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RESUMO  
 

A partir dos conceitos de convergência apontados por Henry Jenkins, procurou-se 

desenvolver no presente estudo, uma abordagem geral sobre o processo cultural de 

convergência das mídias, bem como, identificar este processo junto à tecnologia disponível 

pelas empresas de comunicação global. Para a obtenção dos dados, foi proposta uma 

investigação qualitativa, em que foi determinada a escolha de um objeto, no caso o 

personagem Wolverine, para contextualizar o seu processo de convergência, fazendo 

apropriação da publicidade e um estudo das mídias utilizadas neste processo. A análise trás 

aspectos relevantes que apontam a mídia como meio de conhecimento, relacionamento e 

fidelização de clientes para empresas e marcas. 

 

Palavras-chave: Convergência; Publicidade, Mídia; Entretenimento; Consumo; X-Men 

Wolverine 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The concepts of convergence indicated by Henry Jenkins, we tried to develop in this study, a 

general approach on the cultural process of media convergence, and identify this process with 

the available technology for global communications companies. To obtain the data, we 

proposed a qualitative research, it was determined the choice of an object, if the character 

Wolverine, to contextualize the process of convergence, making ownership of a study of 

advertising and media used in this process. The analysis behind the relevant aspects that link 

the media as a means of knowledge, relationship and customer loyalty for companies and 

brands. 

 

 

Keywords: Convergence, Advertising, Media, Entertainment, Consumer, X-Men Wolverine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças nas práticas publicitárias, com o advento da tecnologia vieram 

proporcionar novos meios e diferentes modos de relacionamento entre os usuários, 

consumidores e as marcas. Essas novas formas de relacionamento proporcionam iniciativas 

pelas quais consumidores passam a disseminar uma marca com a qual se identifiquem, 

fazendo isso de diferentes formatos, gerando publicidade – por promover alguma ação da 

marca - e propaganda – por divulgar ideias que a marca representa - espontâneas para esta, 

através dos diferentes contornos possíveis dentro da era digital, a qual se encaixa a cultura da 

convergência. 

O uso dessas ferramentas para a comunicação publicitária é extremamente complexo 

quando se trata da maneira como a empresa deve agir nesses novos espaços de comunicação 

com o cliente, pois o consumidor pode tanto prestigiar a marca, como denegrir a sua imagem 

e disseminar essa opinião para muitos consumidores. A utilização da tecnologia dentro da 

cultura do consumo deve ser bem explorada pelos anunciantes, uma vez que, diferentes 

formatos de mídia podem ser elaboradas dentro de um bom planejamento para se comunicar e 

passar uma mensagem. 

Esta pesquisa visa entender como acontece o processo de cultura da convergência e 

como as organizações se utilizam deste processo, trazendo aos consumidores o que os leva a 

serem formadores de opinião e começarem a difundir a mesma – muitas vezes sem receber 

nada por isso – apenas por se identificar com o produto e com o estilo de vida ou atitude, que 

ela representa.  

Com base nesse cenário, a questão desse trabalho diz respeito ao estudo da publicidade 

e sua inserção no contexto da cultura da convergência do personagem X-Men Wolverine. Para 

buscar respostas, as linhas da pesquisa percorrem os caminhos da (1) convergência dos meios 

de comunicação; (2) das teorizações acerca da publicidade e do consumo das mídias; (3) do 

personagem Wolverine e das plataformas midiáticas que o envolvem. As revisões teóricas 

tiveram o intuito de conceituar compreender o que a é a cultura da convergência e 

compreender quais são as motivações que levam os consumidores a estarem inseridos neste 

contexto de consumo e entretenimento construído e disseminado através da publicidade. 

As questões específicas que delinearam a construção do texto contemplam: (a) 

compreender como se constrói o processo de cultura da convergência; (b) estudar as 

transformações no meio publicitário a partir da cultura da convergência e, principalmente, (c) 

identificar as plataformas midiáticas em que o personagem X-Men Wolverine se insere, 
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estabelecendo um levantamento histórico do personagem e a sua evolução cultural enquanto 

entretenimento.     

Os principais fatores para o aprofundamento deste estudo é a exploração do tema, que 

além de ser atual, está se desenvolvendo e ganhando espaço nas principais salas e convenções 

publicitárias de todo o mundo. Com base no livro do autor Henry Jenkins, “A cultura da 

Convergência”, pode-se aprofundar e explorar o cenário da convergência midiática, o qual 

está se expandindo e configurando um modelo de produção e de consumo nos meios de 

comunicação.  

Interatividade é a grande palavra quando falamos em convergência de mídia, que pode 

ser definida como a possibilidade de união das diversas mídias disponíveis (televisão, rádio, 

web, jornal, etc.). Apesar de oferecer várias possibilidades, este meio de convergência é ainda 

um exemplo limitado se comparado às possibilidades já existentes. Segundo estudos 

apontados pela web em sites e em blogs, devemos esperar pelo menos de cinco a dez anos 

para que este seja incorporado totalmente à sociedade, deixando de ser motivo de estudo para 

fazer parte do dia-a-dia de todas as pessoas, assim como incorporamos o telefone, a televisão 

e o rádio. Hoje é praticamente impossível imaginar nossas vidas sem essas tecnologias. Ao 

que tudo indica, o desenvolvimento andará na mesma velocidade que o avanço tecnológico 

dos meios, mais especificamente da TV Digital e da Internet móvel através de celulares 

(wireless). Antes da Internet, muito pouco se falava sobre interatividade. Era um recurso 

pouco explorado mesmo sendo possíveis algumas tentativas utilizando o telefone, como 

provou o programa "Você Decide", da Rede Globo, pioneiro no Brasil a utilizar o conceito. 

Mas, apesar da sua importância no processo de convergência, a web não é um limitador, por 

se tratar de uma tecnologia praticamente consolidada. Há muito ainda a ser feito com relação 

à velocidade, mas hoje, em algumas horas, pode-se fazer o download de um filme e em 

minutos de um CD, portanto há a possibilidade do tráfego de dados. 

Torna-se pertinente essa investigação, pois as mudanças no comportamento de muitos 

consumidores em relação à tecnologia são nítidas, eles não querem apenas comprar um 

produto para satisfazer suas necessidades, mas também querem participar do seu processo de 

produção, querem trocar informações com outras pessoas e expor aos fabricantes sua opinião 

em relação ao produto. E, como se não bastasse, o „novo‟ consumidor está conectado, há 

quase todo momento, a diferentes tipos de mídia no seu dia-a-dia. Isto é, o acesso as 

informações tornou-se rápido, fácil, diversificado, provocando um processo de consumo 

intensificado, diferente daquele que estávamos acostumados a conviver.  
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Assim, o fato de que nesta investigação procurar-se entender como ocorre a 

construção do processo de convergência dos meios, relacionando a publicidade ao consumo 

através do caso convergente do personagem das histórias em quadrinhos Wolverine, pode-se 

fazer do presente estudo um instrumento para a análise e desenvolvimento de campanhas mais 

condizentes com as necessidades de grupos consumidores, que estão cada vez mais 

segmentados em nichos específicos e que merecem atenção especial das marcas e 

anunciantes, possibilitando maior interatividade do público. 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a pesquisa está estruturada da 

seguinte forma: no capítulo 1, discute-se o processo de convergência, os meios de 

comunicação e as diferentes formas utilizadas neste campo; no segundo capítulo foram 

trabalhados os conceitos de publicidade e as suas transformações no contexto da cultura da 

convergência, levando em consideração o estudo das ferramentas (marketing) e práticas 

publicitárias que servem hoje para se alcançar os objetivos das empresas, e que satisfazem o 

consumidor, construindo uma relação mais próxima entre empresas e consumidores; o 

terceiro capítulo aborda as plataformas midiáticas em que o personagem se insere, fazendo, 

num primeiro momento um levantamento histórico do personagem, identificando sua origem 

e os seus criadores, a partir de uma busca em suas primeiras HQs e, num segundo momento, 

discute-se a dinâmica da sociedade de consumo, na qual se aplica o modelo de produção em 

série, característica das indústrias, e as empresas em uma sociedade norteada pelo consumo; o 

capítulo quatro apresenta a metodologia aplicada no estudo, em que são descritos e 

classificados os métodos e técnicas científicos e, por último, no capítulo cinco realiza-se a 

análise do processo cultural e convergente do personagem Wolverine, de modo a identificar 

as plataformas de mídias utilizadas e estabelecer relações entre as mesmas. 
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2 A CULTURA DA CONVERGÊNCIA 

 

Para o desenvolvimento do estudo deste capítulo foi fundamental a utilização do livro 

“A cultura da Convergência”, do escritor Henry Jenkins (2006), no qual o autor elabora o 

conceito de convergência de acordo com as transformações ocorridas pelo desenvolvimento 

tecnológico. Jenkins recorre, na introdução de seu livro, ao cientista político Ithiel de Sola 

Pool, a quem ele atribui o conceito de convergência como um poder de transformação dentro 

das indústrias midiáticas. 

