público, como um fã especialista, em processo de 
expansão dos sentidos partilhados sobre a franquia Vingadores e; pelo fato de (c) as 
teorias serem construídas colaborativamente por meio de discussões e constantes 
ressignificações dadas às informações apresentadas. 

 
Palavras-chave: Transmídia; Teorias de fãs; Vingadores; YouTube; Canal Nerd Land 
 
OLIVEIRA, Abigail C.; FORTINI, Marina H. S. TEORIAS DE FÃS EM CONTEXTO 
TRANSMÍDIA: análise dos vídeos do canal do YouTube Nerd Land sobre a 
franquia Vingadores. 2021. 98 f. TCC (Graduação) - Curso de Relações Públicas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM), criado em 2008, a partir do 

lançamento do filme Homem de Ferro (2008), apresenta como elemento-chave de sua 

estratégia de comunicação a transmidialidade. Tal universo narrativo, que antes se 

desenvolvia em maior escala por meio de HQs, ganhou novas proporções com a 

ampliação das tramas dos heróis para o cinema. Com a aquisição da Marvel Studios 

pela The Walt Disney Company em 2009 e com o lançamento do serviço de streaming 

Disney+ em 2019, também pertencente à referida organização, tornou-se possível um 

investimento maior em produções audiovisuais e cinematográficas que contribuíssem 

com diversas perspectivas sobre as narrativas do UCM e, consequentemente, com a 

expansão do citado universo como um todo. 

A estratégia de comunicação transmídia se fundamenta em três pilares: (1) o 

desenvolvimento narrativo por diversos meios de comunicação; (2) o incentivo à 

cultura participativa; e (3) a ação colaborativa entre públicos. Nesse contexto, a 

participação dos fãs passa a ser consideravelmente importante a partir do momento 

em que estes se engajam na tentativa de compreender, de forma mais ampla, todos 

os detalhes existentes nas diferentes portas de entrada midiáticas do UCM e como 

eles se complementam. Todo o planejamento da Marvel durante a construção e o 

lançamento das produções cinematográficas que compõem o UCM valoriza essa ação 

dos fãs. Estes, por sua vez, aproveitam-se de fragmentos de informações encontrados 

nos trailers, filmes, entrevistas, cenas pós-créditos, dentre outros, para criar suas 

próprias teorias e conteúdos, participando ativamente da expansão do universo 

narrativo proposto pela organização em diferentes ambientes midiáticos de 

compartilhamento de informações, como fóruns e redes sociais on-line. Frente a esse 

contexto, propomos investigar de que maneira as teorias, criadas a partir dos trailers 

da franquia Vingadores e expostas no canal do YouTube Nerd Land configuram 

processos transmídia em expansão ao UCM. Como objetivos específicos 

estabelecemos:  

 

• Descrever de que modo a Marvel aplica a transmidialidade a partir dos trailers 

de Vingadores: Guerra Infinita (2018);  
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• Caracterizar como a cultura de fãs se relaciona com a transmidialidade a partir 

da observação das produções do canal do YouTube Nerd Land e dos trailers 

estudados; 

• Analisar de que maneira os conteúdos do canal do YouTube Nerd Land se 

apropriam dos fragmentos apresentados nos trailers do filme Vingadores: 

Guerra Infinita (2018) para a criação de teorias de fãs. 

 

No primeiro capítulo, buscamos compreender o conceito de transmídia por 

meio das contribuições de autores como Gambarato (2012), Jenkins (2013), Jenkins, 

Ford e Green (2015) e Scolari (2008, 2013, 2015), para entender a transmidialidade 

presente nas produções cinematográficas da Marvel. Além disso, nos dedicamos a 

discutir a noção de fãs e suas comunidades, os chamados fandoms, uma vez que a 

colaboração do público é uma das características centrais da transmidialidade. Para 

isso, fundamentamos nossa pesquisa nos estudos de autores já citados e também 

nas contribuições de Hills (2015) e Amaral e Parada (2015). Uma parte importante do 

estudo de fã para o presente trabalho são suas práticas e a maneira como se 

apropriam do objeto de culto. Concentramos nossa atenção nas teorias de fãs, 

especialmente, na forma como são construídas e classificadas, com base nos estudos 

de Grebey (2020). 

No segundo capítulo, apresentamos o percurso histórico da Marvel, empresa 

estadunidense de entretenimento, desde sua fundação, com a publicação de HQs, até 

o momento em que passa a produzir filmes de maneira independente, incluindo a 

franquia Vingadores. Em seguida, observamos a cronologia da franquia Vingadores – 

desde sua primeira edição, nos quadrinhos, até tornar-se uma sequência de filmes de 

grande audiência da Marvel –, por serem o objeto que incentiva a produção de teorias 

de fãs por parte do canal do YouTube Nerd Land, que constitui o terceiro tópico do 

capítulo. Assim, abordamos um panorama geral do canal Nerd Land apresentando 

seu criador, Gabriel Bernardo, e o conteúdo produzido por ele. 

No terceiro capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados 

para a análise de nosso objeto empírico: os vídeos do canal Nerd Land. Neles, são 

apresentadas teorias de fãs baseadas em prévias audiovisuais - trailers, teaser trailer 

e TV Spot – disponibilizadas pela Marvel sobre os filmes da franquia Vingadores. 

Optamos por realizar uma pesquisa descritivo-exploratória empregando métodos 

Documento Monografia - versão final (0956171)         SEI 23072.244168/2021-10 / pg. 22



14 
 

    
 

quantitativos e qualitativos para selecionar os conteúdos do canal. Adotamos como 

perspectiva metodológica a análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), a partir 

da qual analisamos os onze vídeos selecionados para nosso corpus por meio de três 

categorias analíticas: (1) embasamento nos trailers; (2) tipos de teorias produzidas; e 

(3) autoria das teorias.  

Por fim, no capítulo quatro, realizamos a análise do corpus de acordo com o 

procedimento metodológico estabelecido na etapa anterior. Cada vídeo elencado foi 

visto individualmente e, em seguida, procedemos uma análise geral do conjunto, a 

partir de padrões detectados. Um ponto relevante a se observar é o fato de que 

coincidentemente, todos os vídeos selecionados como componentes de nosso corpus 

de pesquisa eram relativos ao filme Vingadores: Guerra Infinita (2018). Com a análise, 

conseguimos identificar que Gabriel pode ser categorizado como um fã especialista 

(JENKINS; FORD; GREEN, 2015), ao passo em que coleta, organiza e exibe 

informações sobre o UCM para fãs ocasionais de seu canal no YouTube. Além disso, 

o canal Nerd Land se constitui como um novo ponto de acesso ao UCM, por ser um 

espaço em que os públicos, tanto da Marvel quanto do próprio canal, podem discutir 

e teorizar a respeito dos acontecimentos expostos nas tramas, expandindo o universo 

narrativo. Isso também se torna relevante para o desenvolvimento do UCM a partir do 

momento em que possibilita que as diferentes visões sobre o objeto sejam 

compartilhadas e construídas em conjunto, de maneira que um mesmo fragmento de 

informação pode ser o gatilho para diversos tipos de teorias de fãs. Tal aspecto 

demonstra que a autoria das teorias de fãs é, em certa medida, uma construção 

coletiva, visto que além das discussões que acontecem dentro do canal, Gabriel 

também circula por outros meios de distribuição de informação, como o Reddit, que 

impactam no conteúdo produzido por ele.  

Esses aspectos demonstram que os vídeos publicados no canal Nerd Land 

expandem o universo narrativo do UCM, temporalmente e espacialmente, 

apresentando características da transmídia. Isso ocorre por três motivos principais: 

(a) os conteúdos podem ser entendidos como novos pontos de acesso ao universo 

narrativo proposto no UCM; (b) Gabriel se inserir no contexto como um fã especialista 

(JENKINS; FORD; GREEN, 2015), ao passo em que agrupa informações sobre as 

tramas e as expõe para os demais componentes do fandom e; por fim, devido às (c) 

teorias estarem sempre em discussão e constante expansão.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1.1 Entendendo o conceito de transmídia 

 

O cenário sociocultural, atravessado por processos de convergência 

tecnológica e cultural, fomenta o estudo acadêmico acerca do entendimento de 

narrativas transmídia. A ideia de convergência midiática forçou novas e velhas mídias 

a conviverem lado a lado. Este conceito busca explicar e exemplificar o processo de 

mudança cultural e social que culminou na transformação da maneira como os 

conteúdos são consumidos e, consequentemente, da forma como são produzidos. 

Isso se dá pelo fato de que, agora, os materiais circulam por múltiplas plataformas e 

fazem com que as novas e velhas formas de mídia colidam e interajam entre si. Como 

afirma Jenkins (2013), 

 

O cinema não eliminou o teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio 
antigo foi forçado a conviver com os meios emergentes. É por isso que a 
convergência parece mais plausível como uma forma de entender os últimos 
dez anos de transformações dos meios de comunicação do que o velho 
paradigma da revolução digital. Os velhos meios de comunicação não estão 
sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo 
transformados pela introdução de novas tecnologias. (JENKINS, 2013, p. 41-
42). 
 

Entretanto, cabe ressaltar que a convergência não é estável, ela está sempre 

em uma dinâmica de tensão e de transformação. Uma das primeiras expectativas em 

relação à convergência era de que os aparelhos iriam convergir em um só, que fosse 

capaz de realizar todas as tarefas. Porém, o que podemos presenciar é que o 

conteúdo converge e solicita a ação coletiva de vários grupos para ser compreendido 

em sua totalidade. A convergência não é apenas uma transformação tecnológica, mas 

um processo pelo qual são alteradas as lógicas de produção, consumo, interação e 

recepção de mídia: ela é tanto corporativa, de cima para baixo, quanto do consumidor, 

de baixo para cima. 

Sendo assim, a convergência exigiu que as empresas de mídia repensassem 

antigas formas de produção e consumo de conteúdo. Os novos consumidores não 

são leais a um meio, estáticos e nem um pouco isolados. Pelo contrário, eles são 

muito ativos e conectados socialmente, o que levou os produtores de mídia a reagirem 

às novas demandas. Nesse contexto, e com o crescente número de mídias e formas 
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de compartilhamento de conteúdo, as narrativas transmídia se potencializam como 

uma estratégia de comunicação que tenta responder aos anseios de uma audiência 

cada vez mais conectada e participativa. 

O conceito transmedia storytelling - também conhecido por narrativa transmídia 

- é explicado por Henry Jenkins (2013) como a representação do processo em que os 

elementos de um determinado arco narrativo são espalhados por diversos meios a fim 

de criar uma experiência unificada e bem coordenada para os públicos. As histórias 

passam a se tornar parte de um universo mais complexo, em que os 

espectadores/usuários/jogadores - VUP: viewers, users, players - (GAMBARATO, 

2012) são estimulados a buscar por mais informações como forma de aprofundar os 

seus conhecimentos sobre as histórias ou até mesmo encontrar novos 

desdobramentos dados aos personagens apresentados. E, por isso, para que haja um 

bom funcionamento da estratégia do universo ficcional, é fundamental que cada uma 

das mídias utilizadas traga contribuições reais para o desenvolvimento da narrativa.  

Segundo Scolari (2013), as narrativas transmídia são histórias que se 

desenvolvem por diversas plataformas e que contam com a participação ativa dos 

públicos atingidos para que o processo de expansão se consolide. Existem outros 

termos que, por vezes, são usados como sinônimos de narrativa transmídia, 

entretanto carregam em si outros significados, como por exemplo: intermedia 

(HIGGINS, 1966), crossmedia (BECHMANN PETERSEN, 2006), mídia híbrida 

(BOUMANS, 2004), mundos transmidiáticos (KLASTRUP; TOSCA, 2004) e interações 

transmídia (BARDZELL; WU; BARDZELL; QUAGLIARA, 2007). Os mais comuns, 

elencados por Gambarato (2012) são cross-media1 e multimídia. 

A respeito de multimídia, o prefixo “multi” é associado à expressão “muito”, 

múltiplo. Sendo assim, refere-se a múltiplas mídias, que podem ser, por exemplo, um 

filme, um videogame e até mesmo camisetas e colecionáveis. Já o prefixo “cross”, dá 

a ideia de movimento através de algo, uma interseção. Dessa maneira, entende-se 

cross-media como o cruzamento de uma variedade de mídias, em que cada uma apoia 

a outra, e existe uma produção integrada. 

A partir dessas perspectivas, podemos notar de forma mais clara que os 

conceitos de narrativa transmídia e cross-media podem ser confundidos com certa 

facilidade. Entretanto é possível traçar uma linha que os separa. O termo cross-media 

                                                           
1 A partir daqui adotaremos a grafia com hífen seguindo a forma utilizada por Gambarato. 
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se caracteriza como algo mais amplo e genérico, a partir do momento em que consiste 

na disseminação de um conteúdo principal em mídias complementares. Já na 

transmídia, todo um universo narrativo é articulado em diferentes mídias, que trazem 

perspectivas novas e complementares, além de se caracterizar como uma estratégia 

que estimula uma maior participação da audiência. 

Como afirma Gambarato (2016), as narrativas transmídia são caracterizadas 

por três pontos principais: (1) a multiplicidade de plataformas de mídia; (2) a efetiva 

expansão dos conteúdos a partir dessas plataformas; e (3) o engajamento da 

audiência. Sendo assim, na criação de uma narrativa transmídia é imprescindível que 

todas as partes do arco narrativo sejam elaboradas segundo o mesmo eixo, e que 

isso esteja claro. Todavia, é igualmente necessário que as tramas, em sua 

individualidade, sejam capazes de contar sua própria história, além de trazer 

esclarecimentos acerca de outras partes do universo narrativo, considerando sempre 

o meio em que ela será distribuída. Por fim, um dos pontos mais importantes é que a 

conexão entre os fragmentos seja capaz de criar nos espectadores a curiosidade de 

entender mais sobre a narrativa central, como diz Jenkins (2013) em seu livro Cultura 

da Convergência: 

 

Na forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor 
– a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida 
pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em 
games ou experimentado como atração de um parque de diversões. Cada 
acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o 
filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto determinado é um 
ponto de acesso à franquia como um todo. (JENKINS, 2013, p.141-142). 

 

Para Alzamora e Andrade (2019), os textos midiáticos se expandem na 

interseção dos meios, apesar de cada texto ter sua própria autonomia e ser 

continuamente expansível a partir da ação de produtores e consumidores. À vista do 

que já foi exposto, podemos compreender que, apesar da variação conceitual no que 

tange às opiniões dos autores mencionados sobre o que de fato é a transmídia, são 

três os aspectos determinantes para a caracterização do conceito: (1) o 

desenvolvimento do universo narrativo a partir de diversos meios de comunicação - 

como cinema, literatura, action figures2, entre outros ambientes midiáticos; (2) o 

                                                           
2 Action figures (em português, figuras de ação), são bonecos articulados que representam um 
personagem de séries, filmes, quadrinhos, etc. Esses itens funcionam dentro de uma 
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incentivo à cultura participativa; (3) a ação colaborativa entre públicos e empresas (a 

construção de uma inteligência coletiva). 

Portanto, a transmidialidade está fundamentada na participação e, por 

conseguinte, a propagação de conteúdos está conectada à cultura da convergência 

que, como colocado por Jenkins (2013), “[...] ocorre dentro do cérebro de 

consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros” (JENKINS, 

2013, p. 31), não por aparelhos em si. Posto isso, ela exige novas adaptações e uma 

postura ativa dos consumidores, estando diretamente ligada à cultura participativa. 

Conforme também abordado por Jenkins (2013), os consumidores precisam assumir 

o papel de caçadores e coletores, buscando pedaços da história em diferentes canais, 

comparando suas observações com outros fãs e colaborando entre si para que 

possam ter uma experiência plena e mais rica.  

A partir disso, fãs mais engajados passam a ser aqueles chamados por Jenkins, 

Ford e Green (2015) de “fãs especialistas”, que são fornecedores de informações para 

fãs mais ocasionais. Esse é o caso de blogs, sites, canais do YouTube, perfis e 

páginas em redes sociais feitas por fãs, dentre outros espaços, que têm seus 

conteúdos voltados para esse fim. Sendo assim, apesar desse papel ativo assumido 

pelos consumidores – principalmente por esses “especialistas”, que são fãs das 

narrativas e universos criados – não é necessário que os espectadores casuais 

assumam essa responsabilidade para que possam compreender as tramas. Nesse 

caso, cada nível de informação seria considerado uma barreira, e o mercado seria 

reduzido. Segundo Scolari (2015), 

 

As narrativas transmídia não afetam somente o texto, mas também incluem 
transformações nos processos de produção e de consumo. Pesquisadores e 
produtores veem as novas oportunidades de negócio para o mercado 
midiático enquanto as novas gerações de consumidores desenvolvem as 
habilidades para lidar com o fluxo de histórias e se tornam caçadores de 
informações de múltiplas fontes. (SCOLARI, 2015, p.9). 

 

A partir disso, é importante ressaltar que existe um forte estímulo ao consumo, 

uma vez que cada um dos objetos transmídia se tornam pontos de acesso às tramas, 

fazendo com que novos consumidores conheçam e passem a acompanhar as 

narrativas, criando, assim, um grande interesse econômico atrelado aos produtos 

                                                           
estratégia transmídia por serem considerados elementos colecionáveis que trazem para perto dos fãs 
um símbolo das narrativas que acompanham. 
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transmídia. Dessa maneira, o desafio está em dosar o quanto será exigido dos 

consumidores, pois, uma grande dificuldade para compreensão da história como um 

todo pode barrar o consumidor casual, ao mesmo tempo em que a redundância nos 

meios faz com que o interesse do fã seja perdido, visto que, como afiança Scolari 

(2008), “[...] não se tenta mais vender um produto ou serviço por meio de uma 

propaganda persuasiva. Agora, os objetivos são muito mais ambiciosos; eles visam a 

criação de um universo simbólico dotado de significado: marcas.”3(SCOLARI, 2008, 

p.170, tradução nossa). 

No momento em que o objetivo passa a ser construir um universo simbólico 

para as marcas, e não apenas vender produtos, é necessário que se crie uma 

narrativa que seja capaz de sustentar os valores que a marca deseja oferecer. É a 

partir disso que o conceito de “branding retrô” passa a ser utilizado. De acordo com 

Martins (2006), 

 

Branding é o conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São 
ações que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas 
além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, e 
influenciar a vida das pessoas. (MARTINS, 2006, p. 8).  

 

Já o termo “retrô” – que aqui é analisado a partir da perspectiva trazida por 

Jenkins, Ford e Green (2015) – busca remeter àquilo que vem do passado. No livro 

Cultura da Conexão (2015), os autores explicam que o “branding retrô” compreende 

os processos realizados pelas marcas para que produtos e/ou conteúdos antigos 

sejam relançados para reativar o interesse de fãs já existentes, ao mesmo tempo em 

que abrem novos espaços no mercado e conquistam novos públicos. Entretanto, para 

que isso seja possível, é necessário que esses lançamentos tragam novidades para 

o produto, uma forma de repaginação para aquilo que despertava o apreço dos fãs, 

para que eles se sintam impelidos a adquirir o novo produto ou interagir com o novo 

conteúdo. 

A Marvel, empresa estadunidense de entretenimento, caracteriza-se como 

exemplo desses processos. A companhia teve início em 1939, com a publicação de 

histórias em quadrinhos (HQs), por meio de sua subsidiária Marvel Comics, e, a partir 

                                                           
3 No original: “Economic subjects no longer try to sell a product or service by means of persuasive 
advertising. Now the objectives are much more ambitious, they aim to create a symbolic universe 
endowed with meaning: brands.”.  
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de 2008, com a subsidiária Marvel Studios, investiu seus esforços na construção do 

Universo Cinematográfico Marvel (UCM), composto por filmes e séries que buscam 

reproduzir e expandir as narrativas já apresentadas, agora em outros formatos de 

mídias como filmes, séries, brinquedos, itens colecionáveis, entre outros. 

O UCM é uma forma de tornar a Marvel uma “marca retrô”, já que, em seu 

passado, era conhecida pelas populares HQs, e contava com uma grande variedade 

de heróis e vilões que conquistaram suas gerações. Esses, agora, aparecem em uma 

linguagem diferente, como nos cinemas e, além de satisfazerem o desejo dos fãs dos 

quadrinhos de verem novas aventuras de seus heróis favoritos e reforçar esse vínculo, 

conquistam uma nova geração que não os conhecia antes.  

O documentário Marvel Studios: Assembling a Universe4 (2014) (em português 

Marvel Studios: Construindo um Universo) apresenta relatos de produtores, diretores 

e atores sobre o início da produção dos filmes e como isso se deu. O produtor Kevin 

Feige conta que, no momento em que decidiram se lançar como um estúdio 

independente e começar a produzir filmes próprios, olharam o catálogo de 

personagens que tinham sido sucesso em outras décadas, e que naquele momento 

não tinham seus direitos autorais sob a posse de outros estúdios. A ação teve início 

com o Homem de Ferro, franquia5 que daria o pontapé inicial para que dessem uma 

nova vida às histórias em quadrinhos, principalmente à popular história dos 

Vingadores, trazendo de volta os aclamados heróis e apostando em uma nova fonte 

de lucro. 

