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RESUMO  

Os filmes de super-herói vêm tomando cada vez mais espaço no âmbito cinematográfico. 

Trazendo heróis advindos das histórias em quadrinhos, as telas dos cinemas são os espaços 

onde nos são colocados ao alcance dos olhos os sentimentos, características, medos, anseios e 

inseguranças das personagens que compõem determinada obra. Utilizando como corpus a 

adaptação de Thor (2011), produzida pela Marvel Studios, o seguinte trabalho tem por objetivo 

analisar a construção da personagem Loki, na respectiva adaptação, primando por sua 

caracterização e por sua dualidade enquanto trickster. Busca também realizar a influência deste 

dentro da narrativa, bem como estabelecer relação contrastiva entre ele e a personagem 

principal, Thor. Para tal, serviram-nos de aporte Brait (1985), Candido (1968), Arantes (2008), 

Scheub (2012), Gaiman (2017), dentre outros.  Com o decorrer da presente pesquisa, constou-

se que a constituição da personagem se estabelece em torno de sua complexidade, já que devido 

sua dualidade o mesmo torna-se inconstante, bem como a observação deste para além da 

simples vilania, comum aos filmes do gênero, reafirmando a caracterização da personagem 

como a figura do trickster. 

PALAVRAS CHAVE: Loki. Personagem. Trickster. Dualidade. Thor (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The superhero films are taking up more and more space in the cinematographic scope. Bringing 

in heroes from comic books, cinema screens are the spaces where the feelings, characteristics, 

fears, anxieties and insecurities of the characters that make up a particular work are placed 

within reach of our eyes. Using the adaptation of Thor (2011) as the corpus, produced by Marvel 

Studios, the following work aims to analyze the construction of the character Loki, in the 

respective adaptation, prioritizing its characterization and its duality as a trickster. It also seeks 

to realize his influence within the narrative, as well as to establish a contrasting relationship 

between him and the main character, Thor. To this end, Brait (1985), Candido (1968), Arantes 

(2008), Scheub (2012), Gaiman (2017), among others, served as a background. During the 

course of this research, it was found that the constitution of the character is established around 

its complexity, since due to its duality he becomes fickle, as well as observation beyond the 

simple villainy, common to the films of the genre reaffirming your characterization as the figure 

of the trickster.  

 

KEYWORDS: Loki. Character. Trickster. Duality. Thor (2011). 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Para Aristóteles, a personagem seria um reflexo da pessoa humana, igualmente dotada 

de desejos, inseguranças, medos e de caráter maleável. Talvez seja essa forma de criar a 

personagem, uma maneira de aproximar o espectador da obra. Quando essa aproximação se 

estabelece, o público acaba se sentindo dentro da narrativa, se apropriando da história e por 

vezes se colocando no lugar da personagem. 

Pensando a personagem em plano cinematográfico, onde está apresentada de forma mais 

transparente aos olhos do público, destaco os dizeres de Prado (1968, p. 87): “De um certo 

ângulo, a intimidade que adquirimos com a personagem é maior no cinema que no teatro”. No 

cinema podemos ter acesso aos pensamentos da personagem, caso seja intenção do 

autor/diretor, mesmo que este encontre-se em silêncio, podemos ter uma percepção maior sobre 

suas intenções por meio de suas ações, reações, gestos e falas. Como também o uso dos 

movimentos de câmera e construção dos planos de imagem utilizando destes para uma maior 

imersão do público na narrativa.  

Nessa perspectiva, é comum que o público se inspire nos heróis da narrativa, deseje 

realizar feitos similares, ou talvez ser dotado de super-poderes, capazes de salvar o mundo no 

mover das mãos. Porém, vemos também, mesmo que de maneira mais discreta, as pessoas sendo 

refletidas no antagonista, já que esse por vezes expõe na tela os desejos que encobrimos, e é 

justamente isso que leva o coringa, por exemplo, a ser uma personagem com tantos fãs. Em se 

tratando da adaptação cinematográfica Thor (2011), temos o herói tipicamente caricato, filho 

primogênito, forte, branco, corajoso e sempre em busca de uma nova batalha como o 

protagonista da obra e, em contraposição, têm-se seu irmão que se trata de um opositor não tão 

comum, já que mesmo em se tratando de um deus mitológico, não possui os mesmos atributos 

físicos de seu irmão. 

A narrativa dessa trama da Marvel Estúdios, é integrada por três filmes, Thor (2011), 

Thor: The Dark World (2013) e Thor: Ragnarok (2017). Para construir a referente análise me 

atentarei ao primeiro título, da qual Loki (Tom Hiddleston), personagem alvo dessa pesquisa, 

encontra-se em lugar de vilania por desejar herdar o trono de seu pai, sem êxito da maneira 

convencional ele opta por utilizar seus poderes, com inteligência e astúcia que possui ele mente, 

engana, trama até que, mesmo momentaneamente, alcança seu objetivo. 
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Inicialmente, percebemos na construção da referida personagem, que nada mais é que o 

filho que tenta a todo custo provar sua dignidade ao pai, no discorrer dos acontecimentos (nesses 

e nos demais filmes da trilogia), essa construção psicológica e comportamental vai se alterando 

e Loki transforma-se várias e repetidas vezes. Nos primeiros momentos da obra 

cinematográfica, Loki pode ser percebido como o causador do caos, já que é nítido seu 

descontentamento com o sucesso e glória do irmão, bem como suas ações de caráter duvidoso. 