Nesse contexto, Poll (apud JENKINS, 2006, p. 35), refere que: 

 

Um processo chamado convergência de modos está tornando imprecisas as 

fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as comunicações ponto a 

ponto, tais como o correio, o telefone e o telégrafo, e as comunicações de massa, 

como a imprensa, o radio e a televisão. Um único meio físico - sejam fios, cabos ou 

ondas - pode transportar os serviços que no passado eram oferecidos separadamente. 

De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio - seja 

a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia - agora pode ser oferecido de várias formas 

físicas diferentes. Assim, a relação um a um que existia entre um meio de 

comunicação e seu uso está corroendo.  

 

 A citação do texto de Pool, utilizada por Jenkins (2006), é importante para explicar o 

desenvolvimento da convergência relacionada às mídias, ou seja, visto de dois lados 

fundamentais: da tecnologia e de como ela deve ser utilizada. A noção de cultura ligada à 

convergência, apresentada por Jenkins, por sua vez, instaura um caráter universal ao processo 

atentado por Pool na década de 80, que agora pode ser observado com maior clareza. O 

caráter universal que é considerado relaciona-se à criação de universos de pensamentos, 

atitudes, produtos, etc., formados a partir de determinados objetos capazes de mobilizar várias 

pessoas com o mesmo propósito de desenvolver a compreensão ou acrescentar ideias a estes 

objetos. 

Existe na cultura da convergência, portanto, um caráter fundamental de interação, que, 

se por um lado depende da competência tecnológica das novas mídias em abrir caminhos de 

interatividade, por outro, estabelece dois parâmetros de avaliação: a capacidade dos objetos de 

estimular a interação e o interesse da sociedade em interagir. Novas formas de interatividade 

surgem e fazem com que o público se sinta atraído por esse tipo de consumo, em que as 

marcas precisam atingir o seu público nas diferentes plataformas de mídia. 

 A convergência pode ser entendida como um nível de comunicação alcançado após o 

envolvimento de diversos indivíduos através do uso das mídias. Esse estado de comunicação 

implica a criação de diferentes manifestações que acrescentam pensamentos, interpretações e 
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reapresentações de um objeto inicial, capazes de atrair o interesse de muitas pessoas. Um 

exemplo próximo disto, ainda que limitado, é o portal do apresentador Luciano Huck. Dentre 

os serviços que o site oferece, estão a RadioHuck, que possibilita ao internauta ouvir uma 

seleção de músicas feita pelo próprio apresentador (segundo informação do site), a TVHuck, 

que disponibiliza arquivos de vídeo diversos, como por exemplo a preparação do apresentador 

antes de seus programas, vídeo-piadas, um canal de notícias (News) e uma área de downloads 

destinada especificamente a usuários de celular de uma determinada operadora. É possível, 

por exemplo, baixar ringtones (sons de chamada do telefone), ícones e até papel de parede 

(imagens de fundo para a tela do aparelho). Em outro exemplo, no site da MTV, o internauta 

pode informar-se a respeito do recebimento de vídeo clipes em seu próprio celular, desde que 

seja cliente de determinada operadora.  

Acerca da cultura de consumo das mídias no cotidiano das pessoas, Kellner (2003, p. 

09) afirma que: 

 

A cultura da mídia também fornece o material com que muitas pessoas constroem o 

seu senso de classe de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de “nós” e 

“eles”. Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos: 

define o que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. As 

narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos, e os 

recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos 

em muitas regiões do mundo de hoje. 

 

 

 Diante disso, pode-se perceber que não se trata apenas de consumo de produtos, mas 

está se falando sobre certa transparência da realidade, ou seja, do impacto que as mídias 

provocam na vida de cada indivíduo, que busca nesse palco diverso da cultura midiática e 

convergente, aspectos com os quais se identifique, objetos e ideias que falem de si, que 

refletem suas crenças e satisfações.  

 
Trata-se de uma cultura da imagem, que explora a visão e a audição. Os vários 

meios de comunicação – rádio, cinema, televisão, música e imprensa como revistas, 

jornais, e histórias em quadrinhos – privilegiam ora os meios visuais, ora os 

auditivos, ou então misturam os dois sentidos, jogando com uma vasta gama de 

emoções, sentimentos e ideias. A cultura da mídia é industrial; organiza-se com base 

no modelo de produção de massa e é produzida para a massa de acordo com os tipos 

(gêneros), segundo fórmulas, códigos e normas convencionais. É portanto, uma 

forma de cultura comercial, e seus produtos são mercadorias que tentam atrair o 

lucro privado produzido por empresas gigantescas que estão interessadas na 

acumulação de capital  (KELLNER, 2003, p. 09). 

 

Torna-se perceptível essa cultura midiática e os meios de comunicação de massa com 

a aproximação do público em interagir com seus programas preferidos. Isso vem acontecendo 
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nos seriados de televisão, programas de humor, transmissões desportivas, programas de 

caráter jornalístico, entre outros. Recentemente, o programa da Rede de TV Bandeirantes, 

Custe o que Custar (CQC), disponibilizou em seu Twitter um espaço para os telespectadores 

postarem seus vídeos mostrando os problemas nas suas cidades, com a finalidade de 

participarem do programa através de um quadro chamado “Correndo Atrás” destinado ao 

tema. O número de pessoas que acessam a rede social para participarem do programa é 

extremamente satisfatório, uma vez que o público busca um espaço, uma forma de aparecer 

no programa, fazendo parte daquele momento em que se abre espaço para expressar suas 

ideias e mobilizar suas comunidades. Isso só é possível devido a um modelo de mídia 

interativa, pensado e desenvolvido em um cenário de convergência. Os “atores” dessas redes 

sociais têm um poder de disseminar mensagens para seus amigos, colegas e/ou seguidores, 

um fenômeno que vem se intensificando cada dia mais, por estarem conectados a um grande 

número de pessoas que dividem a mesma causa, ou utilizam o mesmo serviço.  

Esse poder de dissipar mensagens aparece, de acordo com Recuero (2009, p. 116), 

como 

 

[...] elemento característico das redes sociais [...] a capacidade de difundir 

informações através de conexões existentes entre os atores. Essa capacidade alterou 

de forma significativa os fluxos de informação dentro da própria rede. [...] 

proporcionou que as pessoas pudessem difundir as informações de forma mais 

rápida e mais interativa.  

 

Essas alterações no modo de difusão das informações e na interatividade 

proporcionada pela Internet criaram as chamadas comunidades virtuais, onde são debatidos 

temas de interesse comum. Lemos (2002, p. 93) traz a seguinte definição: “as comunidades 

virtuais eletrônicas são agregações em torno de interesses comuns, independentes de 

fronteiras ou demarcações territoriais fixas”. 

Santana (2007, p. 6) acredita que “o indivíduo que participa de uma comunidade 

virtual busca participar de debates nos fóruns de discussões, e também em diversas 

comunidades disponíveis”, como a rede social Orkut. Este formato interativo é também 

utilizado nas transmissões dos jogos de futebol, como nos canais da Rede Globo, em que 

durante a transmissão ao vivo abra-se um espaço na web ou na televisão para todos aqueles 

que acompanham as partidas mandarem vídeos com perguntas referentes ao jogo, perguntas 

direcionadas aos comentaristas que são respondidas no mesmo instante. Este tipo de ação é 

mais uma atitude que a convergência dos meios possibilita.  
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É fato que essa interatividade entre os meios é impulsionada devido aos avanços 

tecnológicos na área de comunicações. Ainda é um processo em vias de expansão e com 

perspectivas amplas. Segundo os estudos de Jenkins (2006), deve-se esperar pelo menos uma 

década para que este seja incorporado totalmente à sociedade, deixando de ser motivo de 

estudo para fazer parte do dia-a-dia de todas as pessoas, assim como incorporamos o telefone, 

a televisão e o rádio. Hoje, é praticamente impossível imaginar nossas rotinas diárias sem 

essas tecnologias.   

Com base neste assunto, Cannito (2010 p. 16) afirma: 

 

As pessoas não existem para servir a tecnologia, a tecnologia que existe para servir 

as pessoas. A tecnologia que prospera é a criada pelas necessidades culturais dos 

seres humanos. Também o desenvolvimento de linguagens e formatos ideais para 

cada tipo de mídia deve ser feito em consonância com os hábitos culturais do 

público, pois não basta existir a possibilidade tecnológica para que a programação e 

estética se transformem. O público de televisão que consumir conteúdos televisivos 

agradáveis e diversificados. Ele não se preocupa com a tecnologia em si mesma, 

mas sim com a melhora dos conteúdos e com a facilidade de acessá-los. 

 

Ao que tudo indica, o desenvolvimento andará na mesma velocidade que o avanço 

tecnológico dos meios, mais especificamente da TV digital e da internet móvel através de 

celulares (wireless). 