Em sua discussão sobre esse movimento de interesse por aquilo que vem do 

passado, o retrô, Jenkins, Ford e Green (2015) ressaltam a sua importância 

econômica. Isso porque os padrões de interesse dos consumidores não geram 

apenas novos significados para as marcas: eles ressaltam a sua importância cultural 

e inspiram novas produções e a adoção de novos valores. De acordo com os autores: 

 

Esses padrões tanto geram novos produtos inspirados pelo antigo como 
prolongam ou renovam a vida útil dos produtos que, de outra forma, estariam 
relegados ao passado. Nesse papel, são fontes de lucro para as empresas 
que possuem essas marcas e os direitos sobre essas histórias. (JENKINS; 
FORD; GREEN, 2015, p.153). 

 

                                                           
4 Disponível na plataforma de streaming Disney+. 
5 Nesse contexto, consideramos o termo franquia como uma modalidade em que o bem licenciado é 
produto conceitual que inclui múltiplas produções que carregam o mesmo título. 
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Aos poucos, as bases de fãs vão se expandindo e, à medida que o universo 

narrativo vai sendo construído e aprimorado, o UCM ganha ainda mais pontos de 

entrada de seus universos ficcionais, em que cada filme passa a ser uma forma para 

que novos públicos possam ter seu primeiro contato com a marca, e para que 

consumidores antigos tenham novos pontos de interação. Assim, a empresa resgata 

produtos que perderam evidência ao longo dos anos e reaviva o interesse em 

personagens marcantes que ficariam escondidos nas estantes dos colecionadores. 

Diante disso, é importante ressaltar que quando se fala em narrativas 

transmídia, não se trata apenas da adaptação de uma plataforma e de sua linguagem 

para outra, como por exemplo dos quadrinhos para o cinema. A transmidialidade é 

sobretudo uma estratégia que constrói universos narrativos que englobam diversos 

meios, e, assim, surgem novas tramas, personagens e situações que expandem o 

entendimento inicial e incitam a audiência a procurar mais informações e consumir 

mais conteúdos relacionados às narrativas desenvolvidas. Scolari (2013) diz que essa 

dispersão de informações, que encontra seu eixo principal na narrativa, formando uma 

rede de personagens, é uma das mais importantes fontes de complexidade da cultura 

de massas contemporânea. Isso também é tratado por Jenkins (2013), que menciona 

em seu livro, Cultura da Convergência, o relato de um roteirista anônimo que discorre 

um pouco mais a respeito de como foram as mudanças trazidas pela estratégia 

transmidiática:  

  

‘Quando comecei, era preciso elaborar uma história, porque, sem uma boa 
história, não havia um filme de verdade. Depois, quando as sequências 
começaram a decolar, era preciso elaborar um personagem, porque um bom 
personagem poderia sustentar múltiplas histórias. Hoje, é preciso elaborar 
um universo, porque um universo pode sustentar múltiplos personagens e 
múltiplas histórias, em múltiplas mídias’. (JENKINS, 2013, p.157). 

 

A quebra da narrativa em partes faz com que ela tenha mais pontos de acesso 

e formas de associação entre si para que os espectadores e fãs possam ter contato 

com a franquia completa. Isso é feito para atrair a atenção deles e despertar o desejo 

de consumo, levando-os para as próximas produções. No caso do UCM, podemos 

ver, sobretudo, dois movimentos que cumprem essa função. O primeiro está ligado 

aos filmes solos de cada personagem, que funcionam como uma apresentação dos 

mesmos e abrem caminho para as possíveis sequências. O segundo movimento é o 

de convergência das narrativas, em que todos os personagens já apresentados se 
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unem em um mesmo espaço para desenvolver novas partes da história – como no 

caso da franquia de filmes dos Vingadores, quando os heróis se juntam para lutar 

contra uma ameaça comum – ou para proporcionar ao público geral e aos fãs da 

marca experiências que ultrapassam os quadrinhos e as telas do cinema – como a 

vivência em parques temáticos ou a aquisição de souvenires em lojas. 

Frente a essas estratégias, tornou-se característica das produções da Marvel a 

inserção de cenas pós-créditos6 entre um filme e outro, e a criação de trailers que 

também trazem informações relevantes para o cenário geral, mostrando que a 

franquia está em movimento. Essas ações funcionam como um estímulo ao consumo 

e às conversações entre fãs, especialmente, em ambientes de compartilhamento de 

conteúdos, como nas plataformas YouTube7 e Reddit8, possibilitando a criação de 

teorias especulativas e expectativas do que virá a seguir. 

Neste trabalho, consideramos que parte fundamental para a construção de 

narrativas transmidiáticas do Universo Cinematográfico Marvel é participação dos fãs. 

Isso porque, a partir de suas contribuições, as tramas passam a ser propagadas para 

outros formatos de mídia e em outras plataformas, como vídeos de teorias de fãs e 

discussões em fóruns. Sendo assim, no próximo tópico trataremos sobre o que 

apreendemos como fandom e teorias de fãs buscando nos aprofundar em sua 

relevância para o UCM. 

 

1.2 Fandoms 

 

A colaboração do público para a construção e expansão do universo narrativo 

é uma das principais características da transmídia. Assim, passa a ser indispensável 

a observação e análise da forma como os públicos se relacionam com as produções. 

Uma das maneiras mais expressivas desse relacionamento são os fandoms. 

Para entender como se constituem os fandoms, primeiro se faz necessário 

definir o que são os fãs e também o termo fandom. De acordo com Porto (2014), o 

primeiro uso que se tem acesso do termo fã é datado do final do século XIX, quando 

jornais o empregaram para falar a cerca de seguidores de equipes esportivas 

                                                           
6 Uma cena pós-créditos é um clipe curto exibido depois que todos, ou alguns, dos créditos já foram 
exibidos ao final da obra audiovisual, sendo encontrada em filmes e em episódios de séries.  
7 Disponível em: https://www.youtube.com  Acesso em: 26 Fev. 2021. 
8 Disponível em: https://www.reddit.com Acesso em: 26 Fev. 2021. 
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profissionais. A palavra, que tem raiz do latim fanaticus9, ganhou conotação pejorativa, 

transmitindo a ideia de alguém que seria ingênuo, não confiável e sem senso crítico, 

já que apresentavam comportamentos de estarem sempre buscando novas 

experiências com as obras. 

Com o desenvolvimento dos Estudos Culturais Ingleses (HOGGART, [1957] / 

1998; WILLIANS, [1958] /1960; THOMPSON, [1963] /1966), quando a cultura ganha 

um sentido mais amplo nos estudos do campo de comunicação, e a cultura popular 

passa a ser considerada lugar de atividade crítica e intervenção, o conceito de fã 

adquire um novo significado. Nesse contexto, o fã passa a ser visto como um indivíduo 

que tem consciência da cultura em que está introduzido e é ativo em sua apropriação 

e consumo, sabendo controlar sua relação com seu objeto de culto. 

Jenkins, Ford e Green (2015) definem os fãs como “[...] indivíduos que têm uma 

relação fervorosa com uma franquia de mídia em particular [...]”. (JENKINS; FORD; 

GREEN, 2015, p. 239). Dessa maneira, os fãs não se adequam como consumidores 

e espectadores comuns, eles vão além do consumo pontual, investem tempo e 

energia pensando e interagindo com um objeto, apropriando-se do conteúdo original 

para criar suas próprias versões. Nesse sentido, o envolvimento emocional do 

indivíduo com a narrativa é o que o faz sair do meio da audiência e se tornar um fã. 

Esse fã cria laços profundos com a obra de ficção e passa a buscar informações 

adicionais, explorando tudo o que a produção oferece e, em algum momento, podendo 

se tornar, também, um produtor, à medida em que se dá conta de que os textos podem 

ser ampliados por sua ótica própria. 

Essa experiência dos fãs pode ser vivida individualmente ou ser compartilhada 

entre outros fãs, em comunidades próprias para isso: os chamados fandoms. O termo 

é originado da junção das palavras fan e kingdom (em português, fã e reino) e 

representa coletividades em que os fãs compartilham seus conhecimentos sobre 

determinado objeto. A partir dessas relações, eles buscam explorar e extrair o máximo 

das informações disponíveis sobre os seus assuntos de interesse, além de 

compartilhar os resultados de suas produções. Nesse contexto, os fandoms se 

caracterizam pela representação de uma identidade ligada ao objeto de sua 

admiração. Como apresentado por Hills (2015) em entrevista à Revista Matrizes, 

 

                                                           
9 De acordo com: https://origemdapalavra.com.br/palavras/fanatico/. Acesso em: 15 Fev. 2021. 
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Creio que em muito o fandom relaciona-se a representar uma identidade, é 
sobre um sentido para o eu, sobre afeto, em termos de atuar num nível 
emocional, subjetivo. E é sobre o indivíduo ser colocado numa comunidade, 
na qual é preciso uma noção de discurso, bem como emoção. (HILLS, 2015, 
p. 150) 

 

Já para Jenkins, Ford e Green (2015), os fandoms se constituem 

principalmente pela noção de coletividade e conectividade entre os indivíduos, de 

maneira que as interações sejam pautadas nas ações coletivas, ao invés do 

posicionamento individual, ao mesmo tempo em que são ampliadas pelo acesso à 

internet. De acordo com Amaral e Parada (2015), os encontros e diálogos 

estabelecidos pelos fãs em seus próprios ambientes geram dinâmicas que se auto 

alimentam, não necessitando do direcionamento das mídias ou de produtores de 

conteúdos midiáticos tradicionais, já que essas comunidades constroem a sua própria 

identidade e cultura de convergência através da interação. A partir disso podemos 

compreender que o envolvimento emocional apresentado pelo fã - junto ao seu 

relacionamento com outros fãs - é o que o difere da audiência de um produto de mídia. 

A audiência é composta por indivíduos que acompanham determinado objeto, mas 

não se importam se perdem um capítulo ou se não têm tantas informações extras a 

respeito. A audiência se identifica com o produto, mas não possui um engajamento 

afetivo e efetivo e participação na produção textual. 

Nesse ponto, é interessante fazer uma distinção entre participação e interação, 

uma vez que o público se relaciona de duas formas diferentes com as produções. De 

acordo com Jenkins (2013), a interação é mais limitada, já que tem ligação com o 

aparato tecnológico envolvido, que é planejado pelos designers para dar feedback ao 

consumidor. Por outro lado, a participação é moldada a partir de convenções sociais 

e culturais. Sendo assim, seus limites são controlados pelos consumidores, como é o 

caso das conversações dentro do cinema, que são mensuradas mais pela tolerância 

da plateia do que por uma propriedade do cinema em si. Dessa maneira, 

consideramos que a audiência dialoga com o objeto de forma interativa – atendo-se 

apenas ao que é proposto pelos criadores –, e os fãs se inserem de forma participativa 

no diálogo, na medida em que se apropriam do objeto, exploram diferentes pontos de 

entrada no universo, dedicam-se a compilar informações e constroem suas próprias 

versões da narrativa.   

Pensando nos diferentes tipos de fãs, Amaral e Parada (2015) propõem dez 

comportamentos que caracterizam os fãs de organizações, sendo eles: (1) trocas 
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simbólicas em relação à organização; (2) críticas ao mercado e à organização; (3) fãs 

como stakeholders; (4) socialização; (5) recirculação de conteúdos da organização; 

(6) endereçamento de conteúdos organizacionais em outras plataformas; (7) 

colecionismo e consumo de produtos físicos; (8) narradores da memória da 

organização; (9) tentativa de diálogo com a organização; e (10) construção de um 

referencial mítico sobre os produtos. Neste trabalho vamos nos ater a três 

comportamentos: (1) trocas simbólicas em relação à organização; (5) recirculação de 

conteúdos da organização; e (6) endereçamento de conteúdos organizacionais. 

Consideramos que tais aspectos são relevantes uma vez que ampliam a compreensão 

da forma com a qual se dá a relação entre cultura de fãs e transmidialidade, tendo em 

vista que a construção colaborativa é um dos pilares fundamentais para a 

consolidação da transmídia.  

No primeiro caso, as (1) trocas simbólicas em relação à organização, dizem 

respeito ao fato de que, em seus diálogos, os fãs buscam resgatar, discutir e recriar 

um bem simbólico retirado da narrativa. Dessa forma, retratam, a partir de suas 

perspectivas e vivências, elementos da narrativa, ao relembrarem personagens e 

acontecimentos da trama. Como segundo ponto, a (5) recirculação de conteúdos se 

apresenta com a produção de novos sentidos, construídos a partir do que é trazido 

pelas histórias, em busca de pistas de próximos acontecimentos, análise e atribuição 

de sentidos às ações dos personagens. Por fim, o (6) endereçamento de conteúdos 

organizacionais em outras plataformas diz respeito aos diálogos que se firmam no 

meio digital, fora dos espaços criados pela própria empresa, como as discussões em 

fóruns e o compartilhamento de locais com mais informações. 

A atuação dos fãs na constituição de comunidades leva seus membros a 

assumirem diferentes papéis para que os diálogos do grupo se mantenham e se 

expandam. Em um primeiro momento, a atenção está naqueles que iniciam as 

discussões, seja com o compartilhamento de conteúdos produzidos por eles mesmos, 

por levantar especulações acerca de detalhes que ainda não haviam sido percebidos 

pela grande maioria, ou por incitar novas conversas. Na sequência, os olhos se voltam 

para os indivíduos que se inserem nesses diálogos adicionando informações e novas 

perspectivas, corroborando para o prolongamento do diálogo. Por fim, temos os 

indivíduos que não se relacionam diretamente com os demais, mas que se tornam 

consumidores dessas produções, como colocado por Jenkins, Ford e Green (2015): 
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A partir dessa perspectiva, um “observador” proporciona valor às pessoas 
que compartilham comentários ou produzem conteúdos multimídia, 
expandindo a audiência e potencialmente motivando o trabalho delas, 
enquanto os críticos e os curadores geram valor para aqueles que estão 
criando material e talvez de um para o outro. (JENKINS; FORD; GREEN, 
2015, p. 228). 

 

É relevante perceber a maneira como os fãs se inserem no contexto de seus 

objetos de admiração e promovem diferentes formas de discussão acerca deles. São 

diversas as práticas realizadas, como exemplo temos as mencionadas por Amaral, 

Souza e Monteiro (2015): fanzines, fanfics, fanarts, fanvídeos, fansubbing, 

crowdfunding, mobilizações e o spoiling, trazido por Jenkins (2013) em Cultura da 

Convergência. No presente trabalho, nos ateremos às práticas que se aproximam do 

nosso objeto de análise – o canal Nerd Land, que será apresentado adiante: os 

fanvídeos e o spoiling. 

Os fanvídeos (também chamados de fanvid) são produções de vídeos 

baseados em produtos midiáticos – programas de televisão, séries, filmes, músicas, 

etc. – que se caracterizam, principalmente, pelo uso do conteúdo original como base 

com a adição de cenas extras – não necessariamente relacionadas ao universo 

narrativo – músicas marcantes, memes10 e outras imagens com a intenção de 

romantizar ou até mesmo parodiar os conteúdos. 

Já o spoiling (derivado do termo spoiler11) consiste na busca de informações 

escondidas em produções audiovisuais. Nessa prática, os fãs se dedicam a assistir 

atentamente as obras, acompanhar entrevistas e notícias que exibam o set de 

produções, a fim de encontrar pistas do que pode acontecer. Esses elementos servem 

como peças para a criação de diversas teorias, que especulam quais serão os 

próximos passos dados pela produção e o destino dos personagens. Tais teorias 

geram longas discussões dentro das comunidades de fãs, com os participantes 

adicionando informações e conhecimento, na tentativa de, coletivamente, encontrar 

uma hipótese cada vez mais provável dos acontecimentos futuros.  

                                                           
10 De acordo com Horta (2015), o termo meme foi originalmente cunhado por Richard Dawkins em 
1976, e “podemos afirmar que a explicação de Dawkins elucida o fenômeno que se configurou na web 
por conceber o meme como algo (uma ideia ou uma informação) que se replica no tempo e no espaço.”. 
11 Informação que revela partes importantes do enredo de um filme, de uma série televisiva ou de um 
livro, sobretudo para quem ainda não os viu ou leu. De acordo com: 
https://dicionario.priberam.org/spoiler Acesso em: 26 de Fev. 2021 
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Os fãs criam uma relação com os produtores, como se fosse uma brincadeira 

de gato e rato, em que os produtores fazem de tudo para conseguir surpreender e 

possibilitar boas experiências para os fãs, enquanto esses tentam desvendar os 

mistérios e preencher as lacunas deixadas. A maior parte das teorias não se 

concretizam de fato, mas os produtores incentivam que os fãs tentem – por exemplo, 

quando deixam pistas no decorrer da narrativa que vão sendo explicados com o 

desenrolar da trama -, pois podem apresentar uma nova perspectiva sobre a trama, e 

também funcionam como uma forma de marketing para as empresas, uma vez que 

aumentam as expectativas para o lançamento e, consequentemente, a arrecadação 

sobre os produtos. 

Os fanvídeos e o spoiling não são práticas recentes. Entretanto, com a 

proliferação de ambientes que possibilitam a disseminação de conteúdos de forma 

rápida e bem distribuída – como as redes sociais on-line – o tempo entre o 

compartilhamento de uma produção e a resposta da comunidade é reduzido. Além 

disso, esses espaços oferecem mais formas de interação entre os participantes – 

como sessão de comentários, curtidas e compartilhamentos – que acabam gerando 

novas trocas de informações. Dessa forma, a visibilidade das produções criadas por 

fãs aumentou, já que agora os meios de distribuição desse conteúdo são mais 

diversificados e acessíveis. Os fãs se adaptaram aos novos padrões de produção de 

mídia e, dessa maneira, começaram a explorar outros formatos de criação, a fim de 

originar seus próprios pontos de contato com os universos narrativos e prolongar o 

diálogo com seu objeto de admiração. 

Com isso, as teorias criadas por fãs ganham notoriedade e outras lógicas de 

produção e consumo. Sendo assim, acreditamos ser de grande relevância um 

aprofundamento maior no que diz respeito ao que são teorias de fãs e os seus 

diversos tipos, conforme apresentaremos no próximo tópico. Nosso objetivo será 

desenvolver maior entendimento da forma com a qual esses diálogos se constituem 

como parte de uma narrativa transmídia, e de que forma contribuem para a expansão 

de universos narrativos. 
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1.3 Teorias de fãs 
 

As teorias consistem na organização de informações levantadas por meio da 

observação e especulação acerca de acontecimentos reais, estruturadas de forma 

hipotética e sintética. Conforme Alvesson e Kärreman (2007), o desenvolvimento de 

teorias se dá a partir da análise de dados ou pelo acúmulo de hipóteses que podem 

ser validadas. Por meio delas é possível aumentar a compreensão acerca de 

determinados assuntos, uma vez que trazem um compilado de perspectivas e 

evidências que corroboram para tais linhas de raciocínio. Elas vão além daquilo que 

pode ser interpretado à primeira vista, adicionando camadas de informação que 

podem ser relevantes para o entendimento dos fenômenos observados. 

Com base nisso, as teorias de fãs podem ser caracterizadas como o 

desenvolvimento do pensamento especulativo acerca de acontecimentos 

apresentados em produções culturais, e existem devido à criatividade e 

passionalidade envolvida entre o fã e seu objeto de interesse. As teorias de fãs não 

são uma prática recente, elas são elaboradas e partilhadas desde antes da internet. 

Quando as famílias se reuniam para acompanhar a transmissão do episódio mais 

recente das telenovelas, esses grupos conjecturavam sobre os possíveis caminhos 

que a trama poderia tomar e compartilhavam esses pensamentos com pessoas 

próximas. O mesmo acontecia com fã clubes de quadrinhos e filmes de ficção 

científica – como da franquia Star Wars – que tinham o costume de trocar cartas entre 

seus membros e se reuniam pessoalmente para desenvolver mais as discussões 

sobre os produtos que acompanhavam (JENKINS, 2013). Com a convergência das 

mídias, tornou-se possível compartilhar opiniões, informações e conteúdos sobre os 

universos ficcionais de forma facilitada para um número muito maior de indivíduos na 

internet que, ao trazerem novos pontos de vista, colaboravam com a elaboração das 

suposições. 

Dessa forma, as produções de fãs são parte importante para as narrativas 

transmídia, e as teorias de fãs se caracterizam como importante elemento que incide 

na maneira como as produções são consumidas. Isso porque o contato com essas 

hipóteses complementa a experiência de consumo, acrescentando novas 

perspectivas ao que é passado pelos criadores do conteúdo (COTTER, 2017). Além 

disso, criam um novo mercado de produção de conteúdo, como é o caso de sites, 
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blogs, fóruns e outros espaços que são especializados em entretenimento e cobertura 

de teorias de fãs. 

