
C
apa

CRUZADA

Pode parecer exagero, mas não é. Hoje
(27), os cinemas recebem Os Vingado-
res – The Avengers, filme que marca o
ápice de uma tortuosa trajetória. A da
marca Marvel. Em menos de vinte anos,
ela foi salva por suas crias: alguns dos
super-heróis mais tradicionais da histó-
ria. Foram eles que, um a um, transfor-

maram uma editora falida de histórias
em quadrinhos em um dos estúdios de
cinema mais rentáveis do mundo.

O irônico é que os protagonistas des-
te blockbuster eram a ‘sobra’, os últi-
mos grandes nomes que a Marvel ainda
podia levar ao cinema. É que, após pedir
falência em 1996, a empresa fez uma

liquidação de personagens, vendendo
os direitos de adaptação e licenciamen-
to de produtos de vários deles.

Reestruturada e em recuperação gra-
ças ao faturamento gerado por sucessos
como ‘X-Men’ (2000) – da Fox –, dirigi-
do por Brian Singer, e ‘O Homem-Ara-
nha’ (2002) – da Sony –,
de Sam Raimi, a Marvel
posou de atrevida. Em
2004, traçou um plano de
longuíssimo prazo para
os padrões de Hollywood:
levar seu principal grupo
de heróis às telonas em uma série de
filmes individuais que culminariam no
episódio que reuniria todos eles.

‘Os Vingadores - The Avengers’ equi-
vale ao sexto episódio de uma série ini-
ciada em 2008, com ‘O Homem de Fer-
ro’. Em seguida vieram ‘O Incrível Hulk’
(2008), ‘Homem de Ferro 2’ (2010),

‘Thor’ (2011) e ‘Capitão América: O Pri-
meiro Vingador’ (2011).

Nesses cinco filmes, um emaranhado
de conexões entre personagens e enre-
dos foi criado para, agora, colocar o vi-
lão Loki, irmão de Thor, no centro de
uma disputa cósmica. Em jogo, o desti-

no da Terra. Seus únicos
defensores, um grupo de
seres superpoderosos, de
humores e princípios
antagônicos.

Com enredo quase tão
ingênuo quanto o da pri-

meira edição de ‘The Avengers’, de 1963,
o filme de Joss Whedon ousa ao levar
para a telona a mesma estrutura narrati-
va dos quadrinhos. Dada a qualidade do
resultado final, ‘Os Vingadores’ pode
ser, em breve, apenas o capítulo interme-
diário de uma saga mais longeva – e ain-
da mais bem sucedida. Ramon Vitral

infinita
Enredo ingênuo

e estrutura
ousada devem

levar a saga
ainda mais longe
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Ligamos os pontos que conectam os heróis e vilões
de ‘Os Vingadores’. Eles tiraram a Marvel do buraco
e chegam hoje (27) aos cinemas – juntos pela 1ª vez
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