A convergência vista como um estado de comunicação no qual existe a participação 

ativa de muitas pessoas que se relacionam através e em torno de um mesmo objeto inicial 

pode ser aproximado à cultura do desenvolvimento. O aspecto de interação enfatizado por 

Jenkins (2006) diz respeito justamente às capacidades de comunicação e, por conseguinte, às 

relações estabelecidas por meio da apresentação, compreensão e reapresentação de ideias 

entre as pessoas. O autor atenta para o poder trazido por essa “produção coletiva de 

significados” (JENKINS, 2006, p. 28), capaz de transformar, segundo ele, o funcionamento 

das várias instituições que formam a nossa sociedade (educação, religião, política, etc.).  

As diferentes plataformas midiáticas que convergem, possibilitam aos anunciantes e 

produtores utilizar esses meios para atingirem o seu público em todos os segmentos, ora seja 

para aquele usuário que se utiliza mais da internet, ou para aquele que usufrui tanto dos dois 

ou de uma mídia convencional. Piedras (2009, p. 77) explica:   

      

As práticas de produção não constituem a origem essencial do processo 

comunicativo da publicidade, e os anúncios não se reduzem ao objetivo comercial 

dos anunciantes, mas ambos são permeados por elementos do universo dos 

receptores.  
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Exemplo que expressa o uso dos diversos suportes midiáticos é o canal de televisão a 

cabo ESPN Brasil, que se dissemina por diferentes plataformas midiáticas no intuito de atingir 

o maior número de pessoas, em qualquer lugar, em diferentes pontos do continente (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1 – Web site ESPNbrasil 

 

A ESPN Brasil faz uso de uma tecnologia inovadora, buscando se aproximar mais do 

seu público, trazendo informação 24 horas por dia, em diferentes segmentos. Além da sua 

emissora de televisão, a organização possui a sua página na internet (inspirada na versão 

americana, o ESPN.com), a revista impressa que circula nas bancas, um aplicativo mobile para 

que se consiga acessar conteúdo através dos aparelhos celulares, a emissora de rádio 

estadão/ESPN, a TV pela internet (ESPN 360) e as redes sociais Twitter e Facebook. Para 

ilustrar o novo site e as suas ferramentas, a ESPN desenvolveu um viral que mostra as 

funcionalidades do site, explicando cada meio que está disponível (Figura 2). 
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                          Figura 2 – Web site ESPNbrasil 

 

Uma forma inovadora e eficaz de se utilizar a publicidade é adotada na rede ESPN 

Brasil, uma vez que todos os suportes divulgam cada um dos meios, aliando informação e 

entretenimento (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3 - Plataformas de mídia utilizadas pela ESPN 

                                            Fonte: Criada pelo autor 

 

 

O site traz novas formas de publicidade e formatos que permitem associação direta ao 

conteúdo do mesmo. Conta com uma nova diagramação das informações e disponibiliza uma 

área exclusiva para o fã de esporte: "Minha ESPN", área que possibilita personalização da sua 

Home Page com as informações de seu interesse. Os novos formatos de publicidade trazem os 

anunciantes ainda mais para dentro do conteúdo da ESPN, trazendo uma proximidade maior 

entre as empresas e o fã de esporte. São novidades que visam atender a necessidade do 

anunciante, e sem prejudicar a navegação dos usuários do site, fazendo com que a peça 

publicitária não fique sobreposta às informações (Figura 4). 
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       Figura 4 - Publicidade utilizada pela ESPN.com na Copa do Mundo FIFA 2010 

 

A utilização dos meios é o principal foco das grandes empresas, e fazer o uso de 

plataformas que gerem desdobramentos é o principal desafio da indústria do entretenimento. 

Enfim, a internet tem como característica a convergência de todos os meios citados 

anteriormente, ou seja, rádio, jornal, e TV online participam de forma convergente com a 

internet. A internet tem o público jovem como um dos que mais movimenta conteúdo online e 

responsável por grande aceitação e participação nas redes sociais como Orkut, Twitter, 

Facebook. 

Para Katz (2004) os benefícios da utilização da internet são a personalização, a 

flexibilidade, a cobertura e a mensurabilidade. A flexibilidade que Katz (2004) cita, refere-se 

ao vasto conteúdo que a internet proporciona para os anunciantes, pois os formatos de 30 e 15 

segundos, como na televisão, não são mais exigidos, nem os anúncios de meia página ou de 

rodapé, como no jornal. O espaço para divulgação e para a interação é mais ampla neste meio. 

Com base nesse estudo, o foco principal para análise deste projeto visou aprofundar os 

diferentes suportes e plataformas utilizadas pelos meios de comunicação, aprofundando mais 

detalhadamente o personagem da MARVEL, produtora e dona dos direitos do personagem X-

Men Wolverine.  
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3 PUBLICIDADE E CONSUMO: A DINÂMICA DA SOCIEDADE DE CONSUMO NA 

INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO 

 

As práticas de produção são os lugares da construção das mensagens publicitárias e 

atuam segundo uma lógica particular, na qual também há lugar para as contradições que 

refletem o mundo social. Trata-se de práticas institucionalizadas, articuladas à estrutura 

econômica através dos anunciantes, e à cultura de massa pela veiculação de seus produtos nos 

meios de comunicação. Estas práticas têm um objetivo de divulgar bens e serviços e o 

estímulo à sua aquisição, e nesse sentido encontram-se mais vinculadas com a manutenção e a 

reprodução do modo de produção hegemônico capitalista, do que com a sua transformação ou 

mudança. Sendo de ordem institucional, as práticas de produção publicitária seguem um 

modo de ação estratégico, pois têm um lugar próprio, desde o qual calcula suas relações com 

seus alvos ou ameaças. 

Os valores dos produtos são atribuídos para além da necessidade de uso do mesmo, e 

são divididos, segundo Baudrillard (1970) nos estágios: natural, mercantil e estrutural. O 

valor de um produto no seu estágio natural refere-se ao seu uso comum, ou seja, para quê 

serve? Por outro lado, o valor mercantil instaura uma noção de mercado: quanto custa? E, por 

último, temos o valor simbólico, que extrapola os níveis básicos, adentrando na esfera das 

representações e significações, não obstante, uma das mais relevantes no que diz respeito ao 

estudo do consumo na sociedade da cultura midiática convergente. 

As implicações dessa constatação produzem impactos importantes em todos os 

campos da vida social, principalmente no cultural, transformando os indivíduos, 

construindo/desconstruindo identidades culturais coletivas. O contexto sociocultural moderno 

no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, sofre os mesmos impactos frente ao cenário 

midiático convergente: um jovem inserido dentro do mundo globalizado, não importando sua 

localização geográfica, compartilha das mesmas opções de consumo, principalmente no que 

se refere às narrativas de entretenimento. Os aspectos culturais que abrangem as sociedades 

globalizadas passam sempre pelos modismos e condicionamentos dissolvidos nas diferentes 

plataformas midiáticas.  

Segundo Piedras (2009, p. 54)  

 

[...] nessa exploração da publicidade consideramos tanto as condições materiais das 

práticas de produção e de recepção, quanto o seu caráter simbólico. Afinal, o fato de 

a publicidade ter como principal função a divulgação de bens e serviços com o 

objetivo de gerar vendas e reproduzir o modo de produção capitalista não exclui sua 

dimensão cultural. 
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Com essa firmação, fica clara a proposta das empresas de entretenimento com as de 

propagandas a fim de se criar ideias criativas diante das imensas mudanças que vêm 

ocorrendo nos modelos tradicionais de negócios das duas indústrias. Acredita-se que a 

convergência entre ambas não pode ser apenas uma inserção de produtos em filmes e em 

programas televisivos.  

Na indústria de entretenimento, o grande desafio é como cobrar pelo conteúdo, quando 

a pirataria cresce e é cada vez maior. Deve ressaltar que, entretenimento diz respeito a um 

conjunto de atividades que nós indivíduos praticamos sem outra utilidade a não ser o prazer, é 

algo que nos proporciona a satisfação em fazer algo que nos agrada. Pode ser visto como o 

desvio do espírito para coisas diferentes das que preocupam. Donaton (2007) afirma que algo 

real e, muitas vezes, excitante está acontecendo na união entre a propaganda e o 

entretenimento. Ainda estamos engatinhando, e o terreno em que a convergência se dará. 

Este cenário é decorrente dos avanços tecnológicos da indústria do entretenimento, 

que causa mudanças nos mecanismos de consumo, alterando o modo de pensar dos 

anunciantes, que buscam novas formas de interação. O consumidor tem cada vez mais 

controle, mais opções e mais informação para negociar e decidir. Tem cada vez mais poder. O 

consumidor quer mais escolhas e, mais conveniência, e quem oferece isso ganha. 