As teorias de fãs têm feito com que a interação com as produções aconteça de 

forma diferente, abrindo espaço para que os fãs deem a sua opinião e apresentem 

pontos que acreditam ser relevantes para o entendimento do que foi visto. É 

interessante observarmos que nem sempre existe, de fato, um mistério a ser resolvido 

pelos fãs fora da narrativa apresentada, e muitos fãs acabam se aprofundando nas 

teorias a ponto de não se importarem se a história realmente sustenta tais suposições. 

Por essa razão, entendemos que a relação dos fãs e produtores, com as hipóteses e 

discussões levantadas, vai além da comprovação dessas teorias: ela se embasa na 

aproximação e envolvimento dos fandoms com o objeto. 

 

1.3.1 Tipos de Teorias de fã 
 

De acordo com o jornalista de entretenimento Grebey (2020), são seis os 

principais tipos de teorias de fã: (a) solução de mistérios (mystery-solving); (b) 

preenchimento de furo na trama (plot-Hole-Filling); (c) construção retroativa (retcon); 

(d) cânon individual (headcanon); (e) mundo real (real-world); e (f) predição 

(predictive). Podemos encontrar pontos de conexão entre todos os tipos, embora cada 

um deles tenha um foco específico.  

O primeiro tipo de teoria é a (a) solução de mistérios, que diz respeito a teorias 

que buscam explicar acontecimentos que são apresentados nas histórias, mas não 

são completamente desenvolvidos. Normalmente esses acontecimentos são 

retomados no desenrolar da narrativa com mais pistas, culminando em sua solução 

em um momento chave. Se encaixam nessa categoria, por exemplo, as teorias que 

buscavam esclarecer quais seriam as relações de parentesco entre os personagens 

da série Dark (2017-2020).  

Na sequência, temos as teorias de (b) preenchimento de furo na trama, que 

são aquelas em que hipóteses são criadas com brechas (informações narrativas 

incompletas) deixadas propositalmente, que não serão retomadas necessariamente 

no decorrer da trama. A diferença deste tipo de teoria para a solução de mistérios é o 

fato de que essas suposições são embasadas em acontecimentos não tão relevantes 

para o entendimento e progresso da trama. Um exemplo disso é a teoria criada a partir 
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de uma cena de Toy Story 2 (1999) em que Jessie conta a história de como foi 

abandonada por sua dona anterior. A partir daí, é levantada a hipótese de que a mãe 

de Andy poderia ser a criança que a deixou. 

O terceiro tipo de teoria de fã abordado pelo jornalista é a (c) construção 

retroativa, uma estratégia de regeneração em que as histórias já contadas são revistas 

e têm partes alteradas. De acordo com Proctor (2017), essa estratégia é característica 

fundamental de histórias de longa duração e sistemas imaginários. Um exemplo de 

uso constante dessa tática são as histórias em quadrinho de super-heróis. Os fãs 

também se apropriam desse método para criar suas teorias, muitas vezes 

questionando aquilo que foi visto, na tentativa de argumentar que não aconteceu de 

verdade. Um exemplo é a teoria de que Derek, marido da protagonista em Grey’s 

Anatomy (2005-atual), não morreu. Pouco antes de sua morte o personagem estava 

trabalhando em um programa do governo dos Estados Unidos a convite do próprio 

presidente. Dessa forma, os fãs especulam que a morte de Derek pode ter sido forjada 

para que ele se dedicasse a esse projeto.   

Por conseguinte, Grebey (2020) aborda a teoria (d) cânon individual, um termo 

comumente utilizado para se referir a ideias elaboradas por fãs que tratam de 

aspectos, características e/ou acontecimentos de uma história que não foram 

previamente abordados nela (ROSA, 2018), ou seja, é a ideia que o fã tem do cânon, 

o que o torna fundamental para compreender suas criações. Rosa (2018) explica que 

existe uma dependência entre o cânon individual e outras produções de fã como 

fanvídeos, fanfics e fanarts, uma vez que tais objetos não podem existir sem um cânon 

individual. Além disso, existem cânones individuais que nunca se tornaram uma 

produção de fã e continuam apenas em suas ideias, mas quando são escritos e 

compartilhados, eles próprios (cânones individuais) se tornam um produto de fã. Um 

exemplo de cânon individual é a ideia de que os pais de Elsa e Anna, do filme Frozen 

(2013), são também pais de Tarzan. 

Outra ramificação de teoria que o jornalista aborda em seu texto são as teorias 

de (e) mundo real, que apresentam especulações sobre o mundo real. Um exemplo 

são as suposições acerca da reconfiguração do estilo de produção UCM em filmes e 

séries após o lançamento da plataforma de streaming Disney+12, em que filmes 

                                                           
12 Plataforma de streaming propriedade Direct-to-Consumer & International, subsidiária da The Walt 
Disney Company. https://www.disneyplus.com/  
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poderiam ser 100% lançados pela plataforma, não sendo mais veiculados no cinema. 

Um ponto que deve ser levado em consideração com relação a esse tipo de teoria é 

que, por se tratar de acontecimentos reais, é imprescindível que os fatos sejam 

reportados de forma responsável e sem a adição de informações por puro 

entretenimento. 

Por fim, é apresentada a teoria de (f) predição, na qual os fãs juntam fragmentos 

de informação disponibilizados nas produções e tentam prever os rumos que a trama 

pode tomar no desenrolar dos fatos. Esse tipo de teoria, em especial, é amplamente 

utilizada pelos fandoms da Marvel, uma vez que a própria produtora utiliza de recursos 

narrativos que estimulam o pensamento especulativo dos fãs com a disponibilização 

de informações extra nos trailers e nas cenas pós-créditos. 

Uma característica marcante da elaboração de teorias de fãs é a inteligência 

coletiva (LEVY, 2007). Ela consiste na disseminação do conhecimento por todos os 

indivíduos que se relacionam em torno de um mesmo objeto de interesse, e 

compreende a valorização dessas informações e a coordenação das formas de 

pensar, tendo como objetivo o reconhecimento e o engrandecimento de todo os 

envolvidos. Desse modo, como defendido por Jenkins (2013), nenhum indivíduo é 

detentor de todo o conhecimento, cada um possui uma parcela das informações e, ao 

se associarem, conseguem construir um cenário mais amplo e que abrange mais 

perspectivas. Sendo assim, na tentativa de prever quais serão os próximos passos 

dados na trama ou de acrescentar mais pontos de vista aos acontecimentos, os fãs 

recorrem a construções coletivas em que cada indivíduo adiciona informações sobre 

aquilo que tem mais conhecimento, criando as teorias de fãs. 

Acreditamos ser interessante observar que, em certo ponto, toda construção é 

coletiva, ao passo que, no momento em que o indivíduo compartilha parte do seu 

conhecimento com os demais – seja em uma discussão em um fórum, publicação em 

redes sociais on-line ou em uma conversa com um amigo ou familiar – a ideia deixa 

de ser intrínseca a ele e estabelece-se uma discussão. Por isso, as teorias 

desenvolvidas por fãs são parte importante na constituição dos fandoms, que se 

mobilizam na tentativa de compreender tais colocações, enquanto verificam a 

viabilidade desses acontecimentos dentro do arco narrativo.   

Como forma de compartilhar as suas criações e dividir experiências, 

percepções e informações sobre seus objetos de culto, os fãs utilizam diversas 
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plataformas on-line, como Reddit e YouTube. Além do compartilhamento de 

conteúdos, elas possibilitam a conversação de uma forma mais dinâmica, por meio de 

vídeos, comentários e respostas, que ficam disponíveis para todos. Um exemplo disso 

são os vídeos e diálogos construídos através do canal do YouTube Nerd Land, 

conhecido por produzir vídeos em que são expostas diversas análises e teorias de fãs 

sobre o UCM, com base no conteúdo fornecido pela produtora – filmes, trailers, cenas 

pós-créditos e quadrinhos –, além de outras referências, como fotos dos sets de 

filmagem e entrevistas com os atores. Nesta pesquisa, elegemos o referido canal 

como objeto de estudo para observar na prática como se implementam as produções 

do spoiling e do fanvídeo no contexto dos fandoms. No próximo capítulo, detalhamos 

informações do universo Marvel e apresentamos o Nerd Land à luz dos objetivos de 

pesquisa de nossa monografia. 
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2 DESTRINCHANDO O OBJETO  
 

Nesse capítulo, buscamos aprofundar os estudos sobre fãs e seus assuntos de 

culto. Detalhamos de que modo elegemos como objeto de estudo o canal do 

YouTube Nerd Land, que produz e compartilha diversos vídeos em que são expostas 

análises e teorias de fãs. A fim de delimitar o corpus da pesquisa, decidimos nos deter 

nos vídeos que abordam a Marvel, em específico na narrativa cinematográfica dos 

Vingadores. A seguir, detalhamos o universo Marvel e o canal do YouTube Nerd 

Land à luz dos objetivos da pesquisa e da fundamentação teórica apresentada no 

capítulo anterior.  

 

2.1 Marvel 
 

Em meados de 1933, Martin Goodman, fundador da Marvel, iniciou sua carreira 

como escritor solo, publicando histórias de temas diversificados, que iam de ficção 

científica, com a Marvel Science Stories, a esportes, com a Real Sports, a partir de 

variadas marcas, que levavam os mesmos nomes das revistas. Em 1939, a fim de 

reunir todas as revistas, fundou sua própria editora, a Timely Comics. Com o sucesso 

obtido pela concorrente DC Comics a partir do lançamento das histórias do Super-

Homem13, Goodman optou por começar a escrever histórias em quadrinhos do 

mesmo gênero, narrativo fantástico, em sua própria empresa. O primeiro exemplar da 

Timely Comics contava a história de um super-herói e chama-se Marvel 

Comics #1 (FIG. 1). A publicação apresentava ao público o personagem Tocha 

Humana, conhecido por Jim Hammond, androide que pode colocar seu corpo em 

chamas. Na mesma revista, foram introduzidos outros personagens, como Namor, o 

Príncipe Submarino, um ser híbrido que vive no fundo do mar.   

 

                                                           
13 Também conhecido como Superman, é um super-herói fictício de histórias em quadrinho publicado 
pela DC Comics. 
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FIGURA 1: Capa da revista Marvel Comics #1 (Marvel Comics, 1939)14 

 
Essa revista é considerada a primeira publicação do universo Marvel. O 

mercado da época trazia, como tendência, narrativas que apresentavam super-heróis 

inumanos e, apesar de buscar seguir essa direção, os personagens da Marvel eram 

inseridos em narrativas que evoluíam de forma inovadora no que diz respeito a 

ambientação das histórias. Isso porque se passavam na cidade de Nova Iorque – ao 

contrário de histórias de personagens como o Super-Homem, que viviam em 

universos ficcionais (HOWE, 2013). Outra diferença dos quadrinhos produzidos pela 

Timely estava no desenvolvimento dos protagonistas. As tramas se aprofundavam nos 

dilemas da vida pessoal desses protagonistas, estimulando a identificação dos leitores 

com o personagem (SOUZA, 2018).  

Posteriormente, na década de 1940, os Estados Unidos se recuperavam 

da Grande Depressão15, e já estavam entrando em outro momento histórico, a 

Segunda Guerra Mundial. Como grande parte dos editores e funcionários eram 

judeus, Joe Simons e Jack Kirby, também editores da Timely, decidiram criar um novo 

personagem que seria o símbolo da resistência americana contra o nazismo e 

representaria o soldado perfeito. Como apresentado pelo documentário Marvel 75 

Years: From Pulp to Pop!16 (2014) a ideia, além de aproveitar a tendência da 

população de se desconectar das notícias de guerra, era fortalecer o imaginário de 

que os super-heróis do cotidiano eram os americanos patriotas. Assim surgiu o 

                                                           
14 Disponível em: http://indicemarvel.blogspot.com/ Acesso em: 09 de Mar. De 2021 
15 Também conhecida como Crise de 1929, foi uma forte recessão econômica que teve início nos 
Estados Unidos e impactou internacionalmente diversos setores da economia. 
16 Disponível na plataforma de streaming Disney+. 
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Capitão América, que rapidamente se tornou o maior sucesso da Timely, 

impulsionado pelos soldados americanos que acompanhavam a saga e levavam as 

revistas para onde iam. 

Entre as décadas de 1950 e 1960, com o declínio das vendas de histórias de 

super-heróis em decorrência do fim da Segunda Guerra Mundial, a Timely passava 

por momentos difíceis, e Goodman optou por voltar a publicar revistas para o mercado 

de super-heróis. Assim, foi criado o Quarteto Fantástico, uma equipe de quatro heróis 

– Sr. Fantástico, Mulher Invisível, Coisa e um novo Tocha Humana (Johnny Storm) – 

que, novamente, conquistaram os públicos por seus dilemas mundanos e por 

características como a honra, a solidão e a sensação de deslocamento na sociedade. 

Com o sucesso dos personagens, em 1962, Goodman e Stan Lee – editor responsável 

pela criação dos heróis – alteraram o nome da empresa para Marvel Comics, assim 

como a primeira HQ de super-heróis lançada por eles. 

Na década de 1970, os estúdios de televisão e cinema – como PBS, CBS e 

Universal Television – começaram a se interessar pelo mundo dos quadrinhos e, 

nessa época, produziram-se alguns filmes e séries, como Capitão América, em 1979, 

e a série do Incrível Hulk, que foi exibida de 1978 a 1982. Nos anos 1980, a Marvel 

comprou um estúdio de animação e começou a produzir séries de desenho animado 

que se tornaram bastante conhecidas, como G.I Joe (1983), Transformers (1984) 

e Muppet Babies (1983).  

Na década de 1990, as ações da empresa começaram a cair 

consideravelmente e, para evitar a falência, a saída encontrada pela Marvel foi vender 

os direitos de adaptação de vários personagens, tais como Homem Aranha, Hulk e os 

X-Men para outras produtoras audiovisuais, como Sony Pictures, Universal e 

Fox Films, que desenvolveram desenhos e filmes com os personagens (TEIXEIRA, 

2019). Como estratégia para ter mais controle sobre a forma com a qual as histórias 

de seus personagens seriam contadas nos cinemas, em 1996, foi fundada a 

Marvel Studios. Nos anos 2000, após ver o sucesso que seus personagens 

alcançaram nos cinemas, por meio de outras produtoras audiovisuais, e não receber 

grandes retornos financeiros com os contratos de licenciamento realizados, como foi 

o caso de X-Men (2000), que não gerou nenhum lucro à empresa17, a Marvel decidiu 

                                                           
17 How Marvel risked everything to go from bankruptcy to billions. Disponível 
em: https://screencrush.com/marvel-bankruptcy-billions/ Acesso em: 24 de Mar. de 2021  
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produzir filmes com a Marvel Studios e começou a procurar por financiamentos 

externos. 

Aos poucos, a organização foi se recuperando financeiramente e conseguiu 

retomar os direitos do Homem de Ferro que, em 2008, estrelou o primeiro filme 

independente da empresa, e deu início ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM). O 

grande sucesso do filme, que conquistou uma bilheteria de US$585,796 milhões18, 

chamou a atenção do mercado do entretenimento, principalmente da The Walt 

Disney Company, que comprou a Marvel em 2009 e elevou os filmes realizados pela 

produtora a outro patamar, com a produção cinematográfica sobre outros heróis, como 

Thor, Capitão América, Pantera Negra, entre outros. 

A dinâmica cinematográfica proposta pelo UCM possibilitou que a história de 

cada personagem famoso nos universos dos quadrinhos fosse contada em produções 

individuais. Ao mesmo tempo, abriu espaço para crossovers19 e conexões com outras 

tramas desenvolvidas pela empresa, como as séries Agente Carter (2015) e Agentes 

da S.H.I.E.L.D (2014), que trazem novos desdobramentos a personagens relevantes 

nos quadrinhos, como a Agente Carter20 e o Agente Phil Coulson21, mas que não 

ganham destaque no cinema. O eixo principal do universo narrativo do UCM se baseia 

na equipe dos Vingadores – reunião de heróis da Marvel que, nos quadrinhos, varia 

com o tempo e de acordo com a trama proposta – e, conforme a cronologia das 

histórias se desenvolve, outros personagens são adicionados para que ocorram 

grandes eventos do enredo. Alguns desses novos heróis, como Doutor Estranho, 

Pantera Negra e o Senhor das Estrelas, têm suas histórias desenvolvidas fora do eixo 

central da franquia Vingadores. A estratégia é inserir novos espaços, vilões, 

tecnologias e demais informações ao universo Marvel. A partir disso, são configuradas 

                                                           
18 Disponível em: https://www.boxofficemojo.com/title/tt0371746/?ref_=bo_se_r_1 Acesso em: 11 
de Mai. De 2021  
19  “O crossover pode ser concebido como mais uma manifestação da cultura entendida 
como remix (Lessig, 2008), ou seja, a arte infinita de hibridizar objetos culturais dando origem a novos 
tipos de misturas criativas (Knobel & Lankshear, 2008). No entanto, assim como o próprio conceito de 
narrativa transmídia, o crossover é encontrado no mesmo campo semântico que outros termos 
relacionados, como mashup ou o próprio remix.” (GUERRERO-PICO, SCOLARI, 2016) (Tradução 
nossa).  
20 Também conhecida no UCM como Margaret Elizabeth "Peggy" Carter foi uma das fundadoras da 
S.H.I.E.L.D e uma das mais proeminentes agentes durante a Segunda Guerra Mundial. 
21 Conhecido no UCM por Phillip J. "Phil" Coulson foi um dos Diretores da S.H.I.E.L.D e um dos 
principais agentes na organização da Iniciativa Vingadores e também considerado o braço direito de 
Nick Fury. 
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as fases do UCM, que por meio de um conjunto de produções audiovisuais 

(ver QUADRO 1) trazem mais detalhes à trama. 

 
Fase  Produção audiovisual  Tipo  Ano de lançamento  

Fase 1  

Homem de Ferro  Filme  2008  
O incrível Hulk  Filme  2008  
Homem de Ferro 2  Filme  2010  
Thor  Filme  2011  
O Consultor  Curta-metragem  2011  
Capitão América: O Primeiro Vingador  Filme  2011  
Uma Coisa Engraçada Aconteceu no 
Caminho para o Martelo de Thor  

Curta-metragem  2011  

Vingadores  Filme  2012  
Item 41  Curta-metragem  2012  

Fase 2  

Homem de Ferro 3  Filme  2013  
Agente Carter  Curta-metragem  2013  
Thor: O Mundo Sombrio  Filme  2013  
Todos Saúdam o Rei  Curta-metragem  2013  
Capitão América: O Soldado Invernal  Filme  2014  
Agentes da S.H.I.E.L.D  Série  2014 - 2020  
Guardiões da Galáxia  Filme  2014  
Vingadores: Era de Ultron  Filme  2015  
Agente Carter  Série  2015 - 2016  
Homem-Formiga  Filme  2015  

Fase 3  

Capitão América: Guerra Civil  Filme  2016  
Doutor Estranho  Filme  2016  
Guardiões da Galáxia 2  Filme  2017  
Homem-Aranha: De Volta ao Lar  Filme  2017  
Thor: Ragnarok  Filme  2017  
Pantera Negra  Filme  2018  
Vingadores: Guerra Infinita  Filme  2018  
Homem-Formiga e a Vespa  Filme  2018  
Capitã Marvel  Filme  2019  
Vingadores: Ultimato  Filme  2019  
Homem-Aranha: Longe de Casa  Filme  2019  

Fase 4  
Wanda Vision  Série  2021  
Falcão e Soldado invernal Série 2021 
Loki Série 2021 
Viúva Negra Filme 2021 

QUADRO 1: Fases das produções cinematográficas Marvel Studios  
Fonte: Elaboração das autoras a partir de material do site Omelete - Disponível 

em: https://www.omelete.com.br/marvel-cinema22 
 

Até o momento da elaboração deste trabalho, o UCM se subdivide em quatro 

fases, cada uma delas desenvolvendo pequenos núcleos da trama, que culminam em 

acontecimentos-chave para o desenrolar do eixo principal da narrativa. A primeira fase 

teve início em 2008 com o lançamento de Homem de Ferro, em um momento em que 

o mercado estava saturado com os lançamentos de filmes de produtoras 

concorrentes, que obtiveram uma alta arrecadação de bilheteria, como Spider-Man 3 

                                                           
22 Acesso em: 17 de Mar. De 2021 
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(2007)23, Spider-Man 2 (2004)24 e X-Men: The Last Stand (2006)25, que alcançaram 

respectivamente US$894,983 milhões, US$788,976 milhões e US$460,435 milhões 

ao redor do mundo. Entretanto, a Marvel tinha como diferencial o fato de as histórias 

convergirem ao unir os heróis em uma equipe (TEIXEIRA, 2019). 

Um dos grandes desafios no planejamento da primeira fase do UCM foi 

encontrar uma forma de expor ao público que se tratava de um universo narrativo sem 

utilizar recursos muito óbvios, como a interação direta de dois personagens que são 

protagonistas de filmes distintos. Como solução, inseriram-se cenas pós-créditos, com 

o intuito de levar aos espectadores novas informações e criar pontes para o 

desenvolvimento das tramas subsequentes. Além disso, após o lançamento dos 

quatro primeiros filmes, foram lançados quadrinhos e curtas-metragens – O 

Consultor (2011), Uma Coisa Engraçada Aconteceu no Caminho para o Martelo de 

Thor (2011) e Item 47 (2012) –, que complementariam a história até então 

exposta nos cinemas, trazendo novos pontos de contato e incentivando o público a se 

aprofundar na trama. Com isso, temos um desenvolvimento mais claro da expansão 

do universo narrativo a partir de formatos variados (filmes, quadrinhos e curtas-

metragens) e a inserção de novas perspectivas ao que já vinha sendo exposto aos 

espectadores. 

Sendo a primeira fase a introdução ao universo narrativo proposto pela Marvel, 

nas fases subsequentes são apresentados elementos que enriquecem e 

proporcionam a evolução das tramas dos personagens. As produções que compõem 

a Fase 2 têm como foco principal a expansão do universo e a preparação para 

acontecimentos futuros, como a menção direta, ainda que não tão detalhada, às Joias 

do Infinito26 em Thor: Mundo Sombrio (2013) e a apresentação de Thanos (supervilão 

dos quadrinhos) em Guardiões da Galáxia (2014). Além disso, a fase é marcada pela 

inserção de um novo formato de conteúdo na estratégia transmidiática, as séries 

                                                           
23 Disponível em: https://www.boxofficemojo.com/title/tt0413300/?ref_=bo_se_r_1 Acesso em: 21 
de Abr. De 2021 
24 Disponível em: https://www.boxofficemojo.com/title/tt0316654/credits/?ref_=bo_tt_tab#tabs Acesso 
em: 21 de Abr. De 2021 
25 Disponível em: https://www.boxofficemojo.com/title/tt0376994/?ref_=bo_se_r_1 Acesso em: 21 
de Abr. De 2021 
26 Nas histórias da Marvel, antes da criação do universo, existiam seis singularidades, que foram 
transformadas nas Joias do Infinito pelas Entidades Cósmicas (Morte, Entropia, Infinito e Eternidade). 
Cada pedra representa um aspecto diferente do universo: Espaço, Mente, Realidade, Poder, Alma e 
Tempo. Disponível em: https://www.omelete.com.br/marvel-cinema/tudo-sobre-as-joias-do-infinito-no-
cinema#13 Acesso em: 28 de Jul. de 2021 
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Agentes da S.H.I.E.L.D (2014) e Agente Carter (2015), lançadas pela estação 

televisiva estadunidense ABC. Já na Fase 3, temos uma evolução mais evidente do 

universo, com a inserção de novos espaços, como a nação de Wakanda e o 

aprofundamento em pontos chave para o desenvolvimento da história, como as Joias 

do Infinito e a inserção de outros personagens, como Homem-Aranha e Capitã Marvel. 

É na fase três, que ocorre a finalização do arco da franquia Vingadores, com a saída 

de alguns dos principais heróis da equipe. 

Em 2019, com o lançamento da plataforma de streaming de vídeos Disney+, 

propriedade Direct-to-Consumer & International, uma subsidiária da The Walt Disney 

Company, a Marvel Studios passa a ter a possibilidade de investir mais na produção 

de séries televisivas, uma vez que não é mais necessária a parceria com outras 

produtoras e exibidoras – como a ABC e a Netflix. Com isso, diferente das demais 

fases, a quarta teve início com o lançamento das séries televisivas 

WandaVision (2021), Falcão e Soldado Invernal (2021) e Loki (2021) pela Disney+. 

As três séries se apropriam da trama do UCM e a desenvolvem para além do que foi 

exposto nos filmes, ao contrário de outras séries da companhia, como Agente 

Carter (2015) e Agentes da S.H.I.E.L.D (2014), que podem ser caracterizadas 

como spin-offs27, por não se relacionarem diretamente com o arco narrativo central. 

 

2.2 Os Vingadores  
 

Em setembro de 1963 a Marvel Comics lançou a primeira edição de Os 

Vingadores (The Avengers, no original), como uma estratégia da empresa para 

disputar público com sua maior rival, a DC Comics, responsável pela edição da Liga 

da Justiça, que reunia em uma história os mais populares e famosos heróis 

da DC Comics (Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Lanterna 

Verde e Caçador de Marte). Em 1961, a Marvel havia lançado as HQs do Quarteto 

Fantástico, apostando nesse universo de heróis como resposta à concorrente. 

Entretanto, o grupo era composto por heróis novos ao público, tais como o Coisa e a 

Mulher Invisível, e o lançamento de Os Vingadores, dois anos depois do Quarteto 

                                                           
27 “Série ou obra que se inspira num trabalho ou produção anterior ou lhe dá continuidade, 
desenvolvendo uma ideia ou o papel de uma personagem já existente no trabalho original.”  Disponível 
em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/spin-off Acesso em: 21 de Abr. de 2021 
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Fantástico, reunia uma equipe de heróis já consolidados, como Hulk e Homem de 

Ferro. 

Associar em uma só edição heróis já consolidados é uma estratégia de 

branding retrô (JENKINS; FORD; GREEN, 2015) bastante eficiente para gerar renda 

e ampliar universos ficcionais. Com a aparição dos heróis juntos e em novas 

aventuras, os fãs são estimulados a adquirir a revista para acompanhar o seu 

personagem favorito e, enquanto isso acontece, têm a oportunidade de ter contato 

com tantos outros que poderiam não conhecer antes, o que abre uma porta para que 

passem a consumir também as revistas dos outros heróis. 

A narrativa dos Vingadores, criada por Stan Lee e Jack Kirby, trazia novidades 

em relação às outras equipes do universo Marvel como, por exemplo, ser a primeira 

equipe de heróis chamada pelo governo dos EUA para confrontar ameaças cósmicas. 

Um ponto importante é que os Vingadores operavam ficcionalmente com o 

conhecimento e reconhecimento oficial do governo e agiam em conjunto com a OTAN 

e com a ONU. Além disso, mantinham contato com humanos, não-humanos, heróis 

mecânicos, vilões regenerados e seres sobrenaturais para conseguirem ser os “heróis 

mais poderosos da Terra”. A primeira HQ da franquia reunia pela primeira vez heróis 

como Thor, Hulk e Homem de Ferro em uma missão para deter o vilão Loki, o 

deus asgardiano da trapaça. A capa da revista pode ser vista na FIG. 2. 

 

   
FIGURA 2: Capa da primeira HQ de Os Vingadores (Os Vingadores, 1963)28 

                                                           
28 Disponível em: http://indicemarvel.blogspot.com/ Acesso em: 09 de Mar. De 2021 
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Nessa HQ, o grupo de heróis se opõe a Loki, que trama uma vingança contra 

seu meio-irmão Thor, o deus do trovão. No plano, Loki faz com que Hulk fique 

descontrolado, atacando um trem de passageiros e, para deter o Gigante Verde, a 

Brigada Juvenil (grupo de jovens entusiastas por rádio amador) tenta contatar 

o Quarteto Fantástico. Entretanto Loki atrapalha a comunicação, que acaba sendo 

recebida por Thor, Homem de Ferro, Homem Formiga e a Vespa. Depois de 

derrotarem o vilão e conseguirem controlar Hulk, os cinco percebem que trabalham 

bem juntos e que seus poderes são complementares. Sendo assim, seria interessante 

formarem uma equipe que é, então, chamada de Vingadores, por sugestão da Vespa, 

como é possível observar na FIG. 3. 

 

  
FIGURA 3: Último quadro da primeira HQ de Os Vingadores (Os Vingadores, 1963) 29 

 

Ao longo dos anos, a equipe dos Vingadores teve sua composição alterada 

diversas vezes, contando até com a participação de alguns vilões regenerados do 

universo da Marvel, tais como o mutante Mercúrio e sua irmã, a Feiticeira Escarlate. 

Mesmo com tantas personalidades diferentes envolvidas e, por vezes, conflitos 

internos, seus componentes sempre se reuniam para combater as ameaças 

extraordinárias ao som de seu grito de guerra: “Avante, Vingadores!”. 

Em 2008, com a entrada da Marvel na produção de filmes sobre seus heróis, o 

objetivo dos produtores era construir arcos narrativos que tornassem possível a 

                                                           
29 Disponível em: http://indicemarvel.blogspot.com/ Acesso em: 09 de Mar. De 2021 
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apresentação da equipe de heróis nas salas de cinema. O primeiro herói a ser 

apresentado é o Homem de Ferro (2008). Nesse filme, conhecemos a história de Tony 

Stark (Robert Downey Jr.), inventor brilhante e bilionário do ramo armamentista dos 

Estados Unidos, que é sequestrado por um grupo terrorista enquanto realiza testes 

bélicos no exterior. Para conseguir escapar, ele é forçado a criar uma armadura de 

ferro blindada e, ao voltar para casa, começa a fazer recriações aprimoradas da 

armadura, que utiliza para combater o terrorismo e outras ameaças, assumindo a 

identidade de Homem de Ferro. A cena pós-créditos desse filme gerou grande 

expectativa nos fãs a respeito do que estava por vir no UCM. Na referida cena pós-

créditos30, podemos ver Nick Fury (Samuel L. Jackson), diretor da S.H.I.E.L.D 

(agência de espionagem cuja sigla significa “escudo” em português) que vai ao 

encontro de Tony Stark para apresentar o projeto Vingadores. 

O segundo filme lançado foi O Incrível Hulk, também de 2008. Na trama 

acompanhamos como o cientista Bruce Banner (Edward Norton) se transformou 

em Hulk depois de um erro durante os testes de laboratório comandados pelo General 

Ross, que tentavam reativar o projeto ultrassecreto nomeado como “Super 

Soldado”. Na cena pós-créditos31 desse filme, Tony Stark procura o General Ross e 

diz a ele que uma equipe está sendo montada. 

O terceiro filme lançado pela Marvel é Homem de Ferro 2 (2010), o segundo 

protagonizado por Robert Downey Jr. O título mostra mais uma vez o herói lutando 

contra um inimigo perigoso, na tentativa de não deixar que sua tecnologia seja usada 

para o mal. Nesse filme, é apresentada a personagem Natasha Romanoff (Scarlett 

Johansson), a Viúva Negra, que se infiltra na casa de Stark, a comando de Nick Fury, 

para vigiar as ações do inventor bilionário. A cena pós-créditos32 apresentada no filme 

mostra Coulson, agente da S.H.I.E.L.D, relatando ao diretor Fury que encontrou o 

Mjolnir, martelo do Thor, na Cidade do México. 

Em consonância à sugestão de desdobramento dramático da cenas pós-

créditos anterior, o filme seguinte é Thor, lançado em 2011. Na trama, Thor 

(Chris Hemsworth), deus do trovão, é expulso da cidade de Asgard por seu pai, Odin, 

após quase iniciar uma guerra contra outro povo. Ele perde os poderes e é exilado na 

Terra, onde conhece os cientistas Jane Foster (Natalie Portman), Dr. Erik Selvig 

                                                           
30 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zxzAGBlJSXo Acesso em: 17 de Mar. de 2021.  
31 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GeLZuw9LXi0 Acesso em: 17 de Mar. de 2021. 
32 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=skXA6_RRdes Acesso em: 17 de Mar. de 2021.  
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(Stellan Skarsgård) e Darcy Lewis (Kat Dennings), que estão tentando entender as 

atividades astrofísicas causadas pelo Mjolnir. Enquanto isso, em Asgard, Loki (Tom 

Hiddleston) tenta tomar o trono de Odin. Ele envia o Destruidor, um gigante de metal 

e fogo, à Terra para matar Thor, que recupera os poderes e volta à terra natal para 

impedir Loki e fazer as pazes com o pai. No filme, somos apresentados brevemente a 

Clinton ‘Clint’ Barton (Jeremy Renner), o Gavião Arqueiro, que trabalha para a 

S.H.I.L.E.D. Mais uma vez, a cena pós-créditos33 do filme dá indícios do que virá a 

seguir. Nela, deparamo-nos com o Dr. Erik Selvig sendo levado às instalações da 

S.H.I.E.L.D, onde Nick Fury apresenta a ele o Tesseract34, um cubo azul misterioso 

com poder incalculável, enquanto podemos ver Loki controlando o cientista. 

O quinto filme da Fase 1 do UCM é Capitão América: O Primeiro Vingador, 

lançado em 2011. O filme, que a princípio foge da narrativa linear de acontecimentos 

como os demais apresentados, é ambientado no ano de 1942, durante a Segunda 

Guerra Mundial. A obra mostra como Steve Rogers (Chris Evans), após participar de 

um experimento de criação de super soldados, torna-se o Capitão América. Durante 

o filme, ele e seus companheiros lutam para destruir as bases da Hidra (organização 

criminosa afiliada aos nazistas) e recuperar o Tesseract. O Capitão acaba sofrendo 

um acidente e caindo com seu avião na água, o que faz com que fique congelado por 

quase 70 anos, até que cientistas o encontrem no Ártico e ele acorde nos dias atuais. 

Na cena pós-créditos35, podemos ver Nick Fury recrutando o Capitão América para a 

Iniciativa Vingadores. 

É interessante observar que as cenas pós-créditos dos filmes apresentados 

acima funcionam como um movimento de crossover, que faz ligações entre os filmes 

individuais de cada personagem, como no caso da cena apresentada ao final 

de Homem de Ferro 2 (2010) que se refere diretamente a Thor (2011). Além disso, as 

cenas também apontam para a formação de uma equipe de super-heróis. Tal 

movimento funciona como uma introdução para o sexto filme, Os Vingadores (2012), 

fazendo com que o público já tenha um conhecimento prévio da equipe sem que sua 

formação precise ser de fato explicada no próprio filme.  

                                                           
33 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FaUduV4LcKM Acesso em: 17 de Mar. de 2021. 
34 O objeto apresentado brevemente é o Tesseract, cubo responsável por armazenar a Joia do Espaço, 
uma das Joias do Infinito, que é capaz de transformar qualquer desejo em realidade. 
35 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zLqpaPNhQi4 Acesso em: 17 de Mar. de 2021. 
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Os Vingadores (2012) tem como protagonistas os personagens anteriormente 

apresentados no Universo Cinematográfico da Marvel (FIG. 4). Existe apenas uma 

mudança no elenco: Mark Ruffalo é quem interpreta o Hulk, e não o ator Edward 

Norton. Na trama, Loki quer dominar a Terra, depois de ser expulso de Asgard por 

tentar roubar o trono do pai. Para conseguir êxito, ele rouba o Tesseract que estava 

em posse da S.H.I.E.L.D. e conta com a ajuda dos Chitauri, uma raça de alienígenas 

comandada pelo líder Thanos, o titã louco. 

 

  
FIGURA 4: Cena retirada do filme Os Vingadores (2012) (Os Vingadores, 2012) 

 

Para evitar que isso aconteça, Nick Fury ativa a Iniciativa Vingadores e reúne 

Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Thor para 

deterem o vilão. Depois de o derrotarem e evitarem a destruição da cidade de Nova 

Iorque, os heróis se despedem, e Thor leva Loki para a prisão, em Asgard. 

Depois do primeiro filme Os Vingadores (2012) nos cinemas, ocorreram ainda 

outras três produções envolvendo o conjunto de heróis: (a) Vingadores: Era de Ultron 

(2015); (b) Vingadores: Guerra Infinita (2018); e (c) Vingadores: Ultimato (2019). Em 

(a) Vingadores: Era de Ultron (2015), filme que faz parte da segunda fase do MCU, 

são apresentados novos personagens, como a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) 

e Visão (Paul Bettany), que também se juntarão à equipe em filmes posteriores. Na 

trama, os heróis lutam contra Ultron, um sistema de inteligência artificial, construído 

por Tony Stark, que deveria ajudar a conquistar a paz mundial. 

Já os filmes (b) Vingadores: Guerra Infinita (2018) e (c) Vingadores: 

Ultimato (2019) estão na Fase 3 do UCM e são a continuação um do outro. O primeiro, 

Vingadores: Guerra Infinita, lançado em 2018, e o segundo, Vingadores: Ultimato, 
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lançado em 2019, unem a equipe de heróis a outros nomes, como Homem Aranha 

(Tom Holland), Pantera Negra (Chadwick Boseman), Capitã Marvel (Brie Larson) e Os 

Guardiões da Galáxia, para impedirem que Thanos colete as seis Joias do Infinito e 

destrua metade da vida na Terra. Ao final do quarto filme, Vingadores: Ultimato (2019), 

temos a morte de dois dos primeiros Vingadores apresentados nos cinemas, Viúva 

Negra e Homem de Ferro. Além disso, outros personagens como Capitão América, 

Hulk e Thor se afastam da equipe principal. Tais acontecimentos abrem novas 

possibilidades para a quarta fase, que teve início em 2021 com a produção de séries 

do UCM, com destaque a personagens secundários como a Feiticeira Escarlate e 

Falcão, e aos protagonistas Loki e Viúva Negra. 

Comparando o enredo da primeira aparição dos Vingadores nas HQs com o 

primeiro filme de mesmo nome, é possível perceber que a Marvel não faz apenas 

adaptações de um meio para o outro, ela também cria novas narrativas. Assim como 

na união dos heróis nas HQs, podemos ver a aplicação do branding retrô (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2015) acontecendo também nos cinemas. Ao relançar personagens 

antigos, a empresa reaviva o interesse dos fãs e conquista um novo público, já que 

agora os heróis são apresentados em uma linguagem nova para este universo, o 

cinema. Além disso, são diferentes situações e desafios enfrentados pelos 

personagens, em expansão às narrativas do HQ. Como apontado por Alan Fine, 

presidente da Marvel Entertainment, no documentário Marvel 75 years: From Pulp to 

Pop! (2014), exemplares das histórias de Capitão América, Homem de Ferro e Thor 

são publicados há mais de 40 anos, e os filmes fizeram com que eles se tornassem 

conhecidos por todo o mundo, não apenas por aqueles que consumiam histórias em 

quadrinho. 

Ao longo de 10 anos, a Marvel construiu um universo que, aos poucos, foi 

cativando o público e atraindo cada vez mais pessoas. O resultado disso pode ser 

visto no sucesso de bilheteria de Vingadores: Ultimato (2019), filme que encerra a 

saga dos Vingadores. O longa arrecadou US$ 2,797 bilhões, tornando-se a maior 

bilheteria da história36, superando o filme Avatar (2008), que detinha o recorde. Além 

do primeiro lugar, a franquia também ocupa a quinta e a oitava posições, com 

                                                           
36 VINGADORES: ULTIMATO NO TOPO: CONFIRA AS 10 MAIORES BILHETERIAS DA 
HISTÓRIA. Omelete, 2020. Disponível em: https://www.omelete.com.br/marvel-cinema/vingadores-
ultimato-endgame/vingadores-ultimato-10-maiores-bilheterias-da-historia#4 Acesso em: 21 de Abr. de 
2021. 
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Vingadores: Guerra Infinita (2018) (US$ 2,048 bilhões)37 e Os Vingadores (2012) (US$ 

1,518 bilhão)38, respectivamente. Tais dados demonstram que o planejamento da 

empresa em produzir filmes interconectados, utilizando estratégias transmídia e 

narrativas específicas sobre cada herói a longo prazo, foi uma estratégia 

comunicacional bem-sucedida, conseguindo fidelizar os fãs e atrair novos públicos. 

O sucesso de bilheteria das produções dos Vingadores estimulou ainda mais 

os fãs a recorrerem a diferentes tipos de mídias para compartilhar suas opiniões e 

percepções sobre a forma com a qual as narrativas foram apropriadas nos cinemas. 

Dessa forma, considerando a complexidade da produção de conteúdo transmídia, em 

que todos podem assumir a posição de produtores, a estratégia transmídia e de 

crossover adotada no UCM a partir de seus trailers e cenas pós-créditos, incentivam 

a criação dos diferentes tipos de teorias de fãs. Os fãs, mais ativos e engajados, 

apropriam-se de diversos canais de mídia para expor as suas opiniões e gerar 

discussões. A partir disso, grupos de fãs se dedicam mais a buscar referências 

escondidas e a produzir teorias a respeito de seus objetos de culto. Alguns deles são 

especializados no mundo dos super-heróis, como o canal do YouTube Nerd Land, um 

dos espaços brasileiros de maior público dedicado à produção de conteúdo sobre o 

universo Marvel. 