Na publicidade, a dificuldade é como comunicar em um mundo onde o poder não está 

mais na mão da indústria. Um exemplo vivo nos Estados Unidos da América é o TIVO, que 

permite gravar programas e “pular” comerciais, uma vez que o consumidor tem cada vez mais 

controle, mais opções e mais informação para negociar e decidir. Rocha (1995, p. 25) diz que 

“o mundo dos anúncios publicitários publicitário pode ser visto e pensado fora dos quadros da 

rotina e do convívio mantido com ele enquanto consumidor e membro de uma sociedade onde 

eles são “naturais” e perfeitamente integrados.  

Entende-se então que através da publicidade os anunciantes são capazes de mostrar ao 

mundo seus valores e sentimentos que enfatizam a felicidade do ser humano. Bem como dito 

por Rocha (1995), o cotidiano forma pequenos quadros de felicidade, onde no mundo dos 

anúncios, a criança é sempre sorriso, a mulher desejo, o homem plenitude e a velhice a 

beatificação. São exemplos de um formato que desperta o desejo e muitas vezes a 

identificação de determinado grupo na sociedade em consumir um produto ou serviço no qual 

se identifiquem.  

Rocha (1995) ainda afirma que esta constatação demonstra o quanto o espaço está 

disponível para a publicidade falar com a sociedade e falar desta sociedade. A função da 
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publicidade coloca-se além da venda de produtos, ela mantém de certa forma uma relação 

com a realidade social em que vivemos. 

O consumidor de hoje, está cada vez mais exigente, sabendo diferenciar e selecionar o 

que quer ver, e a que momento isso deve ocorrer. Sobre esse aspecto, Donaton (2007, p. 26) 

esclarece que:   

 

Estamos na era do poder do consumidor, e isso que dizer que os profissionais que 

nos suprem com entretenimento e os anunciantes precisam mudar do modelo, da 

intrusão para o convite. O controle agora está com o consumidor, é ele ou ela quem 

decide como e quando as mensagens vão chegar até seus olhos e ouvidos.  

  

Com base nessa afirmação, fica evidente que o consumidor atual é muito diferente 

daquele de uma década atrás. A realidade que nos cerca hoje é completamente diferente e nos 

proporciona novos hábitos de consumo, resultado do avanço tecnológico dos meios de 

comunicação e do campo midiático.  

Seguindo essa linha de pensamento, Donaton (2007) ainda explica que essas mudanças 

trarão consequências enormes para a publicidade na televisão e para o modelo econômico que 

abarca os profissionais de marketing, agências de publicidade e empresas de mídia. Estamos 

em uma era de fragmentação do mercado em que os indivíduos tendem cada vez mais formar 

segmentos de acordo com seus gostos e preferências.  

Dentro da indústria do entretenimento a que mais fatura hoje é a indústria dos jogos 

eletrônicos (games), seguida pela indústria cinematográfica. Paralelamente a tudo, segue, 

magnânima, a indústria da informática, disputada por pelo menos quatro grandes grupos 

mundiais: Microsoft, Apple, Yahoo e Google. 

Em um primeiro momento, existe uma necessidade da colaboração mútua entre os dois 

setores, em função ao medo, já que os modelos antigos estão prestes a terminar. Este medo é 

provocado pelas novas tecnologias que assentam o consumidor com total autonomia. Agora 

ele pode gravar seus programas e desviar os comerciais. Desta maneira as TVs são obrigadas 

as mudanças e assim, percebem que o dinheiro não decorrerá mais dos anunciantes. Então é 

preciso reinventar o negócio da comunicação e do marketing.  

Esse modelo, de acordo com o que explica Donaton (2007, p. 23) pode acabar com 

algumas marcas, mas ao mesmo tempo pode construir outras novas marcas: “Essa é uma 

história sobre o passado e sobre o futuro. Principalmente, porém, é um conto urgente sobre o 

presente, sobre como os setores mais glamorosos e destacados da mídia estão se juntando para 

garantir a sobrevivência mútua”.  
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Lembrando aqui que a marca é uma entidade que possui atributos, ao mesmo tempo, 

físicos e abstratos. Segundo Randazzo (1997), os aspectos físicos de uma marca são seus 

produtos em si, aquilo que as pessoas compram nos supermercados, por exemplo. Geralmente 

são estáticos e finitos. Já os aspectos psíquicos da marca, segundo o autor, são aqueles que só 

existem no espaço psicológico, ou seja, na mente dos consumidores. É algo dinâmico e 

maleável, e cabe então, à publicidade, criar neste espaço mental, sedutores mundos e 

personagens, associando-os ao produto e aos interesses do consumidor (RANDAZZO, 1997).  

O conjunto desses atributos e associações, que são reconhecidos pelos consumidores e 

assim, conectados por estes a uma marca, segundo Pinho (1996), define o que é imagem de 

marca. Pinho (1996) coloca ainda que essas associações evocadas pela imagem de marca, 

podem ser tangíveis (hard) ou intangíveis (soft). As tangíveis dizem respeito à parte funcional, 

como preços, garantia, desempenho, serviços e tecnologia. As associações intangíveis, ou 

emocionais, remetem a atributos como diversão, entusiasmo e confiança. Estes últimos 

“garantem um maior reconhecimento das diferenças entre as marcas mais importantes de uma 

categoria e, portanto, causam maior impacto no comportamento do consumidor” (PINHO, 

1996, p. 50). 

Admitindo isso, Reis (2007) ainda complementa, colocando que os atributos de 

associação da imagem de marca têm funções de diferenciação da marca no mercado, servindo, 

assim, ao posicionamento do produto. O conceito de posicionamento é então definido como 

uma “tentativa de dar ao produto certa identidade própria ou imagem, de modo que os 

consumidores se apercebam das suas características distintivas ou das vantagens 

relativamente a produtos concorrentes” (THOMAS apud REIS, 2007, p. 152).  

Portanto, entende-se que a imagem de marca serve como uma ferramenta que, através 

de processos associativos e sugestivos, têm função de destacar uma empresa, no mercado, 

buscando a atenção dos consumidores, utilizando-se das características físicas e abstratas 

atribuídas a sua marca. Reis (2007) cita como exemplo um anúncio fictício da Alfa Romeo 

intitulado como Tentation. O anúncio atribui aos carros da Alfa Romeo um simbolismo do 

prazer proibido e da aventura, associando a marca a uma maçã, o “fruto proibido”. Este 

simbolismo deve, então, associar-se à marca e assim, diferenciá-la das marcas concorrentes. 

Cabe então, como conclui Reis (2007), à publicidade construir e definir a imagem de marca 

de uma empresa, baseando-se nos objetivos de comunicação estabelecidos. 

As grandes mudanças vão se disseminar em relação a quem tem o poder. O 

consumidor agora tem total autonomia e liberdade. Outra diferença é que o modelo tradicional 

sempre foi de intrusão e agora ele precisa atrair o telespectador e para isso precisa estudar e 
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descobrir e aprender o que o consumidor quer. Covaleski (2009, p. 55) expressa essa 

criatividade na publicidade como: 

 

Uma técnica de comunicação com finalidade comercial e/ ou institucional que evolui 

permanentemente, em sua forma e conteúdo, em tecnologia e em linguagem. No 

Brasil a publicidade viveu ao menos três fazes bem distintas, no que se refere à 

forma e aos recursos humanos envolvidos em sua realização: a fase dos reclames, a 

fase dos intelectuais, a fase dos profissionais.  

 

A evolução das técnicas publicitárias mudou o formato de se fazer os comercias, uma 

vez em que os divertidos têm seu espaço junto aos consumidores, já que a partir de um estudo 

viu-se que as pessoas não ignoravam dois tipos de comerciais: os de cerveja, por serem 

divertidos, e os de medicamentos, por serem informativos.  

Para Covaleski (2009), está aí o grande negócio, juntar a mensagem publicitária com a 

de entretenimento. Um exemplo da união entre entretenimento e publicidade foi o evento da 

marca Victoria‟s Secret, que montou um desfile com uma super produção e que foi 

transmitido pela TV aberta. Tal evento foi uma ideia fantástica que foi retratada como um 

comercial de lingerie de 1h de duração. Outros exemplos são os reality shows, que também 

são uma solução, porém eles têm vida curta e não serão reprisados, então os patrocinadores se 

tornaram parte dos programas. Acredita que este tipo de inserção traga credibilidade aos 

produtos, já que o telespectador não pode zapeá-lo, só se desistir de assistir ao programa.  

Esta não se trata de uma solução definitiva é preciso criar uma ligação de certa forma 

emocional com o telespectador. “Novos setores estão começando a se formar na economia, 

girando em torno da inserção de produtos em obras de ficção, da integração de produtos e das 

alianças entre conteúdo e comércio” (DONATON, 2007, p. 35). 

Esses setores são empresas das áreas de produção e filmagem de comerciais que estão 

mudando os seus modos de funcionamento junto às agências de publicidade formando 

unidades de entretenimento, estruturando de uma forma mais eficaz o marketing das marcas, 

gerando novos intermediários e parcerias. Machado (2009) afirma que as novas tecnologias 

possibilitam a formação de uma cultura e comportamento do consumidor. Com as inovações 

apresentando-se em um ritmo representativo de velocidade de novidades, fatidicamente os 

consumidores resistentes a essa assimilação tecnológica serão pressionados pelo cotidiano 

digital.   

Falando ainda da indústria do entretenimento, existe o campo da música, outro 

elemento bastante explorado pela propaganda junto aos anunciantes. A inserção da 

propaganda com a música é um fato que vem se tornando importante diante da crise desta 
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indústria e que vem conquistando muitos defensores e admiradores. Exemplo exposto por 

Donaton (2007) em que foi a Coca-Cola, em um comercial com artistas cantando uma música 

que depois foi incluída no CD dos mesmos. Uma forma de parcerias que acaba sendo muito 

valiosa para artistas iniciantes que não têm mais espaços em rádios e apoios do marketing. 

 Um dos exemplos mais notáveis da convergência entre a publicidade e a música foi o 

videoclipe da música Desert Rose, do cantor Sting. O carro escolhido para as gravações foi 

um Jaguar. Após a filmagem, os produtores perceberam que tinham filmado um comercial de 

carro e assim procuraram a agência de publicidade do Jaguar, que demonstrou interesse. O 

comercial foi veiculado e ultrapassou tudo o que já havia visto em termos de promoção de um 

álbum do cantor inglês. O sucesso foi incrível e vendeu muitos CD‟s do Sting bem como 

muitos carros Jaguar. E a Jaguar conseguiu melhorar seu posicionamento junto aos jovens, um 

desejo antigo almejado pela empresa. 

Todas essas ideias e adequações são em beneficio dos anunciantes e dos consumidores, 

não podendo faltar imaginação e muito menos tratar o consumidor como um tolo, como é o 

caso de inserções grotescas em programas e filmes com o mau uso destas ferramentas. Esta é 

apenas uma ferramenta de marketing, mas não substitui as boas ideias. É uma indústria em 

constante crescimento, que visa principalmente o lucro, mas também se preocupa com o bem 

estar e a satisfação social.  

As novas formas de se fazer publicidade que as empresas utilizam para seduzir os 

consumidores, vem aumentando cada vez mais, de modo que existe uma grande revolução 

entre a indústria do campo publicitário e entretenimento. Novas tecnologias que colocam o 

consumidor com total autonomia. Agora ele pode gravar seus programas e “driblar” os 

comerciais. Desta forma as TVs são obrigadas a mudar e assim, percebem que o dinheiro não 

virá mais dos anunciantes. Então é preciso uma reinventar o negócio da comunicação, do 

marketing. Este modelo pode acabar com algumas marcas, mas ao mesmo tempo constrói 

novas marcas e fortalece aquelas que aderem a essa lógica do mercado publicitário e do 

entretenimento.       
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4  O PERSONAGEM X-MEN WOLVERINE 

 

O Wolverine (carcaju, em português) é um pequeno mamífero peludo e de garras 

afiadas, que vive no norte da América do Norte. No início dos anos 70, o roteirista Len Wein, 

em parceria com o desenhista John Romita, inspirou-se no pequeno animal para criar um novo 

super-herói. Com isso surge o herói mutante Wolverine, que fez sua primeira aparição na 

revista The Incridible Hulk n°180, desenhada pelo autor e escritor Herb Trimpe, participando 

de sua primeira HQ completa na edição seguinte, em novembro de 1974 (JUNIOR, 2009). 

No ano seguinte o personagem ganhou oportunidade relevante, quando Len Wein e o 

desenhista Dave Cockrum integraram-no ao elenco dos novos X-Men. Em seguida, Chris 

Claremont e John Byrne deram-lhe maior destaque entre os demais heróis mutantes, além de 

um visual mais moderno e mais definido com suas características. Byrne teve um papel 

importante na biografia de Wolverine ao relacioná-lo ao grupo de heróis canadenses Tropa 

Alfa e ao nome Arma-X. Já Claremont, em companhia com Frank Miller, apresentou uma 

versão mais marcante do herói, em uma minissérie lançada em 1982. Assim, a partir de HQs 

dos X-Men “Dias de um futuro esquecido”, e da minissérie Wolverine, o personagem abriu 

caminho direto para o topo do poderoso. 

Além de um papel cada vez mais dominante na revista The Uncanny-X-Men e nas 

grandes “sagas” dos heróis mutantes, o personagem passou a fazer participações ao lado de 

outros heróis, como Hulk, Demolidor, Capitão América e Destrutor. No final dos anos 80, já 

com a sua própria revista, e num contexto em que os quadrinhos de super-heróis se tornavam 

mais violentos e os personagens mais agressivos, Wolverine assumiu uma condição de estrela 

da Marvel, com uma grande popularidade entre os leitores da época. Na virada para os anos 

90, várias edições e HQs especiais foram dedicadas a ele. 

Um bom exemplo foi “Arma-X”, uma das primeiras e a melhor história a contar o 

passado e a trajetória de Wolverine. Foi lançada em 1990, em pequenos capítulos na Marvel 

Comics Presen. Passou a existir então a oportunidade de fazer uma nova história com o 

personagem, onde enfocou o passado até então desconhecido do herói. Com uma abordagem 

direta, uma boa narrativa e desenhos cuidadosamente detalhados, “Arma-X” conta como o 

mutante Logan adquiriu suas garras e esqueleto de adamantium (um metal altamente 

resistente), num projeto para criação de um super-soldado. 

Wolverine viria a ser destaque nas páginas de Marvel Comics Presents em HQs e 

capas desenhadas por Sam Kieth, para os números 85 a 92, 100 e 117 a 122 (a maior parte 

delas publicada no Brasil, na revista Wolverine da editora Abril). Com um traço que incorpora 
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elementos de caricatura e experimentações estilísticas, Kieth conseguiu suavizar o caráter 

agressivo e violento do herói, ao mesmo tempo em que colocava alguns elementos novos às 

HQs de super-heróis. Esses trabalhos, lançados entre 1991 e 1993, também serviriam de base 

para o que o desenhista faria na série The Maxx, lançada pela Image Comics.  

A partir de 1990, Wolverine apareceria em diversas edições no chamado Prestige 

Format (com capa cartonada, papel e impressão de melhor qualidade no miolo). Os destaques: 

The Jungle Adventure, com os desenhos de Mike Mignola na fase de consolidação de seu 

estilo; Bloodlust produzido pela dupla Alan Davis e Paul Neary, responsável por outras 

revistas de heróis mutantes; Inner Fury com o traço fortemente estilizado e caricaturizado de 

Bill Sienkiewicz; e por fim Killing, que traz o estilo originalíssimo de Kent Williams (boa 

parte dessas HQs foi publicada pela editora Abril). Com esses trabalhos, Wolverine assumiu 

uma posição semelhante à que Batman teve na segunda metade dos anos 1980, estando na 

“vanguarda” dos quadrinhos de super-heróis (JUNIOR, 2009). 

Percebe-se que o personagem passou por muitas transformações até estabelecer-se em 

sua fase final, onde é identificado pela sua aparência e características. Hoje ainda é motivo de 

discussão pelos seus fãs. Alguns o definem hoje como um personagem violento, um serial 

killer, já outros dizem que ele chegou ao seu nível de maior sucesso com as ultimas aparições 

no cinema. Criticado ou elogiado, trata-se de um de um sucesso na história das HQS, sendo 

um personagem de forte personalidade que hoje conquistou o mundo dos cinemas com o seu 

último filme X-men Wolverine Origens. 
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5 METODOLOGIA 

 

Para verificação da presente investigação foi utilizada uma pesquisa de natureza 

exploratória para que fosse possível entender o conceito de convergência e aprofundar parte 

teórica dos conceitos e práticas publicitárias junto à indústria do entretenimento.  

Gil (1993, p. 45) enfatiza que a pesquisa exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícitos ou a construir hipóteses, 

“[...] e tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições".  

Trata-se da investigação de todo referencial teórico presente no projeto, visando aprofundar 

conhecimentos sobre o tema escolhido.  

Através do método descritivo, que de segundo Gil (1993, p. 46) “tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” permitiu-se relacionar as características do 

referencial teórico com a análise feita sobre determinado objeto, no caso presente, a 

convergência dos meios de comunicação e a análise do objeto de estudo. 

A análise dos dados obtidos foi realizada de através de uma pesquisa qualitativa, para 

se obter dados de maneira detalhada, trazendo aspectos relevantes para compreender a 

evolução do processo convergente dos meios de comunicação. Na pesquisa qualitativa, não se 

comprova numérica e estatisticamente, mas convence na forma de experimentação empírica, a 

partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente (MICHEL, 

2009). Tal abordagem permitiu também contextualizar os objetivos secundários, trazendo 

mais clareza sobre o conteúdo e focando no contexto da convergência do personagem.  