 

2.3 Canal Nerd Land 
 

Para a escolha de nosso fenômeno de estudo, pesquisamos na plataforma do 

YouTube o termo “Teorias Marvel”, com a ordenação da listagem configurada para 

exibir primeiro os conteúdos mais relevantes. Os primeiros resultados foram os vídeos 

do canal Nerd Land. Em seguida, adicionamos à filtragem o tipo de conteúdo como 

“canal” e fizemos a seleção do objeto de pesquisa a partir da consideração de três 

pontos: (1) número de inscritos no canal; (2) número de visualizações; e (3) 

quantidade de conteúdos a respeito do tema. Ao fim da pesquisa exploratória, 

                                                           
37 VINGADORES: ULTIMATO NO TOPO: CONFIRA AS 10 MAIORES BILHETERIAS DA 
HISTÓRIA. Omelete, 2020. Disponível em: https://www.omelete.com.br/marvel-cinema/vingadores-
ultimato-endgame/vingadores-ultimato-10-maiores-bilheterias-da-historia#4 Acesso em: 21 de Abr. de 
2021. 
38 VINGADORES: ULTIMATO NO TOPO: CONFIRA AS 10 MAIORES BILHETERIAS DA 
HISTÓRIA. Omelete, 2020. Disponível em: https://www.omelete.com.br/marvel-cinema/vingadores-
ultimato-endgame/vingadores-ultimato-10-maiores-bilheterias-da-historia#4 Acesso em: 21 de Abr. de 
2021.  
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identificamos que o canal Nerd Land era o que preenchia melhor os requisitos. Por 

isso, o elegemos como objeto de estudo sobre a relação entre teorias de fãs e o UCM. 

O canal foi criado em 22 de outubro de 2014 por Gabriel Bernardo, com o intuito 

de ser um espaço em que pessoas pudessem conversar sobre filmes e histórias em 

quadrinho39. Em maio de 202140, o canal possui cerca de 2,8 milhões de inscritos e 

apresenta conteúdo do universo nerd41 focado em super-heróis, principalmente da 

Marvel e DC Comics (FIG. 5). Gabriel conta com a ajuda de sua esposa, que faz 

participações pontuais em alguns dos vídeos. Ambos possuem outro canal, chamado 

“Casal Nerd Land”, em que compartilham vídeos mais pessoais e de bastidores, além 

de terem publicado um livro de ficção científica e fantasia, chamado Os Herdeiros das 

Sete Pedras, em conjunto. 

 

  
FIGURA 5: Captura de tela da página inicial do canal Nerd Land  

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 
 

                                                           
39 Dia do Orgulho Nerd: especialistas no mercado geek falam sobre o que é ser um nerd hoje. De olho 
no mercado, 2020. Disponível em: 
https://www.negociosrpc.com.br/deolhonomercado/comportamento/2020-05-20-dia-do-orgulho-nerd/ 
Acesso em 12 de Mai. de 2021. 
40 Em 12 de maio de 2021. 
41 Nerd é o termo utilizado para se referir a uma pessoa que aprecia filmes, livros, jogos de RPG, 
fantasia e ficção científica. O termo já foi usado de forma pejorativa e se referia ao estereótipo de um 
estudante magrelo, de óculos e que possuía dificuldades de interação social. Por sua vez o 
universo nerd corresponde ao conjunto de conteúdos que despertam o interesse desse grupo de 
pessoas. 
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O Nerd Land possui uma playlist42 específica para vídeos de teorias de fãs 

produzidas por Gabriel, em conjunto com seus inscritos. Atualmente43, a playlist conta 

com um total de 11.788 visualizações e totaliza 205 vídeos, compreendendo materiais 

que expõem teorias de fãs e análises de fragmentos de informações do universo dos 

super-heróis, dando bastante ênfase aos filmes do Universo Cinematográfico Marvel 

e à forma como as obras se entrelaçam. Para criar suas teorias, ele utiliza informações 

retiradas de histórias em quadrinhos, trailers, cenas pós-crédito, fotos de bastidores e 

comentários de fãs. 

Os vídeos apresentados são curtos, tendo duração máxima de quinze minutos. 

Neles, Gabriel aparece em primeiro plano, conversando diretamente com a câmera e 

ocasionalmente, sua esposa aparece ao seu lado. Entretanto, na grande maioria dos 

vídeos, ela apenas faz comentários por trás das câmeras, o que dá a sensação ao 

espectador de que realmente existe um diálogo e um clima informal de apresentação 

dos conteúdos. Para contextualizar o assunto abordado no vídeo e facilitar o 

entendimento, o youtuber utiliza cenas das produções audiovisuais com o intuito de 

compartilhar teorias e informações interessantes. 

Por ser atualizado diariamente – em alguns dias com mais de um conteúdo 

publicado – o canal atrai mais audiência e faz com que o público se aproxime ainda 

mais, consolidando uma comunidade. Além disso, por estar sempre atualizado com 

as notícias que são divulgadas, as discussões se tornam mais amplas, uma vez que 

os envolvidos estão descobrindo as novas informações e estão ávidos por 

compartilhar suas novas perspectivas e teorias. Dessa maneira, a fim de atingir 

indivíduos que se interessam por cultura nerd, as discussões são conduzidas de forma 

leve, dinâmica e descontraída, utilizando memes e uma linguagem verbal informal. 

Gabriel aparece sempre entusiasmado e trata dos temas como se, de fato, estivesse 

conversando com o espectador. Ao final dos vídeos, o youtuber convida os inscritos a 

expandir as discussões nos comentários dos próprios vídeos e a enviar suas próprias 

teorias para canal, com a expectativa de que elas sejam compartilhadas em vídeos 

futuros. 

                                                           
42 Playlists (em português “lista de reprodução”), é uma listagem de conteúdos em vídeo ou áudio. 
No YouTube as playlists funcionam como uma maneira de os criadores de conteúdo agruparem vídeos 
de temas semelhantes a fim de facilitar o acesso a eles. 
43 Em 25 de maio de 2021. 
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Um outro recurso bastante utilizado pela equipe do canal é a aba "Comunidade" 

disponível na plataforma do YouTube. A ferramenta foi desenvolvida como uma forma 

de manter os usuários dentro da plataforma por mais tempo, criando um local a mais 

para que as pessoas passam a ter a possibilidade de interagir com os criadores de 

conteúdo e suas produções, como fariam em outras redes sociais, como Facebook44 

ou Twitter45. Esse espaço se caracteriza como mais um ponto de contato com o 

público (ver FIG. 6), sendo mais dinâmico por propor interações mais rápidas, como 

em enquetes, chamadas curtas para o debate sobre algum tema e a promoção de 

conteúdos novos no canal. 

 

FIGURA 6: Montagem de captura de tela de uma publicação da aba “Comunidade” do canal Nerd 
Land 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 
 

É possível perceber também que na aba “Comunidade” são desenvolvidas 

diversas teorias para além dos vídeos, uma vez que Gabriel busca convocar os 

espectadores a deixar nos comentários das publicações as suas opiniões e teorias 

sobre os filmes e séries que estão sendo assunto no momento. Essa colaboração 

fomenta o sentimento de comunidade gerado dentro do fandom do próprio canal e dos 

integrantes dos fandoms da Marvel. 

                                                           
44 Disponível em: https://www.facebook.com/ Acesso em: 28 de Jul. De 2021 
45 Disponível em: https://twitter.com/ Acesso em: 28 de Jul. De 2021 
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Ao longo dos anos, o cenário dos vídeos de Gabriel sofreu alterações (FIG. 7), 

substituindo a ambientação mais doméstica, com quadros, livros e action figures, por 

um ambiente mais semelhante a um estúdio, com alguns pôsteres e iluminação 

colorida. O tom da conversa também mudou. No início do canal, Gabriel abria os 

vídeos com a frase “E aí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo.” 

e os finalizava de forma descontraída. Em maio de 2021, a abertura é feita com frases 

semelhantes a “Mais um vídeo aqui na semana...”, e a finalização também se tornou 

mais contida com “... até o próximo vídeo e Tikatikah.”, quando Gabriel realiza um 

movimento com as mãos. 

 

FIGURA 7: Montagem de captura de tela de dois vídeos do canal Nerd Land - à esquerda um vídeo 
de 2018 e à direita um vídeo de 2020 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 
 

É interessante observar que, por mais que as alterações no ambiente e na 

forma de se comunicar possam denotar certo amadurecimento e seriedade, Gabriel 

permanece sendo capaz de transmitir as suas ideias e de se aproximar de seu público. 

Logo no título dos vídeos já é possível apreender a forma com a qual ele se comunica, 

uma vez que o uso de letras em caixa alta denota um tom de exaltação e animação. 

Por meio desses títulos podemos identificar quais tipos de teorias poderão ser 

exploradas nos vídeos. Por exemplo: em “TONY STARK VAI CRIAR UMA JOIA DO 

INFINITO EM VINGADORES GUERRA INFINITA”46 temos a noção de que Gabriel 

abordará o assunto a partir de uma teoria preditiva, em que discutirá o rumo que a 

história pode tomar com base em informações extra. Ou em “ESSE VISÃO É UM 

                                                           
46 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vt2WT8M-cqY&ab_channel=NerdLand  
Acesso em: 25 de Mai. de 2021 
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IMPOSTOR! ONDE ESTÁ O VERDADEIRO VISÃO EM WANDAVISION!”47, em que 

temos a representação de teorias de solução de mistérios, com mais detalhes sobre 

o personagem em questão. 

Tendo isso em vista, buscamos investigar de que formas as teorias criadas por 

fãs a partir dos trailers da franquia Vingadores e expostas por meio do canal do 

YouTube Nerd Land, configuram processos transmídia em expansão ao UCM. Nossa 

atenção está focada na forma com a qual essa cultura de fãs se relaciona com a 

transmidialidade e à maneira como o fandom, que faz parte da comunidade do canal, 

apropria-se das informações apresentadas nos trailers da franquia Vingadores para o 

desenvolvimento de teorias. 

 

  

                                                           
47 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9YZiaAW4dvU&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 25 de Mai. de 2021  
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3 METODOLOGIA 
 

Com o objetivo de investigar de que maneira as teorias, criadas a partir dos 

trailers da franquia Vingadores e expostas no canal do YouTube Nerd Land 

configuram processos transmídia em expansão ao Universo Cinematográfico Marvel, 

buscamos fazer uma pesquisa descritiva e exploratória. De acordo com Gil (2008) a 

pesquisa descritiva tem “[...] como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Também, segundo Gil (2008), temos a pesquisa exploratória como forma 

de proporcionar uma visão geral a respeito de um determinado fato, sendo utilizado 

principalmente em casos em que o tema é pouco explorado.  

Para observar o objeto desta pesquisa, optamos pela análise de conteúdo, com 

base na proposição de Bardin (2016), em que são determinadas três fases de análise. 

Na primeira delas, a (1) pré-análise, as ideias iniciais são levantadas e sistematizadas, 

a fim de determinar o plano a ser seguido no desenvolvimento da pesquisa. De acordo 

com a autora, essa fase “[...] corresponde a um período de intuições, mas, tem por 

objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais [...]” (BARDIN, 2016, p. 

125). Nela, são escolhidos os documentos ou fontes de dados que irão compor o 

corpus de pesquisa, bem como a formulação e o desenvolvimento das hipóteses e 

dos objetivos que se busca atingir, além da determinação de categorias que servirão 

para embasar o processo de análise. A segunda fase apontada é a (2) exploração do 

material, em que se realiza uma investigação mais aprofundada, com base no 

esquema definido anteriormente, nada mais do que uma “[...] aplicação sistemática 

das decisões tomadas.” (BARDIN, 2016, p. 131). Por fim, a terceira fase é o (3) 

tratamento dos resultados e interpretação, em que é realizada a análise das 

informações recolhidas em busca de responder, ou validar, o questionamento inicial, 

por meio do confronto com as referências bibliográficas, chegando ao resultado de 

deduções específicas sobre o fenômeno. 

Como técnica de coleta de dados, optamos pela observação simples, que é 

definida por Gil (2008) como aquela em que o pesquisador se mantém distante do 

objeto que pretende estudar e o observa de forma espontânea. No entanto, a técnica 

não é apenas uma constatação de fatos, e exige do pesquisador um mínimo de 

controle na obtenção dos dados que, por sua vez, passam por um processo de análise 

Documento Monografia - versão final (0956171)         SEI 23072.244168/2021-10 / pg. 61



53 
 

    
 

e interpretação. É importante observar que, apesar de ser crucial que o pesquisador 

tenha uma visão imparcial do objeto de análise, também se faz necessário um 

conhecimento prévio daquilo que está sendo estudado. A técnica de observação 

simples é melhor aplicada quando se tratam de fenômenos de caráter público, pois, 

dessa forma, facilita-se a obtenção de dados sem que se criem conflitos com o objeto 

de estudo. Entretanto, a técnica também apresenta limitações, como, por exemplo, 

dar abertura para que o objeto seja interpretado de uma forma parcial e seja conduzido 

pelas preferências do pesquisador. 

Tendo em vista tais pressupostos, em um primeiro momento, realizamos o 

levantamento dos vídeos do canal Nerd Land e identificamos a playlist “Teorias” criada 

pela equipe do próprio canal. Optamos por utilizá-la como fonte de nosso recorte inicial 

por entendermos que se trata de uma pré-seleção criada como forma de direcionar o 

público ao conjunto de vídeos em que o foco são as teorias compartilhadas neste 

espaço. A playlist conta com 205 vídeos48, dos quais 194 (94,6%) fazem menção, no 

título, à Marvel ou a seus personagens. Desses vídeos relacionados à Marvel, 

selecionamos aqueles que citam o termo “Vingadores” ou apresentam o nome dos 

filmes da franquia Vingadores em seus títulos. Esta seleção apresentou como 

resultado 51 (26,3%) vídeos. A partir desse conjunto de vídeos, que tratam 

especificamente sobre os Vingadores, selecionamos os onze que, em seu conteúdo, 

apresentam teorias que envolvem fragmentos de informações disponibilizados nos 

trailers da franquia Vingadores. Tais vídeos compõe o corpus da pesquisa, como 

mostra o QUADRO 2, abaixo. 

  

                                                           
48 Em 25 de Mai. de 2021 
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Título  Minutagem  Data  
COMO THANOS VAI CONSEGUIR TODAS AS JOIAS EM 

VINGADORES GUERRA INFINITA49 11min59s  04/12/2017  
A ARMADURA ESCONDIDA DO HOMEM DE FERRO EM GUERRA 

INFINITA50 4min17s  06/12/2017  
VAZOU O QUE VAI ACONTECER EM VINGADORES GUERRA 

INFINITA51 12min54s  12/12/2017  
TONY STARK VAI CRIAR UMA JOIA DO INFINITO EM 

VINGADORES GUERRA INFINITA52  4min36s  18/01/2018  
DESCOBRIMOS O PORQUE DA FORMA HUMANA DO VISÃO EM 

GUERRA INFINITA53 2min30s  05/02/2018  
CAPITÃ MARVEL APARECEU NO NOVO TRAILER VINGADORES 

GUERRA INFINITA?54 3min42s  06/02/2018  
PANTERA NEGRA VAI FERIR O THANOS EM VINGADORES 

GUERRA INFINITA55 3min06s  08/02/2018  
A IRMÃ DO PANTERA NEGRA VAI CRIAR A ARMADURA DO TONY 

STARK EM GUERRA INFINITA56 4min24s  16/02/2018  
TONY STARK VAI PERDER SEU BRAÇO EM VINGADORES 

GUERRA INFINITA 😱57 5min22s  07/03/2018  
TONY STARK ESTÁ DOENTE EM VINGADORES GUERRA 

INFINITA58 5min02s  12/03/2018  
TRAILER SECRETO REVELOU O THANOS COM AS 5 JOIAS DO 

INFINITO EM GUERRA INFINITA59 7min53s  07/04/2018  
QUADRO 2: vídeos selecionados para o corpus  

Fonte: Elaboração das autoras a partir de material do canal Nerd Land - Disponível 
em: https://www.youtube.com/user/NeerdLand 60 

 
A partir disso, assumimos o canal como uma amostra da comunidade de fãs, 

por entendermos que ele funciona como uma ponte entre as produções da Marvel e a 

parcela do fandom da empresa inscrita no canal, ao mesmo tempo em que pode ser 

considerado uma representação desses fãs diante da organização, pelo fato de ser 

                                                           
49 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OhwdAFEboaU&ab_channel=NerdLand  Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021  
50 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FCQSzn3qkbk&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
51 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HyErH57KPzE&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021  
52 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vt2WT8M-cqY&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
53 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1DdguGV0guU&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
54 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3igt52494uQ&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
55 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KTKUzQp0dto&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. De 2021 
56 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=do5r7DHjfHQ&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. De 2021 
57 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-bH1UlExw4k&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. De 2021  
58 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WGtaPQeZGWU&ab_channel=NerdLand 
Acesso em: 09 de Jun. De 2021 
59 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nTOv8KgLhGA&ab_channel=NerdLand Acesso 
em: 09 de Jun. De 2021 
60 Acesso em: 09 de Jun. De 2021 
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meio de compartilhamento de produções dos mesmos. Sendo assim, visando analisar 

as informações apresentadas nos vídeos publicados por Gabriel, e na tentativa de 

identificar de que maneira as teorias, criadas a partir dos trailers da franquia dos 

Vingadores e expostas no canal do YouTube Nerd Land configuram processos 

transmídia em expansão ao UCM, identificamos três categorias analíticas que guiam 

o processo de análise. São elas: (1) embasamento nos trailers; (2) tipos de teoria 

produzidas; e (3) autoria das teorias. 

Para a primeira categoria, o (1) embasamento nos trailers, separamos os 

vídeos em três grupos, com a intenção de discernir o quão fundamentadas nas 

informações disponibilizadas nos trailers são as teorias apresentadas: (a) pouco 

embasado; (b) parcialmente embasado; e (c) totalmente embasado. Portanto, 

definimos como (a) pouco embasados os vídeos que apresentavam teorias 

prioritariamente fundamentadas em outros conteúdos que não os trailers, como, por 

exemplo, trechos narrativos de outros filmes, das histórias em quadrinho e demais 

aparições no UCM como um todo. Como (b) parcialmente embasados, elencamos 

aqueles que já se baseavam mais nos trailers, mas ainda traziam fortes referências a 

outros conteúdos. Por fim, são (c) totalmente embasados para o desenvolvimento de 

nossa pesquisa os vídeos em que são apresentadas teorias embasadas 

principalmente em informações contidas nos trailers e que expandiam o entendimento 

da audiência com relação a outros fatos expostos na narrativa como um todo. 

Já na segunda categoria, (2) tipos de teorias produzidas, buscamos classificar 

os conteúdos expostos nos vídeos selecionados de acordo com os tipos de teorias de 

fãs, abordadas por Grebey (2020), apresentadas no capítulo 1: (a) solução de 

mistérios, em que se busca explicações para acontecimentos que ainda não foram 

completamente desenvolvidos; (b) preenchimento de furo na trama, criadas a partir 

de brechas deixadas na trama que não serão retomadas; (c) construção retroativa, 

criadas pelos fãs como forma de refutar ou recriar acontecimentos; (d) cânon 

individual, suposições criadas a partir de dados que não foram previamente abordados 

na trama; (e) mundo real, em que se especula sobre acontecimentos reais; e (f) 

predição, em que os fãs juntam fragmentos na tentativa de prever o que vai ocorrer. 

Acreditamos que tal categorização é interessante para que possamos compreender 

de que maneira os criadores das teorias de fato se apropriam dos fragmentos de 

informação disponibilizados para realizar suas produções.  
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Por fim, com a terceira categoria, (3) autoria das teorias, buscamos identificar 

a origem das teorias expostas. Para isso elencamos dois grupos: (a) própria, se o 

conteúdo é de elaboração própria do Gabriel; ou (b) compartilhada, se o conteúdo foi 

retirado de algum outro espaço midiático, como um fórum do Reddit e apenas 

compartilhado com público do canal. Essa última classificação foi feita para que 

possamos verificar se há efetivamente uma construção colaborativa no 

desenvolvimento dos conteúdos veiculados no canal. 

No capítulo seguinte, passamos para a análise dos referidos vídeos e dados 

com base no referencial teórico e nas categorias apresentadas anteriormente. 

Buscamos entender de que maneira as teorias, criadas a partir dos trailers da franquia 

Vingadores e expostas no canal do YouTube Nerd Land configuram processos 

transmídia em expansão ao UCM. 
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4 ANÁLISE  
 

O corpus da pesquisa é composto por onze vídeos publicados no canal do 

YouTube Nerd Land entre dezembro de 2017 e abril de 2018. Eles antecedem o 

lançamento do terceiro filme da franquia Vingadores, Vingadores: Guerra Infinita, que 

ocorreu em 27 de abril de 201861. Tais vídeos apresentam em sua estrutura 

predominantemente dois tipos de práticas realizadas por fãs trazidas por Amaral, 

Souza e Monteiro (2015): o (1) fanvídeo (ou fanvid), que consiste na produção de 

vídeos que têm como base um produto midiático original – neste caso, os trailers e 

vídeos promocionais da franquia Vingadores – complementados por cenas extras, 

como memes, músicas e outras imagens que complementam o assunto; e o (2) 

spoiling (JENKINS, 2013), que é a busca por informações escondidas nas produções 

midiáticas, combinadas a outras fontes de informação, como entrevistas e fotos e 

vídeos do set de produção, na tentativa de buscar pistas do que pode acontecer. 