A técnica utilizada foi a de analise de conteúdo, que de acordo com Michel (2009), é 

uma técnica de levantamento de dados que utiliza textos, falas, informações já coletadas, de 

forma extensiva. Existindo dois tipos de textos: os que são construídos no processo de 

pesquisa, tais como transcrições de entrevista e protocolos de observação; textos que já foram 

produzidos para outra finalidade quaisquer, como jornais ou memorados de corporações.  

Michel (2009) reforça ainda que a análise de conteúdo tem o objetivo de descrever, 

registrar, analisar e comparar comunicações de massa. Por se tratar de um tema recente e 

bastante atual, o embasamento em livros para o desenvolvimento da pesquisa foi feito com 

alguns autores com livros traduzidos para a língua portuguesa. Mais importante, foram artigos 

e dissertações que abordavam o tema sobre convergência e análise de outras obras referente 

ao assunto. 

Baseado nesta técnica de pesquisa foi possível aprofundar o estudo sobre a 
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convergência dos meios de comunicação e a sua inserção na mídia, o que consequentemente, 

trouxe clareza para realizar o estudo sobre as diferentes plataformas midiáticas em que o 

personagem dos quadrinhos criado pela Indústria Marvel está inserido.  

Para melhor explicar este processo, o quadro abaixo esboça a convergência do objeto 

estudado (Figura 5): 

 

 

 

Figura 5 – Quadro metodológico das Plataformas de inserção X-Men Wolverine 

 

 

O presente quadro explicita a forma pela qual a análise do objeto de estudo se 

desenvolveu. Tendo feito um levantamento histórico das obras desde sua primeira aparição na 

mídia, até os dias de hoje, e de que forma ele se insere e foi utilizado pelas técnicas 

publicitárias. O motivo da escolha do personagem foi por se tratar de uma obra mundialmente 

conhecida, sucesso de bilheteria nos cinemas e que teve em sua escala evolutiva uma 

transformação e adequação em diversas mídias. Jenkins (2006) explica a importância que 

obras como essa têm na vida de muitas pessoas, agregando sentimentos e valores sem preço, 

que geram discussões e afinidade nos fãs em qualquer continente. 
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6  AS PLATAFORMAS MIDIÁTICAS E O PERSONAGEM X-MEN WOLVERINE 

 

Para o desenvolvimento desta análise, vamos partir do principio de onde tudo 

começou em relação ao objeto de estudo em questão. Wolverine surge para o mundo nas 

histórias em quadrinhos, conhecidas como HQs, que são narrativas feitas com desenhos 

sequenciais, em geral no sentido horizontal, e normalmente acompanhados de textos curtos de 

diálogo e algumas descrições da situação, convencionalmente apresentados no interior de 

figuras chamadas "balões" (SOLERA, 2009). No mesmo período histórico em que surgiu o 

telégrafo e os raios-X, surgiu nos Estados Unidos uma forma singular de comunicação que se 

tornaria um gênero característico do século XX: as histórias em quadrinhos. 

Foi no cenário da Segunda Guerra Mundial que algumas empresas começaram a 

envolver a violência da guerra em sua trama, eis então, que a Marvel Comics (empresa 

criadora e dona dos direitos do Wolverine) resolveu desenvolver seu primeiro personagem, o 

Capitão América, que foi inspirado na bandeira americana e um escudo de um metal 

indestrutível, foi como uma personificação da luta dos povos livres contra o nazismo 

(SOLERA, 2009). Fora do controle dos jornais, editados em suas revistas próprias, os 

quadrinhos foram ficando mais violentos e psicóticos, surgindo personagens e revistas 

especializadas em terror e violência, o que deu início a uma trama da Marvel, com quadrinhos 

mostrando histórias com personagens em batalhas sangrentas.  

Wolverine aparece então pela primeira vez na revista The Incredible Hulk no ano de 

1974,  sendo apenas um “coadjuvante”, criado por Len Wein para fazer parte da batalha entre 

o “Gigante Verde” e outro vilão chamado “Wendigo”. Totalmente desconhecido, a única coisa 

que se sabia dele é que era um agente secreto do governo canadense (ideia criada pelo 

produtor) (Figura 6). 
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                                            Figura 6 - The Incredible Hulk #181 

 

Ele seria um personagem esquecido se os seus criadores não decidissem por integrá-lo 

aos seus novos mutantes X-Men. Assim, o mutante canadense juntou-se ao grupo de novos 

heróis convocado para fazer parte de uma equipe, onde passou a se destacar. Inicialmente era 

apenas mais um no grupo, mas com o seu jeito despojado, a atitude confiante, e, por vezes, 

arrogante, a coragem e a fúria assassina de Wolverine cativou os leitores, elevando-o ao 

patamar de celebridade e ganhando a confiança dos fãs da trama (JUNIOR, 2009).  

A questão cultural dos quadrinhos em relação aos fãs é vista por Oliveira (2009) de 

uma forma global, em que vivemos em uma sociedade na qual imagem e som são mediadores 

de suas experiências cotidianas, o sujeito pós-moderno faz parte de uma cultura que o 

submete a um fluxo vertiginoso de informações audiovisuais.   

Pra muitos leitores, a fase mais marcante do Wolverine foi quando o uniforme marrom 

e amarelo apareceu pela primeira vez em Uncanny X-Men #139 (lançada em Superaventuras 

Marvel 40, da Abril). Esta fase reune as histórias lançadas de 1980 até os anos 1990. As 

histórias contadas a partir dessas edições tornaram o Wolverine um dos heróis mais cultuados 

da época, firmando-o na mente do público e contribuindo para a sua importância na 

construção do personagem. (JUNIOR, 2009).  

Para Oliveira (2009, p. 2):  

  

A noção de iluminação - que nos quadrinhos em preto e branco caacterizou-se pelo 

contraste entre massas gráficas negras e os cinzentos matizados – a montagem das 

imagens em sequencias compostas dentro de uma seleção de espaço / tempo – que 
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determinam o continnum narrativo e eliminam os tempos mortos – são outras 

especificidades  da linguagem do cinema incoporadas às histórias em quadrinhos.  

 

Tal utilização de imagens adequando-se com a linguagem do cinema foi o fator que 

ajudou as HQs a se desenvolverem e com isso, aumentarem a sua produção, uma vez que com 

mais espaço nas HQs, o personagem teve muitas publicações originais e também adaptadas no 

Brasil pela editora Abril. Edições originais como Uncanny X-Men #141-142 (1981), 

Wolverine #1-4 (1982), Uncanny X-Men #172-173 (1983), Uncanny X-Men #205 (1986), 

Marvel Comics Presents #72-84 (1991).  

Tempo após suas aparições, sua história foi revelada em uma mini-série publicada no 

Brasil com o título de Origem (Originalmente em inglês). Essa história enfim contou sobre o 

seu passado, o que forçouo o escritor Barry a atrasar os prazos, obrigando o autor regular dos 

X-Men na época (Chris Claremont) a não poder tentar esclarecer a curiosidade dos fãs, o que 

gerou uma grande polêmica na época.  

A revista em que o personagem faz sua aparicção é divulgada pelo site ComicLink, 

onde uma cópia da revista The Incredible Hulk #181, foi vendida por 150 mil dólares, o que 

foi considerada a maior venda de uma edição para colecionador, sendo leiloada em um site de 

vendas pela internet como sendo uma das únicas edições em perfeitas condições existentes. 

 Consolidando a sua marca e consquistando a credibilidade dos fãs, Wolverine foi 

adaptado para a televisão, momento em que aparece com outros X-Men no episódio "A 

Firestar Is Born" na série Spider-Man and His Amazing Friends, sendo dublado por Neil Ross. 

(JUNIOR, 2009). 

No ano de 1989, Wolverine apareceu em um piloto para uma séria animada dos X-

Men intitulado Pryde of the X-Men, mas o projeto não foi adiante, sendo dublado por Neil 

Ross. Cathal J. Dodd (Isaac Bardavid no Brasil) dublou o personagem em X- Men: Animated 

Series e Homem-Aranha: a série animada. 

A convergência é vista de fomra evidente neste momento, uma vez que, o super-herói 

ganha seu espaço nos quadrinhos e passa da impressão no papel para a televisão, com suas 

aparições em algumas animações infantis. Entre os anos de 2000 e 2003 em X-Men: 

Evolution, Wolverine é um professor do Instituto Xavier de passado misterioso, dessa vez a 

voz do personagem foi feita por Scott McNeil. Wolverine faz uma aparição rápida em 

[vingadores os super herois mais poderosos da terra] no episodio "Conheçam o Capitão 

América" como um soldado na II guerra mundial. (JUNIOR, 2009) 

No ano de 2009 a Marvel postou um trailer do futuro anime do Wolverine. Seguido do 

Homem de Ferro, tornou-se o segundo personagem a se tornar anime. Produzida pelo estúdio 
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Mahouse foi lançado dia 7 de janeiro de 2011. 

Após algumas continuações da trama seguida pelo Homem de Ferro, as animações 

foram ganhando espaço nas telas e em Dvd‟s. Em janeiro de 2009 o DVD Hulk vs…, 

apresenta dois combates incríveis estrelados pelo super-herói, tratando-se de média-metragem 

de 45 minutos, que conta a história do Deus do Trovão que precisa impedir que o Golias 

Verde traga o Ragnarok (o fim do mundo na mitologia nórdica) para o reino dos Deuses. No 

mesmo DVD é criada a batalha entre Hulk e Wolverine, um desenho com 33 minutos baseado 

na edição clássica de Hulk 181, que apresentou o personagem ao mundo, alguns anos antes de 

juntar-se aos X-Men. Na história, o Hulk está passando com pouca discrição pelas florestas do 

Canadá e o baixinho é enviado pra acabar com ele (Figura 7). 

 

 

          Figura 7 – Trailer do desenho animado
1
  

 

O desenvolvimento dos filmes dos X-Men teve início no ano de 1989 com o escritor 

James Cameron e a Carolco Pictures. Os direitos de filmagem foram atribuídos à 20th 

Century Fox, em 1994. Singer, o diretor da época, assinou para o dirigir em 1996. As 

filmagens decorreram entre  as datas de 22 de setembro de 1999 e 3 de março de 2000, 

principalmente na cidade de  Toronto. X-Men, foi o primeiro filme da trilogia e foi lançado 

como alvo de muitas críticas positivas, sendo um sucesso financeiro de bilheteria, ressurgindo 

com filmes que se tratavam da cultura de super-herois.  

Para Covaleski (2009), o cinema precisa ser entendido como uma expressão artística e 

meio comunicativo em permanente evolução. Ora desenvolvendo novas formas de narrativa, 

                                                 
1
 Disponível em: http://antigravidade.wordpress.com/2008/07/08/hulk-vs-wolverine-assista-ao-trailer-do-

desenho-animado/ 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Cameron
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carolco_Pictures&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_de_filmagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
http://pt.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
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ora aperfeiçoando e se adaptando a procedimentos incorporados em outros meios.  

 Trata-se de uma arte de inovações tecnológicas que traz a tona uma realidade de 

fantasia e um mundo de animação, na qual o espectador é o principal foco da obra. 

 Baseado nas suas antigas histórias, eis que surge então a primeira adaptação no cinema 

de Wolverine, que é introduzido junto com e Rogue (uma vampira) num conflito entre o 

Professor Xavier e a Irmandade de Mutantes, dirigida por “Magneto”. Este pretende 

transformar líderes das Nações Unidas em mutantes com uma máquina que o próprio 

construiu, com o objectivo da aceitação dos mutantes no mundo.    

Conquistanto os fãs das histórias em quadrinhos com o primeiro filme dos herois, a 

Marvel Comics lança em 2003 o segundo filme da franquia, X-Men II, que tem seu roteiro 

inspirado nos inimigos dos mutantes, a chamada Irmandade de Mutantes, contra o coronel 

genocida William Stryker, interpretado pelo ator Brian Cox. Este lidera um assalto à escola do 

Professor Xavier para construir sua própria versão de rastreamento de mutantes, o Cérebro, a 

fim de destruir todos os mutantes da Terra. O terceiro filme da franquia aparece alguns anos 

depois, em 2006, um filme baseado vagamente em dois arcos das histórias em quadrinhos dos 

X-Men: "The Dark Phoenix Saga", e "Gifted". 

O sucesso alcançado pelo personagem nos três filmes em que aparece, foi tanto que 

superou sua franquia de origem, ganhando direito a um filme solo em 2009, X-Men Orígens: 

Wolverine, estrelado novamente por Hugh Jackman. O filme conta o passado violento do 

personagem, mostrando suas indiferênças com o mutante Dentes-de-Sabre, também sua 

experiência no projeto Arma X, e como ocorreram encontros com famosos mutantes do 

mundo da Marvel (Figura 8).         

  

 

Figura 8 – Trilogia dos filmes X-Men 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rogue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_Charles_Xavier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irmandade_de_Mutantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magneto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irmandade_de_Mutantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Stryker
http://pt.wikipedia.org/wiki/X-Men_Origins:_Wolverine
http://pt.wikipedia.org/wiki/X-Men_Origins:_Wolverine
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hugh_Jackman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dentes-de-Sabre_(Marvel_Comics)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arma_X
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel
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Para o lançamento do quarto e último filme, X-Men Wolverine – Origens, a empresa 

produtora Marvel Comics criou um hot-site com acesso livre na internetpara os usuários. No 

site é possível acessar tópicos que contam a históra de cada personagem presente no filme, 

contando com um Layout interativo e com as características da trama. O site ainda encontra-

se disponível na web, e tem portais com acesso às redes sociais como: “Torne-se um Fã no 

Facebook”, “Torne-se um amigo no My Space.com”.  

Para Döring (apud RECUERO, 2009, p. 26) “há um processo permanente de 

construção e expressão de identidade por parte dos atores do ciberespaço” a utilização de 

ferramentas como Facebook, Orkut e Twitter, “servem como meio de expressão do eu‟ no 

ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, público” e isso permite, segundo 

Recuero (2009, p. 27) “que as redes sociais sejam expressas na Internet”.    

Os atores dessas redes sociais têm um domínio de dissipar mensagens para seus 

amigos e/ou seguidores, um fenômeno que vem se intensificando cada dia mais, por estarem 

conectados a um grande número de pessoas que dividem a mesma causa, no caso, uma 

associação a interatividade associada a um produto cinematográfico (Figura 9). 

 

 

             Figura 9 – Site do filme
2
  

 

Essas alterações no modo de difusão das informações e na interatividade 

proporcionada pela Internet criaram as chamadas comunidades virtuais, onde são debatidos 

temas de interesse comum. Lemos (2002, p. 93) traz a seguinte definição: “as comunidades 

                                                 
2
 Disponível em: www.xmenorigenswolverine.com.br 
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virtuais eletrônicas são agregações em torno de interesses comuns, independentes de 

fronteiras ou demarcações territoriais fixas”. Torna-se evidente a importância da utilização 

deste meio para as empresas de cinema, uma vez que podem cativar os seus fãs através de 

comunidades online, disponibilizando um espaço para comunicação. 

A convergência ocorre em outro momento da história quando é transferida para os 

jogos, processo em que é criada a Marvel: Ultimate Alliance, o Wolverine é jogável em todas 

as plataformas, sendo seu ataque extremo o Feral Rage e tendo as seguintes roupas: Modern, 

Classic, Astonishing e Ultimate. Wolverine participa de todos os quatro jogos desta série 

crossover Marvel vs. Capcom. E em Marvel vs. Capcom dois possui uma versão alternativa 

em que suas garras são feitas de seus ossos.   

Oliveira (2009, p. 6) afirma que: 

 

O videogame surgiu na segunda metade do século  XX e, , migrou de sua  condição  

inicial  de brinquedo  para a categoria  de produto sóciomédiático. O videogame 

atingiu o estado de produto cultural a partir da produção de experiência e 

experimentações imaginéticas, cujo processo gerativo alia entretenimento e 

virtualidade.  

 

Posteriormente o mutante é adaptado no jogo Marvel Super Heroes: War of Gems, 

feito para Super Nintendo, em que além do Wolverine participam também Iron Man, Hulk, 

Homem-Aranha e o Capitão América. Dando sequência à evolução dos jogos, é lançado 

juntamente com o último filme da saga, o X-Men Origins: Wolverine, jogo de ação com o 

mesmo nome do filme. O jogo é distribuído pela Activision e desenvolvido pela Raven 

Software. Por fim, Wolverine aparece em um último game, X-Men: Next Dimension, jogo de 

luta em 2-D, com maior parte dos personagens de X-Men, mas a historia do jogo não se 

concêntra no Wolverine, ele aparece como personagem jogável (Figuras 10 e 11). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel:_Ultimate_Alliance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel_vs._Capcom_series
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel_vs._Capcom_2:_A_New_Age_of_Heroes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Super_Nintendo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iron_Man
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hulk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem-Aranha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o_Am%C3%A9rica
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 Figura 10 – Jogo para PS2         Figura 11 – Jogo para PC 

 

Quase todos esses jogos foram adaptados para o computador, possibilitando melhor 

jogabilidade online para os consumidores, uma vez que segundo Oliveira (2009), a 

convergência tecnológica de diversos meios de comunicação (cinema, televisão e história em 

quadrinhos) produziu um dispositivo audiovisual essencialmente híbrido em sua linguagem. 

Essas relações estabelecidas entre linguagens das histórias em quadrinhos, do cinema e 

do videogame são apenas um dos aspectos que pode ser observado no jogo das hibridações da 

cultura das imagens e do processo convergente dos meios de comunicação.  