Os referidos vídeos do canal Nerd Land se basearam em quatro prévias de 

conteúdos ofertados pela Marvel a respeito do filme Vingadores: Guerra Infinita 

(2018): 

1) Trailer62 lançado em 29 de novembro de 2017; 

2) Teaser trailer63, promovido em 05 de fevereiro de 2018;  

3) Trailer64, disponibilizado ao público em 16 de março de 2018; 

4) TV spot65, que data de 07 de abril de 2018 (20 dias antes da estreia do longa-

metragem). 

Passamos, então, à análise dos vídeos selecionados. 

  

                                                           
61 Data de lançamento nos Estados Unidos. No Brasil, a estreia do filme aconteceu no dia 26 de abril 
de 2018. 
62 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6ZfuNTqbHE8&list=PLK5HARgNfgj-
a_TYA7ZvQQldbI6m9tFMA&index=6. Acesso em: 30 de Jun. de 2021 
63 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ziQfLrNrzoU. Acesso em: 30 de Jun. De 2021 
64 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QwievZ1Tx-8&list=PLK5HARgNfgj-
a_TYA7ZvQQldbI6m9tFMA&index=5. Acesso em: 30 de Jun. de 2021 
65 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5iOhzJdDawE&list=PLK5HARgNfgj-
a_TYA7ZvQQldbI6m9tFMA&index=3. Acesso em: 30 de Jun. de 2021 
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4.1 Vídeo “COMO THANOS VAI CONSEGUIR TODAS AS JOIAS EM 
VINGADORES GUERRA INFINITA”66 

 

O primeiro vídeo analisado em nosso corpus foi lançado em 04 de dezembro 

de 2017 e possui 890.175 visualizações, 2.937 comentários, 54 mil curtidas e 895 

descurtidas67. Ele apresenta uma teoria que busca explicar a forma como o 

personagem Thanos obterá todas as joias do infinito. Além disso, o referido conteúdo 

traz outras duas suposições sobre o desenvolvimento da trama: 1) a possibilidade da 

morte de Loki (Deus da Trapaça e vilão recorrente no UCM); e 2) o aparecimento de 

Adam Warlock, personagem que ainda não teve sua história desenvolvida no universo 

cinematográfico.  

 

 
FIGURA 8: Cena do (1) trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) usada por Gabriel 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Nesse vídeo, diversas fontes do próprio Universo Cinematográfico Marvel são 

utilizadas como base para as hipóteses de Gabriel. Dentre elas, podemos identificar 

cenas de filmes lançados anteriormente – como Guardiões da Galáxia (2014) e Thor: 

Ragnarok (2017) –, cenas pós-créditos e cenas de bastidores do filme. Entretanto, 

todas essas informações foram adicionadas ao vídeo como forma de explicar os 

                                                           
66 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OhwdAFEboaU&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021  
67 Em 09 de Jun. de 2021. 
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acontecimentos e cenas expostas no (1) trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) 

(FIG. 8), que são a base da teoria criada pelo youtuber. Diante disso, consideramos a 

teoria em questão do vídeo está totalmente embasada em dados apresentados no (1) 

trailer.  

Para a elaboração da teoria, Gabriel buscou unir os fragmentos mostrados no 

(1) trailer a outras produções da Marvel, como forma de entender quais seriam os 

possíveis caminhos a serem tomados no desenvolvimento dos próximos filmes que 

ainda não haviam sido lançados. Tendo isso em vista, entendemos que as três teorias 

expostas se enquadram como “preditivas” (GREBEY, 2020), ou seja, são 

caracterizadas justamente pela coleta e junção de informações que foram 

previamente disponibilizadas pela produtora em diversos canais – como filmes, HQs, 

entrevistas, trailers, cenas pós-créditos e etc. –, a fim de decifrar o que está por vir. 

Em relação à autoria da teoria, identificamos que se trata de uma criação do Gabriel, 

uma vez que não há menção a nenhum outro criador ou fonte da suposição. 

 

4.2 Vídeo “A ARMADURA ESCONDIDA DO HOMEM DE FERRO EM GUERRA 
INFINITA”!68 

 

Este vídeo, publicado em 6 de dezembro de 2017, tem 392.025 visualizações, 

1.448 comentários, 41 mil curtidas e 395 descurtidas69. Nele, Gabriel apresenta uma 

teoria sobre como será a armadura do Homem de Ferro no filme Vingadores: Guerra 

Infinita (2018). Para isso, o youtuber relembra ao espectador que, em cada filme do 

personagem, Tony aprimora sua armadura usando novas tecnologias, e que cada 

uma das armaduras apresentadas nos filmes faz referência aos quadrinhos 

protagonizados por Tony Stark. Ao fazer essas considerações, no vídeo, é possível 

ver cenas dos filmes anteriores do personagem, que mostram as armaduras já usadas 

e suas funcionalidades.  

 

                                                           
68 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FCQSzn3qkbk&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
69 Em 09 de Jun. de 2021. 
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FIGURA 9: Cena do (1) trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) usada por Gabriel 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Com base nas cenas exibidas no (1) trailer (FIG. 9), em que Tony Stark aparece 

com uma roupa e o Reator Arc70 diferentes, o youtuber especula qual será a armadura 

usada no novo longa-metragem. Ele diz “[...] estou achando que eles vão adaptar uma 

nova armadura dele que saiu nos quadrinhos já faz um tempo, chamada: Bleeding 

Edge [...]”, e explica como a Bleeding Edge funciona nas HQ’s (FIG 10): ao invés da 

tecnologia vir voando até o personagem, ela está implantada em seu corpo através 

de nanotecnologia, bastando um pensamento para ser ativada. Ele também esclarece 

porque acredita que essa será a escolhida para estar no filme.  

 

  

                                                           
70 O Reator Arc é um baú de eletroímãs que evitam que destroços de uma bomba cheguem ao coração 
de Tony Stark. Além disso também é a fonte de energia das armaduras e armas do personagem. 
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FIGURA 10: Cena do vídeo em que Gabriel mostra a armadura Bleeding Edge nos quadrinhos 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Ao classificar o vídeo pelas categorias de análise propostas – embasamento 

nos trailers, tipos de teorias produzidas e autoria das teorias –, podemos perceber que 

ele é pouco embasado nos trailers, uma vez que articula informações das HQ’s e dos 

filmes do personagem e utiliza apenas uma cena do (1) trailer. Quanto ao tipo de teoria 

de fã abordada, podemos identificar dois. O primeiro é uma “teoria preditiva”, uma vez 

que se vale das informações dos quadrinhos, filmes do Homem de Ferro e do (1) trailer 

para tentar prever o que vai acontecer no próximo filme. Entretanto, também é uma 

“teoria de preenchimento de furo na trama” (GREBEY, 2020), que consiste na criação 

de hipóteses a partir de brechas propositalmente deixadas na história, que não serão 

desenvolvidas posteriormente e não impactam no entendimento da narrativa. Neste 

caso, essa teoria é observada uma vez que o conteúdo do vídeo se baseia em uma 

imagem propositalmente deixada no (1) trailer, mas que não interfere no entendimento 

e progresso da trama. Por fim, a teoria é de elaboração própria do Gabriel.  

 

4.3 Vídeo “VAZOU O QUE VAI ACONTECER EM VINGADORES GUERRA 
INFINITA”71 
 

O vídeo de 12 de dezembro de 2017, tem 952.020 visualizações, 4.975 

comentários, 74 mil curtidas e 1,8 mil descurtidas72, sendo o que tem os maiores 

                                                           
71 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HyErH57KPzE&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021  
72 Em 09 de Jun. de 2021. 
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números de engajamento entre a audiência do canal Nerd Land dentre o corpus da 

pesquisa. Muito disso se deve ao título chamativo, uma vez que os fãs estavam 

ansiosos para o lançamento do filme. Entretanto, é importante ressaltar que, da 

mesma forma como as visualizações do vídeo são grandes, o número de descurtidas 

também é, o que pode significar que o conteúdo do vídeo não correspondeu às 

expectativas criadas pelo título. 

Nesse vídeo, é apresentado um roteiro completo de como seria a narrativa do 

filme a ser lançado - Vingadores: Guerra Infinita (2018). Tais informações são 

retiradas de uma publicação do Reddit, feita por um usuário que afirma ter uma fonte 

dentro dos estúdios da Marvel. Gabriel relata aos espectadores que “[...] esse membro 

do Reddit é conhecido por sempre acertar as histórias dos filmes e nunca ter errado 

nada de quando ele vaza algo [...]”, e esse é o motivo de acreditar que as informações 

apresentadas podem ser verdadeiras. 

 

 
FIGURA 11: Cena do (1) trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) usada por Gabriel para 

confirmar as informações apresentadas 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Enquanto Gabriel conta ao público as informações disponibilizadas, são 

exibidas no vídeo cenas de outros filmes do UCM, desenhos animados dos 

Vingadores e trechos do (1) trailer (FIG. 11), para ilustrar as situações apresentadas. 

Tal estratégia funciona como uma forma de autenticar a possibilidade de os eventos 

indicados na postagem do Reddit de fato ocorrerem. Durante o vídeo, o youtuber 
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também analisa tudo o que foi dito, apresentando opiniões e expectativas sobre os 

possíveis acontecimentos. 
De acordo com as categorias de análise – embasamento nos trailers, tipos de 

teorias produzidas e autoria das teorias –, esse vídeo se enquadra como pouco 

embasado nos trailers, devido às informações apresentadas serem, em sua maioria, 

retiradas da postagem do Reddit, e as cenas do (1) trailer serem usadas apenas para 

complementar o que é dito. Por esse motivo, também fica claro que a autoria da teoria 

é compartilhada, já que Gabriel se vale de outra referência – uma informação de um 

fã, que supostamente teria acesso a dados da Marvel – para construir o que é 

apresentado. Sobre o tipo de teoria de fã, de maneira geral é uma “teoria preditiva” 

por tentar entender como se darão os acontecimentos no próximo filme. Entretanto, 

também é possível observar uma “teoria de construção retroativa” (GREBEY, 2020) – 

em que histórias já contadas são revistas e têm partes alteradas –, quando é dito que 

a personagem Hela, deusa do Reino dos Mortos, não está morta como se pensava ao 

final de Thor: Ragnarok (2017). Além disso, é possível perceber uma “teoria de cânon 

individual” (GREBEY, 2020) – a ideia que o fã tem do que é o cânon –, nos momentos 

em que Gabriel diz que suas teorias anteriormente comentadas no canal são 

confirmadas pela postagem do Reddit. 

 

4.4 Vídeo “TONY STARK VAI CRIAR UMA JOIA DO INFINITO EM VINGADORES 
GUERRA INFINITA”73 

 

O vídeo publicado em 18 de janeiro de 2018 possui 688.595 visualizações, 

3.949 comentários, 74 mil curtidas e 1,5 mil descurtidas74. Ele se inicia com Gabriel 

ressaltando que esta é uma teoria diferente das que são disponibilizadas na internet, 

por trazer em seu conteúdo suposições que vão além de temas como “viagem no 

tempo” e por se basear apenas em informações encontradas no Universo 

Cinematográfico Marvel. Como fonte desses conteúdos, temos uma cena do (1) trailer 

de Vingadores: Guerra Infinita (2018) (FIG. 12), em que Tony Stark, Hulk, Doutor 

Estranho e Wong se encontram em meio a destroços da cidade, em posição de 

combate. O ponto mais importante dessa cena, para o youtuber, é que todo o 

                                                           
73 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vt2WT8M-cqY&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
74 Em 09 de Jun. de 2021. 
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ambiente, incluindo os Vingadores presentes, encontra-se congelado, com exceção 

de Tony. A partir disso, Gabriel propõe, em sua teoria, que o Homem de Ferro irá criar 

a sua própria joia do infinito, que poderá anular nele os efeitos das demais joias. O 

vídeo é um dos três mais visualizados e mais comentados de nosso corpus, 

possivelmente pelo título apelativo. Em contrapartida, é o segundo com o maior 

número de descurtidas, o que pode indicar a discordância de seu público com relação 

ao que foi exposto. 

 

 
FIGURA 12: Cena do (1) trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) usada por Gabriel 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Por mais que o gatilho para a teoria tenha sido uma cena apresentada no (1) 

trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018), o seu embasamento se dá, 

majoritariamente, em informações encontradas em filmes anteriores, como Homem 

de Ferro 2 (2010), Capitão América: O primeiro vingador (2011) e Os Vingadores 

(2012). Por isso, o vídeo foi classificado como pouco embasado nos trailers, 

considerando os critérios de análise. Tendo em vista tais considerações, concluímos 

que a teoria apresentada não pode ser definida por uma única categoria, encaixando-

se tanto como “preditiva” quanto como “solução de mistério” (GREBEY, 2020), que 

tem como objetivo explicar situações que são apresentadas na trama e que não são 

completamente desenvolvidas. Isso porque explicita uma tentativa de justificar o fato 

de Tony, aparentemente, não ser afetado pelo congelamento do tempo e pelos 

desdobramentos que isso poderia acarretar à trama. Ao mesmo tempo, busca 
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desvendar os motivos pelos quais tal fato ocorre retornando a acontecimentos que 

não foram completamente explicados nos filmes do herói, como a criação de um novo 

elemento que, na teoria em questão, pode ser uma joia do infinito. Por fim, como já 

exposto, a teoria é de autoria própria do youtuber. 

 
4.5 Vídeo “DESCOBRIMOS O PORQUE DA FORMA HUMANA DO VISÃO EM 
GUERRA INFINITA”75 
 

O vídeo, publicado em 05 de fevereiro de 2018, é o conteúdo com os menores 

números dentro do corpus selecionado, com 117.073 visualizações, 791 comentários, 

19 mil curtidas e 130 descurtidas76. Ele tem início com Gabriel apresentando uma 

teoria, encontrada na internet (sem menção da fonte ou autor), que especula sobre o 

fato de o personagem Visão ter a capacidade de alternar sua apresentação física entre 

humano e androide. Entretanto, o youtuber buscou mais informações nas HQs que 

exploram em profundidade o universo narrativo da Marvel e expôs a sua própria teoria. 

Nela, Wanda controla a forma com a qual Visão se apresenta, uma vez que seu 

principal poder é alterar a maneira com a qual a realidade pode acontecer.   

 

 
FIGURA 13: Cena do (1) trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) usada por Gabriel 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

                                                           
75 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1DdguGV0guU&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
76 Em 09 de Jun. de 2021. 
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A teoria tem como base várias cenas que foram exibidas no (1) trailer e no (2) 

teaser trailer, como a cena em que o Visão aparece em forma humana junto a Wanda 

(FIG. 13), e outras duas cenas em que ele aparece em sua versão androide. Além 

disso, conta também com informações disponibilizadas nas HQs, cujas histórias 

expunham o que ocorreu com os personagens entre os acontecimentos de Capitão 

América: Guerra Civil (2016) e Vingadores: Guerra Infinita (2018). Com base nisso, 

entendemos que o conteúdo em questão é parcialmente embasado nos trailers, já que 

se fundamenta em frames do (1) trailer e do (2) teaser trailer, ao mesmo tempo em 

que busca defender as suposições com informações extras, derivadas de diferentes 

materiais transmidiáticos do universo Marvel. 

Ao considerarmos os tipos de teorias que utilizamos para realizar a 

categorização (GREBEY, 2020), identificamos que a proposta deste vídeo se 

enquadra tanto em “solução de mistério” como em “preenchimento de furo na trama”. 

Isso porque busca esclarecer os motivos pelos quais o personagem aparece nas duas 

formas – humana e androide –, ao mesmo tempo em que, em um primeiro momento, 

não se trata de uma informação que efetivamente traz grandes repercussões na trama 

em si. Por fim, constatamos que se trata de uma construção conjunta de Gabriel com 

outros fãs criadores, que não foram identificados. Esta teoria foi criada a partir de uma 

discordância com o que estava sendo discutido por outros indivíduos, o que 

demonstra que a criação de teorias não é um processo isolado. 

 

4.6 Vídeo “CAPITÃ MARVEL APARECEU NO NOVO TRAILER DE GUERRA 
INFINITA?”77 

 

Este vídeo, de 06 de fevereiro de 2018, tem 160.911 visualizações, 2.511 

comentários, 25 mil curtidas e 363 descurtidas78. Nele, são abordadas três possíveis 

teorias a respeito de uma mesma cena do (2) teaser trailer de Vingadores: Guerra 

Infinita (2018). Gabriel relata que a cena em questão, mostrada na FIG. 14, já havia 

aparecido em um outro vídeo no canal Nerd Land, quando um debate se iniciou nos 

comentários, na tentativa de se desvendar quem seria o personagem que aparece ao 

fundo da imagem. Ele apresenta a sua teoria, a primeira das três, e explica os motivos 

                                                           
77 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3igt52494uQ&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
78 Em 09 de Jun. de 2021. 
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que o levam a acreditar que a figura escondida atrás do Capitão América (FIG. 15) é 

o Dr. Estranho, o que conflita com o que o público do canal teria apontado no vídeo 

anterior, dizendo que seria a Feiticeira Escarlate, a segunda possibilidade de teoria. 

 

 
FIGURA 14: Cena do (2) teaser trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) que gerou o debate 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

 
FIGURA 15: Cena do (2) teaser trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) com montagem de 

Gabriel para indicar onde está o personagem que é discutido 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

O youtuber prossegue dizendo “[...] eu estava achando que vocês estavam 

pirando, vocês estavam achando que eu estava pirando. Porém, a galera dos Estados 

Unidos, estão [sic] pirando num nível completamente louco [...]” e, então, apresenta 

uma terceira possibilidade para a teoria, que diz que o personagem que não fica 
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completamente visível é a Capitã Marvel. Ao final, ele pede para que o público deixe 

suas teorias nos comentários e explique quem acreditam que seja a quarta pessoa. 

De acordo com as três categorias de análise, entendemos que o vídeo é 

parcialmente embasado nos trailers porque é a partir de algumas cenas do (2) teaser 

trailer que a teoria é construída. Entretanto, apresenta também fortes referências a 

filmes anteriores para compor uma narrativa completa. Na segunda categoria, que 

elenca qual o tipo de teoria de fã produzida, o vídeo se encaixa como uma teoria de 

“solução de mistério” (GREBEY, 2020), uma vez que seu foco principal é descobrir 

quem é o personagem que está semioculto na cena, o que será revelado com clareza 

apenas no momento em que esta for exibida por completo no filme.  

Quanto à categoria de autoria da teoria, este é um vídeo que apresenta um 

debate maior em relação aos demais. Nele, podemos ver Gabriel confrontando uma 

teoria própria com outras duas, propostas por outros fãs, o que a identifica como de 

autoria compartilhada, exemplificando uma das características mais marcantes da 

produção de teorias de fãs, a inteligência coletiva. Nesse debate, podemos ver que o 

conhecimento se dissemina a partir de todos os indivíduos que estão envolvidos com 

um mesmo objeto – no caso, o filme Vingadores: Guerra Infinita (2018) –, 

demonstrando que ninguém é detentor de todo o conhecimento. Por meio dessa 

coordenação de pensamentos, é possível construir um cenário mais amplo e que 

abrange mais perspectivas. 

 

4.7 Vídeo “PANTERA NEGRA VAI FERIR O THANOS EM VINGADORES GUERRA 
INFINITA”79 

 

Publicado em 08 de fevereiro de 2018, o vídeo possui 169.895 visualizações, 

1.579 comentários, 25 mil curtidas e 438 descurtidas80. Nele, Gabriel expõe sua teoria 

de que, em Vingadores: Guerra Infinita (2018), o Capitão América ganha um novo 

escudo feito em Wakanda81 e, com ele, fere Thanos durante a batalha. Assim como 

seu escudo anterior, o novo é feito de vibranium82, mas sua principal diferença é o fato 

                                                           
79 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KTKUzQp0dto&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. De 2021 
80 Em 09 de Jun. de 2021. 
81 País fictício localizado na África Subsaariana, lar do personagem Pantera Negra. 
82 Vibranium é um metal fictício extremamente resistente criado no universo Marvel que, dentre outras 
aplicações, foi utilizado na construção do escudo do Capitão América, e também faz parte da 
composição do traje de batalha do Pantera Negra. 
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dele possuir uma garra retrátil com três pontas (FIG. 16), fazendo com que possa ser 

utilizado também como arma de ataque. A partir disso, e das cenas mostradas no (2) 

teaser trailer, em que Thanos aparece com três cicatrizes no rosto (FIG. 17), Gabriel 

propõe que tais ferimentos podem ter sido causados por um dos Vingadores. 

 

 
FIGURA 16: Cena do (2) teaser trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) onde é exibido o novo 

escuto do Capitão América 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

 

FIGURA 17: Cena do (2) teaser trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) onde é exibido a cicatriz 
no rosto de Thanos 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Apesar de ser necessário o conhecimento prévio de que o Pantera Negra 

possui três garras que poderiam ter sido utilizadas para causar a cicatriz em Thanos, 

a teoria foi criada inteiramente a partir de frames apresentados no (2) teaser trailer de 
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Vingadores: Guerra Infinita (2018). Por isso, considerando as categorias de análise, 

sugerimos que se trata de uma teoria totalmente embasada nos trailers. Além disso, 

foi possível observar que essa é uma suposição que não pode ser definida por apenas 

um dos tipos de teorias utilizados, uma vez que transita entre a “predição” e a “solução 

de mistério” (GREBEY, 2020). Isso porque a sua motivação inicial é a descoberta de 

uma justificativa para a nova aparência de Thanos, mas, no decorrer do vídeo, são 

feitas outras conexões que culminam em uma tentativa de adiantar o que vai 

acontecer no longa-metragem. Enfim, no que tange à autoria da teoria, identificamos 

que se trata de uma criação própria do youtuber. 
 

4.8 Vídeo “A IRMÃ DO PANTERA NEGRA VAI CRIAR A ARMADURA DO TONY 
STARK EM GUERRA INFINITA”83 

 

O vídeo, publicado em 16 de fevereiro de 2018, tem 512.559 visualizações, 

1.016 comentários, 29 mil curtidas e 610 descurtidas. Nele, Gabriel aborda uma teoria 

de que Shuri, a irmã do personagem Pantera Negra, irá criar a armadura de Tony 

Stark no filme Vingadores: Guerra Infinita (2018). Essa é uma nova teoria a respeito 

da armadura do personagem e se liga diretamente ao vídeo abordado no tópico 4.2, 

de forma que ambas as teorias são, em certo ponto, complementares. 

No filme Pantera Negra (2018), a personagem Shuri é apresentada como a 

responsável pela tecnologia de Wakanda e pela criação do novo traje do Pantera 

Negra que, diferente do traje anterior, que precisava ser vestido, é controlado pelo 

pensamento do personagem e está comprimido em um colar (FIG. 18).  

 

                                                           
83 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=do5r7DHjfHQ&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. De 2021 

Documento Monografia - versão final (0956171)         SEI 23072.244168/2021-10 / pg. 79

https://www.youtube.com/watch?v=do5r7DHjfHQ&ab_channel=NerdLand


71 
 

    
 

 
FIGURA 18: Cena usada por Gabriel para mostrar o traje do Pantera Negra se formando a partir de 

seu colar 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Ao final do filme, T’Challa, o Pantera Negra, decide compartilhar com o restante 

do mundo a tecnologia de sua terra natal. A partir disso, Gabriel cria a teoria de que 

Shuri e Tony Stark vão compartilhar informações a respeito de suas tecnologias e, 

dessa maneira, o traje do Homem de Ferro seria produzido da mesma forma que o do 

Pantera Negra, sendo controlado por seu pensamento e estando comprimido no 

Reator Arc. O youtuber comprova sua teoria a partir de uma cena (FIG. 19) 

apresentada (2) teaser trailer, dizendo que a maneira como a armadura aparece é 

muito semelhante à forma que o traje do Pantera Negra sai de seu colar. Nesse ponto, 

o vídeo vai ao encontro do que já havia sido dito anteriormente, como apresentado no 

do tópico 4.2, propondo uma nova maneira da armadura ser produzida. 
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FIGURA 19: Cena do (2) teaser trailer que mostra a armadura de Tony Stark se formando 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

O vídeo é pouco embasado nos trailers, uma vez que usa uma única cena e 

retira a maior parte das informações do filme Pantera Negra (2018). Quanto ao tipo 

de teoria articulada, é, em um primeiro momento, uma “teoria preditiva” (GREBEY, 

2020), já que Gabriel busca compreender como a armadura de Tony Stark será 

produzida em Vingadores: Guerra Infinita (2018). Entretanto, também é uma “teoria 

de preenchimento de furo na trama” (GREBEY, 2020), devido ao fato de a imagem ter 

sido propositalmente colocada no (2) teaser trailer, mas ser uma informação que não 

atrapalha o entendimento da trama nem a sua continuidade. Quanto à autoria da 

teoria, ela é própria do Gabriel, que não cita outro criador. 

Um ponto importante é uma fala de Gabriel ao final desse vídeo. O youtuber 

diz que todos os filmes do UCM impactam esse universo de alguma forma. Essa 

constatação nos faz refletir sobre a estratégia transmídia aplicada pela Marvel, em 

que cada filme solo de um personagem é completamente autônomo e funciona como 

forma de apresentá-lo e de abrir novas possibilidades, além de ser um ponto de 

contato com a marca. Entretanto, os filmes também impactam no universo como um 

todo, de maneira que são produzidos pensando em todo o UCM. Portanto, uma 

pessoa que tem contato com o todo tem uma experiência mais completa. 

 

Documento Monografia - versão final (0956171)         SEI 23072.244168/2021-10 / pg. 81



73 
 

    
 

4.9 Vídeo “TONY STARK VAI PERDER SEU BRAÇO EM VINGADORES GUERRA 
INFINITA 😱”84 
 

O vídeo de 07 de março de 2018, tem 430.854 visualizações, 1.979 

comentários, 40 mil curtidas e 775 descurtidas85. Nele, Gabriel apresenta uma teoria 

que circulava na internet sobre a possibilidade de o Homem de Ferro perder um de 

seus braços. A especulação começou a partir de uma cena do (2) teaser trailer 

(FIG.20) que mostra o braço do personagem semelhante a um braço robótico.  

 

 
FIGURA 20: Cena do (2) teaser trailer que mostra o braço de Tony Stark 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 
A teoria ganhou força com a publicação de artes conceituais (FIG. 21) e o 

lançamento de action figures oficiais (FIG. 22) que mostram o personagem com um 

canhão sobrepondo parte de seu braço esquerdo.  

 

                                                           
84 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-bH1UlExw4k&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021  
85 Em 09 de Jun. de 2021. 
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FIGURA 21: Arte conceitual que mostra o braço de Tony Stark como um canhão 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

 

FIGURA 22: Action figure que mostra o braço de Tony Stark como um canhão 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Apesar disso, Gabriel traz informações dos quadrinhos que podem contradizer 

essa teoria. Ele diz que a armadura que o Homem de Ferro irá usar no filme 

Vingadores: Guerra Infinita (2018) foi inspirada na armadura dos quadrinhos Mark 51 

Prime (FIG. 23), que pode se transformar em qualquer outra armadura do personagem 

apenas com seu pensamento, podendo até mesmo criar canhões em seus braços, 

como já aconteceu nos quadrinhos (FIG. 24). Assim, o youtuber discute que o 

personagem ainda pode ter o braço, já que nos quadrinhos ele não perde o membro. 
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FIGURA 23: Armadura Mark 51 Prime nos quadrinhos 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

 

FIGURA 24: Armadura Mark 51 Prime com canhões nos braços 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Observando a categorização proposta em nosso trabalho, o vídeo é pouco 

embasado nos trailers, já que se vale de apenas uma imagem do (2) teaser trailer, 

que já havia sido utilizada em outros vídeos de teoria no canal Nerd Land – como o 

vídeo analisado no item 4.8 –, e usa outras fontes – artes conceituais e action figures 

– para fundamentar a teoria. Nesse movimento de articular tanto produções midiáticas 

quanto outras formas de comunicação, as artes conceituais e os action figures, que 
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se constituem como parte da estratégia transmidiática aplicada pela Marvel, Gabriel 

expande ainda mais as possibilidades de acontecimentos na narrativa e demonstra 

que mesmo aquilo que parece distante do meio principal – os filmes – também podem 

impactar o universo. 

Quanto ao tipo de teoria abordada, podemos ver que é, em primeiro plano, uma 

“teoria de preenchimento de furo na trama” (GREBEY, 2020), uma vez que as 

informações utilizadas como base são publicadas pela Marvel propositalmente, mas 

não interferem no entendimento e no progresso da narrativa. Também é uma teoria 

“preditiva” (GREBEY, 2020), já que busca desvendar o que acontecerá com o braço 

de Tony Stark no filme Vingadores: Guerra Infinita (2018). Sobre a autoria da teoria, 

Gabriel cita “[...] a galera da internet” como seus os criadores, o que faz desta uma 

teoria compartilhada.  

 
4.10 Vídeo “TONY STARK ESTÁ DOENTE EM VINGADORES GUERRA 
INFINITA”86 
 

Esse conteúdo foi publicado em 12 de março de 2018 e conta com 216.213 

visualizações, 1.905 comentários, 29 mil curtidas e 412 descurtidas87. Nele, Gabriel 

apresenta a teoria de que o Homem de Ferro está doente em Vingadores: Guerra 

Infinita (2018) e, quem sabe, em toda a Fase 3 do UCM. O youtuber inicia o vídeo 

dizendo que o filme Homem de Ferro 3 (2013) foi “[...] um completo desastre [...]”, e 

que muitas brechas foram deixadas sem explicação no decorrer da narrativa. Isso 

porque, no filme, o herói substitui o Reator Arc por uma nova tecnologia que faz com 

que não seja mais necessária a remoção dos destroços de seu corpo. Gabriel acredita 

que isso pode ser uma forma da Marvel matar o personagem. 

 

                                                           
86 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WGtaPQeZGWU&ab_channel=NerdLand . 
Acesso em: 09 de Jun. de 2021 
87 Em 09 de Jun. de 2021. 
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FIGURA 25: Cena do filme Capitão América: Guerra Civil (2016) em que Tony Stark menciona sua 

mão coçando 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

 

FIGURA 26: Cena do filme Capitão América: Guerra Civil (2016) em que Tony Stark aparece com o 
braço ferido 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Como forma de reforçar ainda mais a referida teoria, ele menciona outros dois 

filmes do UCM, começando por Capitão América: Guerra Civil (2016), em que Tony 

comenta que sua mão esquerda está coçando (FIG. 25). Ao final do mesmo filme, o 

herói aparece com o braço esquerdo machucado (FIG. 26). Na sequência, o youtuber 

cita duas cenas de Homem-Aranha: De volta ao lar (2017). Na primeira, Tony está em 
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uma festa, e pode-se perceber o seu braço com um leve tremor (FIG. 27). Já na 

segunda cena, ele vai ao encontro de Peter e demonstra um desconforto, novamente 

na mão esquerda (FIG. 28). Gabriel também menciona uma cena do (1) trailer de 

Vingadores: Guerra Infinita (2018) em que Tony aparece segurando a mão esquerda 

(FIG. 29), fazendo menção ao vídeo analisado no tópico 4.9 em que expõe a teoria de 

que o vingador perderá um braço no novo filme. Por fim, o youtuber retoma o raciocínio 

inicial, indicando que tudo isso foi causado pela nova tecnologia que o herói passou a 

utilizar quando removeu o Reator Arc de seu corpo. 
 

 

FIGURA 27: Cena do filme Homem-Aranha: De volta ao lar (2017) em que o braço de Tony está 
tremendo 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 
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FIGURA 28: Cena do filme Homem-Aranha: De volta ao lar (2017) onde Tony demonstra desconforto 
no braço esquerdo 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

 

FIGURA 29: Cena do (1) trailer de Vingadores: Guerra Infinita (2018) onde Tony aparece novamente 
segurando a mão esquerda 

Fonte: print de tela do canal Nerd Land 
 

No decorrer do referido vídeo, Gabriel menciona o (1) trailer. Entretanto, a maior 

parte das informações utilizadas para o desenvolvimento da teoria são retiradas de 

outros filmes do universo narrativo, como Homem de Ferro 3 (2013), Capitão América: 

Guerra Civil (2016) e Homem-Aranha: De volta ao lar (2017). Por essa razão, 

concluímos que ela é pouco embasada nos trailers. A princípio, a teoria apresentada 

Documento Monografia - versão final (0956171)         SEI 23072.244168/2021-10 / pg. 88



80 
 

    
 

no vídeo pode ser considerada “preditiva” (GREBEY, 2020), ao passo que busca 

decifrar o que vai acontecer na narrativa a partir da nova forma da armadura do herói. 

Apesar disso, ela também se enquadra como uma “teoria de preenchimento de furo 

na trama” (GREBEY, 2020), por usar as novas informações para explicar brechas 

deixadas pela produtora em Homem de Ferro 3 (2013). Por último, a autoria desta 

teoria é do próprio youtuber. 
A partir deste vídeo, podemos observar de forma mais clara o empenho dos 

integrantes do fandom na busca de informações e na importância dada a fragmentos 

disponibilizados no decorrer da trama. Compreendemos, de forma mais ampla, a 

importância desse movimento, para que o restante do público tenha também uma 

perspectiva mais rica e detalhada, a partir das conexões concebidas por criadores 

como Gabriel. 
 

4.11 Vídeo “TRAILER SECRETO REVELOU O THANOS COM AS 5 JOIAS DO 
INFINITO EM GUERRA INFINITA”88 
 

O último vídeo selecionado para o corpus foi publicado em 07 de abril de 2018 

e possui 302.108 visualizações, 2.302 comentários, 43 mil curtidas e 617 

descurtidas89. Nele, Gabriel comenta de forma mais detalhada as cenas apresentadas 

no (4) TV Spot lançado pela Marvel, fazendo suposições sobre cenas que não haviam 

sido exibidas anteriormente. A partir disso, são levantadas diversas teorias, como por 

exemplo, o fato de que o Homem de Ferro e o Capitão América entrarão em contato 

um com o outro com o celular dado por Steve para Tony em Capitão América: Guerra 

Civil (2016). No (4) TV Spot, também é exibida a cena em que Thanos aparece com 

a manopla e as joias do infinito (FIG. 30), e é a partir dela que Gabriel teoriza sobre a 

forma com a qual o vilão conseguirá as joias. Uma dessas teorias abordadas pelo 

youtuber diz respeito à invasão realizada ao laboratório de Shuri (FIG. 31), onde 

poderão roubar a joia que lá está. 

 

                                                           
88 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nTOv8KgLhGA&ab_channel=NerdLand . Acesso 
em: 09 de Jun. de 2021 
89 Em 09 de Jun. de 2021. 
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FIGURA 30: Cena do (4) TV Spot de Vingadores: Guerra Infinita (2018) onde Thanos aparece com as 

joias do infinito 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

 
FIGURA 31: Cena do (4) TV Spot de Vingadores: Guerra Infinita (2018) em que Shuri ataca um 

inimigo não identificado 
Fonte: print de tela do canal Nerd Land 

 

Diferente dos outros conteúdos analisados anteriormente, no desenvolvimento 

desse vídeo, Gabriel apresenta diversas teorias e exibe as cenas do (4) TV Spot quase 

em sua totalidade, enquanto faz os seus comentários acerca das novas informações. 

A partir disso, consideramos as teorias totalmente embasadas nos trailers, dado que 

os frames vão sendo explicados no decorrer do vídeo. Ademais, as suposições se 
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configuram como “preditivas” (GREBEY, 2020), já que as cenas apresentadas 

condizem de modo a criar uma narrativa que, combinada com o conhecimento prévio 

do universo cinematográfico, busca descobrir o que vai acontecer em Vingadores: 

Guerra Infinita (2018). Por fim, identificamos que as teorias foram elaboradas por 

Gabriel.  

 

4.12 Análise geral 
 

Título Embasamento 
no Trailer Tipo de Teoria Origem da 

Teoria 
COMO THANOS VAI CONSEGUIR 

TODAS AS JOIAS EM VINGADORES 
GUERRA INFINITA 

Totalmente Preditiva Autoria própria 

A ARMADURA ESCONDIDA DO 
HOMEM DE FERRO EM GUERRA 

INFINITA! 
Pouco 

Preditiva e 
Preenchimento de furo 

na trama 
Autoria própria 

VAZOU O QUE VAI ACONTECER 
EM VINGADORES GUERRA 

INFINITA 
Pouco 

Preditiva, Construção 
retroativa e Cânon 

individual 

Autoria 
compartilhada 

TONY STARK VAI CRIAR UMA JOIA 
DO INFINITO EM VINGADORES 

GUERRA INFINITA 
Pouco Preditiva e Solução de 

mistério Autoria própria 

DESCOBRIMOS O PORQUE DA 
FORMA HUMANA DO VISÃO EM 

GUERRA INFINITA 
Parcialmente 

Solução de mistério e 
Preenchimento de furo 

na trama 

Autoria 
compartilhada 

CAPITÃ MARVEL APARECEU NO 
NOVO TRAILER VINGADORES 

GUERRA INFINITA? 
Parcialmente Solução de mistério Autoria 

compartilhada 

PANTERA NEGRA VAI FERIR O 
THANOS EM VINGADORES 

GUERRA INFINITA 
Totalmente Preditiva e Solução de 

mistério Autoria própria 

A IRMÃ DO PANTERA NEGRA VAI 
CRIAR A ARMADURA DO TONY 
STARK EM GUERRA INFINITA 

Pouco 
Preditiva e 

Preenchimento de furo 
na trama 

Autoria própria 

TONY STARK VAI PERDER SEU 
BRAÇO EM VINGADORES GUERRA 

INFINITA 😱 
Pouco Preenchimento de furo 

na trama e Preditiva 
Autoria 

compartilhada 

TONY STARK ESTÁ DOENTE EM 
VINGADORES GUERRA INFINITA Pouco Preenchimento de furo 

na trama e Preditiva Autoria própria 

TRAILER SECRETO REVELOU O 
THANOS COM AS 5 JOIAS DO 

INFINITO EM GUERRA INFINITA 
Totalmente Preditiva Autoria própria 

QUADRO 3: Análise preliminar do corpus de pesquisa  
Fonte: Elaboração das autoras 

 

A partir da análise individual dos vídeos, resumida no QUADRO 3, é possível 

observar características de uma dinâmica de transmidialidade que se configuram no 
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canal Nerd Land. O primeiro comentário relevante a se fazer é que os vídeos são uma 

produção de um fã, o youtuber Gabriel, que propagam o arco narrativo dos Vingadores 

para uma outra plataforma e formato de mídia – no caso, o Youtube e formato web 

vídeo – o que, por si só, demonstra a importância da participação dos fãs na 

transmidialidade e a expansão no espaço e no tempo da narrativa do UCM. Além 

disso, Gabriel é um exemplo do que Jenkins, Ford e Green (2015) chamam de “fãs 

especialistas”, que são fornecedores de informação para fãs ocasionais. O youtuber 

assume a responsabilidade de apresentar um conteúdo rico em conhecimento vindo 

de diversas fontes – filmes, trailers, quadrinhos, entrevistas, fotos do set, entre outros 

– para que o fã ocasional não precise buscar a informação. Como exemplo disso, 

podemos observar a forma de criação das teorias de Gabriel, que se embasam nos 

trailers, mas nem sempre se resumem a eles. Isso também contribui para que os fãs 

permaneçam mais tempo no canal Nerd Land e não precisem recorrer a outras fontes, 

consequentemente fazendo com que o canal ganhe mais visibilidade e circulação 

dentro da plataforma. 

Uma característica da dinâmica transmídia é que cada acesso ou contato do 

público com a franquia deve ser autônomo, com cada meio colaborando com suas 

melhores particularidades, além de instigarem no espectador a curiosidade de 

conhecer a narrativa como um todo. Em vista disso, é possível ver essa natureza nos 

vídeos analisados, uma vez que não é necessário que se tenha assistido todos os 

filmes do UCM para entender o assunto abordado por Gabriel. Entretanto, se o público 

do canal Nerd Land o fizer, terá uma experiência mais completa devido às 

perspectivas novas e complementares que o youtuber acrescenta ao universo quando 

articula conhecimentos de diversas fontes para produzir uma teoria. 
Outro ponto de destaque é que Gabriel utiliza referência das HQs para 

desenvolver suas teorias. Todavia, conforme o youtuber enfatiza no vídeo analisado 

no tópico 4.1, existem diferenças entre os filmes e os quadrinhos. Isso demonstra um 

bom trabalho da Marvel na aplicação do branding retrô (JENKINS; FORD; GREEN, 

2015), que consiste no relançamento de produtos antigos visando reativar o interesse 

de fãs já existentes, ao mesmo tempo em que conquista um novo público. Com a 

criação de novas histórias para personagens consagrados em outros formatos de 

mídia, como é caso dos filmes da franquia Vingadores, a empresa satisfaz o desejo 

daqueles fãs que acompanharam os quadrinhos em ver os heróis e vilões em ação 
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em um novo aspecto, ou seja, sem ser uma reprodução daquilo que já foi visto 

anteriormente. Paralelamente a isso, a produtora abre espaço de mercado para 

atender a um outro público, que talvez não teria contato com os personagens se não 

fosse por meio dos filmes.  
Nesse cenário, o canal Nerd Land se insere criando uma ponte entre esses 

públicos, os diferentes produtos (filmes, HQs, etc) e a empresa, uma vez que seu 

movimento de buscar referências nos quadrinhos faz com que um público mais jovem 

tome consciência das narrativas desenvolvidas nas HQs e crie curiosidade em ter 

contato com elas. Considerando o que é trazido por Amaral e Parada (2015), é nesse 

contexto que as comunidades de fãs constroem a sua identidade e consolidam sua 

versão da cultura de convergência à medida que interagem entre si e com o objeto. 