 Sobre esse processo de transição midiatica Queiroz e Rocha (2010) afirmam que é 

certo que a mudança de um dispositivo para o outro necessita e suscita certas mudanças no 

sentido de promover sua adaptação, mas de modo algum é um processo novo. Pode-se afirmar 

que a presença dos jogos é marcante na vida de cada indivíduo, inclusive em sua relação com 

as linguagens computacionais, pois nos identificamos como determinada história e a sua 

narrativa, vivendo aquele momento de uma representação imaginária da vida, o que de certa 

forma causa um fascínio pelas histórias. 

A Marvel Comics lançou em toda sua trajetória uma linha de produtos destinados para 

o público infantil, mas hoje disponibiliza também produtos para os fãs de todas as idades. São 

miniaturas e réplicas dos personagens que estiveram presentes em toda a trama dos X-Men. 

As unidades e modelos podem ser encontradas em sites de compra em toda web, e 

principalmente Sideshow Collectibles, site de compra oficial da linha. Na página 

<www.blogdebrinquedo.com.br/tag/wolverine/> estão disponíveis quase todos os produtos do 

personagem Wolverine para amostra (Figuras 12 e 13). 

 

http://affiliates.sideshowtoy.com/Tracker.aspx?aid=1711&href=http%3a%2f%2fwww.sideshowtoy.com%2f%3fpage_id%3d4489%26sku%3d400034
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         Figura 12 – Busto Wolverine               Figura 13 - Jaqueta do personagem no filme 

 

A Sideshow Collectibles (empresa produtora dos artefatos dos X-Men) alocou em pré-

venda do filme X-Men Origins: Wolverine, um novo kit da Museum Replicas Limited com 

réplicas (props) da dog tag e da jaqueta usadas por Hugh Jackman no seu último filme. A 

empresa ainda fez uma extensa pesquisa e utilizou os melhores materiais para replicar com 

perfeição tanto a jaqueta de couro como a dog tag de Wolverine para disponibilizar aos fãs um 

produto semelhante ao usado pelo ator. A Wolverine Jacket foi aprovada oficialmente pela 

Marvel e pela 20th Century Fox.  

Outras réplicas do personagem também foram criadas após o lançamento do seu 

último filme, uma delas sendo um boneco em miniatura com as feições do ator Hugh 

Jackman, criada de um novo material com textura semelhante à pele humana, que ainda vem 

com suas garras, mais dog tags, cinto de couro sintético com fivela detalhada, além de dois 

pares de mãos intercambiáveis. São produtos destinados a todas as idades, que visam a 

qualidade e perfeição, destinados aos consumidores fiéis a obra e aqueles que prestigiam o 

personagem. 

O duelo das marcas por um lugar na mente do consumidor está tomando rumos 

diferentes dos convencionais, internet e celular são ''novas'' mídias para as empresas 

divulgarem seus serviços e produtos. Com tudo, através de uma mídia antiga estão sendo 

encontradas novas formas para a comunicação entre a marca e o consumidor. O cinema é 

usado com fins publicitários já tem um bom tempo, há décadas a indústria percebeu que se 

que muitas coisas que ocorriam em filmes, poderiam trazer mudanças no comportamento dos 

http://www.museumreplicas.com/
http://blogdebrinquedo.com.br/tag/wolverine/
http://affiliates.sideshowtoy.com/Tracker.aspx?aid=1711&href=http%3a%2f%2fwww.sideshowtoy.com%2f%3fpage_id%3d4489%26sku%3d900651
http://blogdebrinquedo.com.br/tag/marvel/
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consumidores.  

Covaleski (2009, p. 95) afirma que: 

  

A incorporação pelo cinema de diversos recursos eletrônicos e digitais oriundos do 

meio televisual, e já experimentado exaustivamente pela publicidade, rendeu uma 

série de obras híbridas que embora tenham sido preparadas para o cinema, foram 

pensadas inicialmente de acordo com a funcionalidade da tela televisual, para o 

ambiente doméstico.  

 

Pensando nisso algumas agências vem usando o cinema de forma inovadora na 

publicidade, realizando ações que não terminam quando o filme acaba. Wolverine está 

presente neste contexto, uma vez que o personagem de Hugh Jackman está inserido em 

anúncios publicitários, alocando sua posição em relação ao filme (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Anúncio da campanha publicitária Got Milk 

 

A campanha publicitária norte americana Got Milk (Tem leite?) foi criada em 1993. 

Naquela época alguns fabricantes de leite da Califórnia resolveram desenvolver uma 

cooperativa e fundaram a California Milk Advisory Board. Para atingir seu objetivo de 

aumentar o consumo de leite, contrataram a agência uma agência, a Goodby Silverstein & 

Partners. De lá pra cá várias celebridades, artistas e personagens fictícios já apareceram com o 

famoso "bigode branco", e Wolverine faz parte deste elenco. 

Outra ação criativa envolvendo Wolverine foi a campanha produzida pela Fox Filmes 

nas ruas do Rio de Janeiro em abril de 2009, quando um projeto especial desenvolvido o 

objetivo de divulgar o lançamento do filme “X-Men Origens – Wolverine”. Para a ação, 10 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hugh_Jackman
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relógios do mobiliário urbano da Clear Channel na capital carioca receberam apliques na 

forma das garras do personagem Wolverine, tendo a impressão de que elas saem dos 

equipamentos. Quem assina a campanha é a agência Trio Comunicação, com mídia da MPM 

Propaganda. Esta mesma agência disponibilizou para os fãs do super-herói na semana que 

antecedeu a estreia do filme, a baixar Via Messenger os emoticons do Wolverine. Nos três 

primeiros dias da ação no ar, mais de 350 mil internautas já fizeram o download.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente a sociedade, bem como os meios de comunicação, a publicidade e os 

formatos de mídia estão enfrentando, todos os dias, transformações devido à velocidade da 

informação e a necessidade das pessoas estarem conectadas e atualizadas. O fato da 

convergência proporcionar novas formas de comunicação, de relacionamento e de ações 

interativas faz com que a comunicação entre empresas e usuários seja repensada e 

aprimorada. As organizações tem de trabalhar de forma incansável para atender as 

necessidades do consumidor atual, com isso, as inovações em tecnologia são aprimoradas a 

cada dia, e o rompimento de barreiras que antes não estavam ao alcance dos anúnciantes, hoje 

é possível e ja faz parte do nosso cotidiano.  

A partir de Lemos (2002) pode-se observar que o cenário de transformação 

contemporânea das mídias é sustentado por três grandes pilares: a crescente relação de 

dependência entre mídias e comunidades; a convergência entre os suportes midiáticos e; o 

princípio da conexão generalizada, aliando mobilidade e eficácia informativa. 

Pode-se dizer que uma das principais contribuições que o atual cenário da comunicação, 

marcado pelo processo de convergência, oferece ao processo deliberativo é a disponibilização de 

uma pluralidade de informações. Ao desvendar informações qualificadas, a mídia disponibiliza 

pontos de vista diferenciados para que a audiência possa formar seu próprio juízo e interpretar a 

informação recebida a partir das suas experiências de vida. 

Observando os extraordinários avanços permitidos pela comunicação digital da 

informação podemos completar que haverá uma tendência cada vez mais forte de fusão de 

várias tecnologias que conhecemos hoje como distintas, tais como telefonia, sistemas de 

áudio, televisão, computação, redes de computadores e serviços eletrônicos. A publicidade 

está inserida neste contexto de uma forma em que se preocupa cada vez mais com o seu 

consumidor, o mesmo que hoje é mais exigente e vive em um mundo completamente digital. 

Saber posicionar determinado produto em diferentes plataformas de mídia é hoje o grande 

desafio das organizações, buscando constante atualização dos meios e capacitação para poder 

interagir com o mercado. 

Na análise tive a comprovação do que foi citado pelos autores no referencial teórico, 

podendo entender o processo de convergência do personagem Wolverine, fazendo uma pesquisa 

dos meios em que este está  inserido, e quais são as plataformas midiáticas a que ele pertence. 

Dentro da sua trajetória, foi possível identificar de que forma houve essa convergência e como 

essas transformações interferem na vida dos consumidores. 
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Sugere-se, como tema para trabalhos futuros a aplicação desta mesma pesquisa em grupos 

distintos e maiores, com análise de novos contextos e sua futura comparação dos resultados, para 

que assim o tema proposto seja aprofundado com maior abrangência de detalhes e conteúdos. 

Para que haja comunicação, as diferentes formas de mídias precisam que haja 

conteúdos. É e o trânsito desse conteúdo do emissor para o receptor que caracteriza o próprio 

processo de comunicação. Essa relação entre o conteúdo e a mídia que o transporta, contudo, 

não é estática, de tal maneira que um mesmo conteúdo pode, e costuma ser, transmitido por 

maneiras diferentes. Quando esse conteúdo migra para um novo suporte, as mudanças criadas 

interferem com o original, dotando-o de novas características através da remidiação. 
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