Formando um espaço de desenvolvimento dos universos narrativos que vão além dos 

possíveis direcionamentos dados pelos produtores ou pelas mídias como um todo. 

Para se inserir nesse espaço de interação com o objeto e construção de uma 

identidade própria, Hills (2015) vai dizer que é necessário que o indivíduo tenha uma 

noção de discurso, mas, além disso, emoção, uma vez que o ser fã envolve afeto e 

subjetividade. A partir disso, os vídeos de Gabriel tornam-se não só um outro ponto 

de acesso ao UCM, como também abrem espaço para a consolidação de uma 

comunidade onde os fãs têm a possibilidade de compartilhar suas opiniões e 

perspectivas, se estendendo no tempo e no espaço midiático. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de cada um dos tipos de teorias acerca das 

tramas incentiva o engajamento dos públicos ao se apropriarem dos fragmentos de 

informação de diferentes formas. Quando se trata de teorias (1) preditivas (GREBEY, 

2020), o público é levado a imaginar o que pode acontecer em produções futuras, com 

base em dados disponibilizados pela própria Marvel, enquanto nas (2) teorias de 

cânon individual, o embasamento se dá a partir do que o indivíduo acredita que pode 

ter ocorrido. Já as teorias de (3) solução de mistério levam os indivíduos a tentar 

identificar conexões entre acontecimentos para explicar uma certa situação que 

poderá ser retomada futuramente, assemelhando-se às teorias de (4) preenchimento 

de furo na trama, que têm uma base similar, porém se diferenciam, ao passo em que 

as brechas não são recuperadas. Por fim, temos as teorias de (5) construção 

retroativa, em que os públicos, de certo modo, reescrevem parte da história de acordo 

com sua percepção. 
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Com base nesses cinco tipos de teorias que encontramos nos vídeos do canal 

Nerd Land, é interessante observarmos como a construção de narrativas 

transmidiáticas possibilita o desenvolvimento de diferentes visões sobre um mesmo 

objeto. Um fragmento de informação pode não ser tão relevante – ou até mesmo nada 

significar – para um indivíduo que não tem tanto contato com o contexto geral. Ao 

mesmo tempo, este mesmo fragmento de informação pode expandir a trama e incitar 

os fãs a buscarem conexões entre os meios pelos quais a narrativa se desmembra. 

Um exemplo disso, que pôde ser percebido durante o processo de análise do corpus, 

é o fato de uma mesma cena ser utilizada para a elaboração de diversos tipos de 

teoria, como é o caso das hipóteses apresentadas nos itens 4.2 e 4.4. 

Outro ponto que é importante ressaltar e que fica claro na análise do corpus é 

que Gabriel precisa produzir conteúdo constantemente para alimentar seu canal. 

Dessa forma, além de utilizar a mesma cena para produzir teorias diferentes, o 

youtuber acaba produzindo teorias que podem conflitar entre si. É o que acontece com 

os vídeos apresentados nos tópicos 4.2, 4.8 e 4.9, em cada um deles Gabriel 

apresenta uma teoria sobre a armadura do Homem de Ferro. No tópico 4.2 o youtuber 

especula que a armadura que estará no próximo filme dos Vingadores é a Bleeding 

Edge – composta por nanotecnologia implantada no corpo do personagem e acionada 

pelo pensamento do mesmo –; já no vídeo do tópico 4.8 ele aponta que Shuri criará a 

armadura de Tony Stark e a mesma estará embutida no Reator Arc, sendo acionada 

com o pensamento. No vídeo analisado no tópico 4.9, Gabriel ainda diz que a 

armadura que será utilizada no longa-metragem é inspirada na Mark 51 Prime das 

HQs – que se transforma em qualquer outra armadura do personagem com o seu 

pensamento. Podemos perceber que existem contradições em relação à forma e 

funcionalidades de cada armadura apresentada nos vídeos, entretanto existe também 

uma característica em comum em todas elas, o acionamento através do pensamento. 

Isso pode ocorrer devido ao fato de que, à medida que o tempo passa, mais 

informações são adicionadas, e as especulações sobre o assunto são alteradas pelas 

novas informações. 

Um aspecto relativo à produção massiva de vídeos para o canal Nerd Land diz 

respeito ao YouTube e a forma como favorece e distribui mais o conteúdo de criadores 

que possuem regularidade e volume de postagem. Isso certamente impacta o trabalho 

produzido por Gabriel, que tem que pensar seu conteúdo de forma que seja capaz de 
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ganhar notoriedade na plataforma, ao mesmo tempo em que seja atrativo para o 

público. Um exemplo disso são os títulos chamativos escritos em letras garrafais, que 

impactam na quantidade de visualizações, curtidas e comentários e, 

consequentemente, na visibilidade obtida pelo canal. Contudo, é importante pensar 

se o conteúdo dos vídeos, produzidos visando a quantidade de postagens, mantem-

se relevante para a comunidade de fãs. 

Além disso, é pertinente ressaltar que mesmo nos vídeos em que a teoria é de 

autoria própria do Gabriel, em certo ponto, ela também é uma construção coletiva, 

uma vez que o youtuber circula por diferentes meios em que existe o 

compartilhamento de informações, o que certamente impacta aquilo que ele produz. 

Em última instância, também podemos inferir que são compartilhadas, ao passo em 

que Gabriel interage com a esposa em alguns dos vídeos, fazendo comentários sobre 

o conteúdo apresentado. Para além disso, a construção coletiva pode ser percebida 

no diálogo que se forma entre o youtuber e a sua audiência, quando os espectadores 

emitem sua opinião por meio de curtidas, descurtidas e de comentários nos conteúdos 

publicados no canal, enfatizando a cultura participativa e ação em rede característicos 

da dinâmica transmídia. 

Por fim, a partir das três características da transmídia: (1) desenvolvimento do 

universo narrativo a partir de um contexto sociocultural de convergência midiática, (2) 

o incentivo à cultura participativa e (3) a ação colaborativa entre públicos e empresas, 

podemos observar que as teorias de fãs expostas no canal Nerd Land configuram 

processos transmídia em expansão ao UCM porque (a) os conteúdos podem ser 

compreendidos como diversos pontos de acesso ao universo cinematográfico, 

compilados em um mesmo espaço - o canal no YouTube, (b) Gabriel é um fã 

especialista (JENKINS; FORD; GREEN, 2015) que busca informações em variados 

meios e as transmite em suas produções e pelo fato de (c) pensar nas teorias de fãs 

lançadas em discussão como processos comunicacionais cujo sentido está sempre 

em expansão e ressignificação, seja pelos vídeos do Gabriel, seja pelos comentários 

da audiência do canal.  
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5 CONCLUSÃO 
 

Nesta pesquisa, propusemos investigar de que maneira as teorias, criadas a 

partir dos trailers da franquia Vingadores e expostas no canal do YouTube Nerd Land 

configuram processos transmídia em expansão ao UCM. Para isso, realizamos um 

percurso teórico que se fundamentou em três eixos: (1) a discussão do termo 

transmídia, com o objetivo de estabelecer as características necessárias do que pode 

ser considerado transmidiático; (2) a teoria de fandom, a fim de entender como se dão 

as relações nessas comunidades e suas formas de ação; e, por fim, (3) teorias de fã, 

em busca de compreender o que são, como acontecem e, principalmente, como 

categorizar os tipos de teorias de fãs produzidas para que tornasse viável a análise 

do objeto empírico. No desenvolvimento da pesquisa sobre (1) transmídia e (2) 

fandom, encontramos diversas referências sobre o assunto que guiaram a nossa 

trajetória, como Jenkins (2013), Gambarato (2012), Amaral (2015), Hills (2015), entre 

outros. Entretanto, percebemos que (3) teorias de fã são uma temática ainda não 

amplamente discutida no meio acadêmico brasileiro, apresentando, em sua maioria, 

estudos estrangeiros sobre o assunto. 

A partir disso, seguimos para apresentação e aprofundamento no objeto de 

análise. O capítulo 2 é constituído de três partes importantes: um tópico sobre a (1) 

Marvel, empresa norte americana de entretenimento, que, neste trabalho, caracteriza-

se como a produtora de conteúdos originais; outro sobre (2) a franquia Vingadores, 

constituída por quatro filmes – Os Vingadores (2012), Vingadores: Era de Ultron 

(2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019) – que tem 

importância para a pesquisa, na medida em que os filmes são os objetos primários de 

culto de fã analisados; e, por último, o (3) canal do YouTube Nerd Land, que consiste 

em uma produção de fãs que se apropria dos conteúdos originais produzidos pela 

Marvel – no caso, aqueles que envolvem a franquia Vingadores – para a produção de 

teorias de fã. As produções do canal Nerd Land foram o objeto de análise do presente 

trabalho. 

Em seguida, propusemos um modelo metodológico de análise baseado na 

análise de conteúdo (BARDIN, 2016). Para tanto, realizamos a definição do corpus da 

pesquisa, que se consistiu por onze vídeos disponíveis no canal Nerd Land, em que 

Gabriel compartilha com seu público teorias de fãs a respeito do filme Vingadores: 

Guerra Infinita (2018). Posteriormente, definimos três categorias de análise, que 
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nortearam nosso olhar sobre o objeto: (1) embasamento nos trailers, que nos 

possibilitou examinar quanto das informações das teorias de fã expostas no canal são 

retiradas das prévias disponibilizadas pela Marvel; (2) tipos de teorias de fãs 

produzidas, buscando classificar as teorias de fãs, com base nos tipos propostos por 

Grebey (2020); e (3) autoria da teoria, na tentativa de compreender o processo de 

criação e se este possuía construção coletiva em sua essência. 

Diante disso, constatamos que os conteúdos produzidos por Gabriel e 

compartilhados no canal do YouTube Nerd Land atuam como pontos de expansão do 

universo narrativo proposto pela Marvel, bem como se constituem como uma 

construção colaborativa entre os indivíduos componentes do fandom e a organização. 

Isso porque, além de trazerem especulações sobre os acontecimentos apresentados 

e ampliarem o entendimento que o público tem da trama como um todo, o canal se 

consolida como um espaço que possibilita e estimula o diálogo entre fãs. Foi 

importante compreendermos que as teorias em si não são construídas de forma 

individual, uma vez que Gabriel também se baseia nas perspectivas de outros fãs para 

a composição de sua própria forma de perceber os eventos apresentados por todo o 

universo narrativo. Ao mesmo tempo, o youtuber contribui para uma visão particular 

das teorias que são também discutidas pela audiência do canal. 

Quando tratamos da análise do canal Nerd Land – que foi considerado por nós 

como uma ponte entre o fandom e a Marvel – como espaço de colaboração entre o 

youtuber e o seu público, passa a ser pertinente pensarmos como a forma de 

produção de conteúdo de Gabriel impacta a experiência dos espectadores. O primeiro 

ponto a ser observado é o fato de que os vídeos possuem títulos e imagens de capa 

chamativos, sempre utilizando o texto em caixa alta, como forma de chamar a atenção 

e gerar curiosidade em indivíduos que navegam pela plataforma do YouTube. Além 

disso, logo no início dos vídeos componentes do corpus de pesquisa, é apresentada 

uma introdução formada por fragmentos das quatro prévias90 concedidas pela Marvel, 

criando mais expectativas quanto ao que está por vir. Junto a isso, o youtuber produz 

conteúdo de forma massiva, realizando publicações diárias e, em alguns casos, mais 

de um vídeo por dia, o que incentiva o espectador a se manter engajado e aumenta a 

veiculação dos conteúdos do canal pelo algoritmo da própria plataforma. No entanto, 

é interessante analisar se, de fato, esses conteúdos são relevantes, uma vez que, 

                                                           
90 Ver página 57 
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mesmo trazendo uma grande quantidade de informações, muitas vezes o público não 

concorda com a forma com a qual as teorias são desenvolvidas gerando conflito entre 

as percepções do autor do canal com seu público. Apesar disso, é preciso pontuar 

que quando a discordância é manifestada em forma de descurtidas e comentários, 

mesmo que negativos, o algoritmo da plataforma entende que o vídeo é relevante por 

ter um bom engajamento e, consequentemente, sugere o vídeo para mais pessoas. 

Dessa forma, ao nos embasarmos nas três características fundamentais da 

transmidialidade: (1) o desenvolvimento da narrativa através de variados meios; (2) o 

estímulo a cultura participativa; e (3) a colaboração entre os públicos e empresa, 

identificamos que os conteúdos transmitidos pelo canal Nerd Land configuram 

processos transmídia em expansão ao UCM ao passo em que eles (a) podem ser 

entendidos como novos pontos de acesso a narrativa, ao mesmo tempo em que (b) 

Gabriel compila informações de variados meios e as compartilha com os demais fãs, 

se inserindo no contexto como um fã especialista (JENKINS; FORD; GREEN, 2015) 

e pelo fato de (c) as teorias propostas serem lançadas a discussão em um ambiente 

que propicia a constante ressignificação das informações expostas. 

Consideramos que o assunto aqui tratado não se esgota nas discussões 

trazidas neste trabalho. Em estudos futuros, seria interessante realizar uma análise 

do discurso do canal Nerd Land, visto que Gabriel possui bordões e uma forma 

particular de apresentação de seu conteúdo. Outro caminho de estudo é realizar 

análises que contemplem as interações provocadas a partir do conteúdo 

disponibilizado pelo youtuber, como por exemplo, análises dos comentários. Ademais, 

é possível realizar investigações semelhantes ao nosso estudo em outros canais do 

YouTube que tratam de assuntos relacionados às teorias de fãs e ao universo Marvel.  

É preciso reconhecer que a perspectiva de análise aqui adotada possui 

limitações, uma vez que decidimos olhar para os vídeos de teorias de fãs que 

envolvem as prévias disponibilizadas pela Marvel, que têm relação com a franquia 

Vingadores. Assim, deixamos de fora outros vídeos de teorias de fãs que abordam 

outros assuntos do UCM e trazem outras dimensões. Contudo, esperamos que nosso 

trabalho contribua para o enriquecimento das discussões sobre transmídia, Marvel e, 

principalmente, sobre teorias de fãs no Brasil. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A: RELATÓRIO TÉCNICO ABIGAIL  

 

A escrita do TCC é um processo que envolve muitas inseguranças, desafios e 

requer muita dedicação. Escrevê-lo em um momento tão atípico – enfrentando uma 

pandemia, incertezas e novos moldes que vêm com ela – e em um tempo reduzido, 

acrescentou ainda mais obstáculos para serem ultrapassados. Entre encontros e 

orientações por vídeo-chamadas, escrita simultânea em plataformas on-line, fico feliz 

em poder apreciar o resultado final dessa pesquisa. 

Escrever este trabalho foi o meu primeiro contato com a pesquisa na graduação 

e comecei sem saber como fazer e o que esperar de resultado. Essa insegurança me 

atrapalhou muito no começo, principalmente quando olhava para a página em branco 

sem saber que tipo de informação era relevante ou para qual caminho eu queria 

direcionar o texto. Nos capítulos mais teóricos, 1 e 2, a dificuldade foi justamente essa: 

conseguir selecionar a informação que seria importante, entender como fazer diversos 

autores se comunicarem e, principalmente, encontrar o ponto em que me colocaria 

como pesquisadora e poder apresentar as minhas considerações a partir de todos os 

textos lidos. Na metodologia, principalmente, foi bem complicado para mim visualizar 

como realizar a descrição dos métodos utilizados sem misturar com a análise. Nesse 

ponto, senti falta de um contato anterior com os procedimentos metodológicos, um 

repertório maior que me desse mais confiança de escrita no momento de fazer o TCC. 

Um ponto que eu gostaria de ressaltar sobre o processo de escrita da 

monografia é a forma de trabalho que Marina e eu desenvolvemos. No primeiro 

momento dividíamos as leituras que precisavam ser feitas, buscando sempre ler de 

forma alternada para que tudo fosse contemplado, e nos juntávamos uma vez por 

semana para a escrita, que fazíamos de maneira conjunta. Algumas vezes tentamos 

realizar a escrita de forma diferente, cada um fazendo em seu tempo e depois uma 

checava o trabalho da outra, mas percebemos que encontramos dificuldade nesse 

modelo, pois parte fundamental para a nossa escrita eram as discussões que 

tínhamos sobre o tema. No período de escrita da metodologia e análise, além das 

discussões para escrita, fizemos encontros apenas para pensar em conjunto sobre o 

trabalho e ganhar clareza do que queríamos fazer, o que que contribuiu muito para o 

alinhamento e finalização da pesquisa.  
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Apesar das inseguranças e desafios enfrentados no processo, o 

desenvolvimento do TCC também é marcado por muito crescimento acadêmico e 

pessoal. Consegui ampliar meu conhecimento e senso crítico, descobrir novas 

possibilidades de atuação e ver de forma prática a diversidade de caminhos pelos 

quais a comunicação perpassa. 
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APÊNDICE B: RELATÓRIO TÉCNICO MARINA  
 

Em um aspecto geral, o desenvolvimento do TCC foi bastante desafiador e 

envolveu um grande esforço em âmbito pessoal e acadêmico. Apesar de já ter tido 

contato com o desenvolvimento de projetos de pesquisa, questões básicas como a 

busca inicial de informações, fontes e elaboração de um processo metodológico 

trouxeram algumas dificuldades.  

No decorrer do processo, a leitura de textos acadêmicos se tornou familiar, mas 

instigou ainda mais o pensamento de que a academia valoriza uma escrita rebuscada 

e que, na maioria das vezes, prejudica o entendimento do conteúdo que se deseja 

passar. Por este motivo, um dos pontos principais para mim se tornou a escrita 

descomplicada e que pudesse ser aproveitada por quem quer que seja. Isso trouxe 

uma série de inseguranças no que diz respeito a qualidade daquilo que estava 

escrevendo, uma vez que todas a referências que encontrávamos apresentavam uma 

escrita mais rebuscada e próxima daquilo que é entendido como acadêmico. Nesse 

ponto, a parceria com a Abigail se mostrou ainda mais importante, já que nos 

entendemos bem quanto a forma como gostaríamos de nos colocar no texto e como 

ele deveria ser percebido pelos leitores. 

Abigail e eu desenvolvemos trabalhos juntas desde o princípio da graduação. 

Então, à medida em que o tempo passava, fomos nos adaptando à forma de trabalho 

uma da outra e encontramos o nosso equilíbrio. Ao começarmos o processo de 

desenvolvimento desta pesquisa, já tínhamos uma certa noção da forma com a qual 

conseguiríamos entregar um bom resultado, e isso facilitou um pouco a determinação 

de processos. A princípio, optamos por buscar referências e realizar uma divisão dos 

conteúdos para leitura. Como forma de otimizar esse momento inicial, nos alternamos 

entre os conteúdos para que no momento da escrita pudéssemos discutir brevemente 

as ideias e, enfim, escrever.  

Nos encontrávamos para escrever em conjunto uma vez por semana, mas no 

meio do percurso comecei a trabalhar e, junto à necessidade de produzirmos mais em 

um tempo mais curto, tentamos escrever de forma assíncrona. Pouco tempo depois, 

percebemos que esse método não funcionaria para nós, pois um ponto essencial para 

a produção dos textos eram os momentos em que discutíamos as ideias uma com a 

outra. Então, passamos a nos encontrar mais vezes por semana, mas dessa vez 

Documento Monografia - versão final (0956171)         SEI 23072.244168/2021-10 / pg. 106



98 
 

    
 

dividíamos esses encontros entre a escrita conjunta e momentos para discussão 

sobre o assunto. Com esse modo de escrita conjunta, encontramos dificuldades 

técnicas no que diz respeito ao momento da escrita, uma vez que a ferramenta que 

utilizamos não respondia da forma esperada à edição simultânea. A partir disso, 

tornou-se necessária a realização de revisões extra para garantir que o conteúdo se 

mantivesse íntegro e coerente. 

Foi um processo difícil, mas, olhando em retrospecto, fico bastante satisfeita 

com o que conseguimos desenvolver e com a forma com a qual lidamos com os 

empecilhos encontrados pelo caminho. Acredito que aprendi muito sobre a forma com 

a qual uma pesquisa é feita, mas sobretudo a me enxergar como pesquisadora, 

entendendo que de fato posso agregar ao meio acadêmico. 
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ANEXO 
Anexo A: Autorização de uso de imagem 
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