Porém, ele também acaba sendo o auxiliador da ordem em certos momentos, seja por 

arrependimento, seja no intuito de provar seu valor.  

Sendo assim, a presente pesquisa justifica-se em dois níveis, o primeiro de caráter 

pessoal, ao qual expresso que a escolha deste Corpus se deu mediante meu apresso pelos filmes 

de super-herói, o gosto pela mitologia nórdica, bem como pela complexidade em que se 

constitui a personagem e em segundo, de caráter utilitarista, onde o desenvolver da pesquisa 

tem intenção de contribuir para os estudos das análises literárias e cinematográficas. 

Mediante a complexidade da construção da personagem Loki, que o presente trabalho 

tem como proposta analisá-lo segundo a sua constituição e influência sobre a adaptação, 

estabelecer comparação entre a personagem principal e ele e, por fim, discutir Loki enquanto 

agente causador do caos e auxiliador da ordem. 

Destaco que a presente pesquisa é de cunho bibliográfico, saliento também, que para 

seu desenvolvimento nos atentamos a perspectivas como o contraste entre Loki e a personagem 

principal da adaptação (Thor), as mudanças que a personagem sofre no decorrer da narrativa, 

sua construção como antagonista da adaptação. É importante, para o desenvolvimento da 

pesquisa, que se defina os conceitos atrelados a personagem, como este se constitui de forma 

mais ampla, e da mesma em âmbito cinematográfico. Para que isso ocorra nos apoiaremos nas 

obras de Brait (1985), A personagem; Candido (1968), “A personagem do romance” e Gomes 

(1968), com “A personagem cinematográfica”. Posteriormente, e para que se estabeleça uma 

relação contrastiva entre antagonista e protagonista, bem como Loki enquanto a figura do 

trickster, nos basearemos nas obras de Brait (1985), Propp (2001) e Arantes (2008), no intuito 

de estabelecer conceitos e efetivar comparações. Em conseguinte, se dará enfoque a 

personagem Loki enquanto agente causador do caos e auxiliador da ordem, apoiado nos dizeres 

de Palamin (2013). Ademais acrescento a importante contribuição dos estudos de Gaiman 

(2017) com relação a mitologia nórdica, Pisani (2013) a respeito dos planos e movimentos 

cinematográficos, Queiroz (1991) e Scheub (2012) sobre a figura e conceituação do trickster. 
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Na sequência dos capítulos temos o capítulo 2 “A personagem literária e 

cinematográfica” onde será abordado o conceito de personagem e como essa se encontra em 

âmbito cinematográfico e literário, bem como essa enquanto lutar de herói, anti-herói e 

antagonista. Já no capítulo 3 temos “Thor (2011): entre o filme e a mitologia”, onde será 

contextualizada a obra em questão, a influência da personagem alvo na mitologia nórdica e sua 

constituição na obra fílmica.  

 

2 - A PERSONAGEM LITERÁRIA E CINEMATOGRÁFICA 

 

Para iniciar a seguinte discussão, é preciso de antemão definir a significação bem como 

a origem do termo personagem. O vocábulo personagem tem sua origem do francês personnage 

e segundo o Dicionário Online de Português diz respeito ao “papel que uma atriz ou ator 

representa numa obra de ficção” bem como a “figura humana ou ser que é obra da imaginação 

de um autor”, podendo também tratar-se de um objeto ou um lugar como uma casa, um castelo. 

Sendo assim, objetos inanimados também podem ganhar vida quando usados por um autor 

criativo e que gosta de brincar com a realidade em que vive. Um exemplo que pode ser dado a 

respeito de um lugar que seria uma personagem seria a casa do filme Up – Altas Aventuras 

(2009), dirigido por Peter Docter. 

Na ficção a personagem é parte essencial, constituinte, e responsável por praticar e viver 

as ações a serem narradas nessas obras, é um ser inventado pelo autor e ganha vida quando 

posta a realizar o que esse mesmo autor definir. A personagem por vezes baseia-se em pessoas, 

conceito discutido também na chamada mimese, que Vieira (2020, p. 09) define como 

“imitação”. O indivíduo fora das telas e páginas serve de reflexo para o indivíduo da ficção, do 

mesmo modo, esse ser ficcional poderá refletir diretamente no público. 

 Como mencionado por Brait (1985, p. 22), “Tanto o conceito de personagem quanto a 

sua função no discurso está diretamente vinculado não apenas à mobilidade criativa do fazer 

artístico, mas especialmente à reflexão a respeito dos modos de existência e do destino desse 

fazer”. Sendo assim, a personagem se faz presente na obra como a pessoa se faz presente em 

sociedade, o contexto e o ambiente que habitam podem ser diferentes, mas as semelhanças entre 

emoções, gestos, ações e anseios por muitas vezes permeiam uma linha igualitária, e o que 

sabemos de determinada personagem é o que a obra nos permite saber.  

 No âmbito literário, podemos comparar o escritor a um mago, criando suas personagens 

aos poucos, testando diversas vezes como se fossem feitiços sendo feitos. A partir disso Brait 
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(1985, p. 42) nos diz: “Se o texto é o produto final dessa espécie de bruxaria, ele é o único dado 

concreto capaz de fornecer os elementos utilizados pelo escritor para dar consistência à sua 

criação e estimular as reações do leitor”. Se direcionarmos tal afirmação para o contexto 

cinematográfico, podemos perceber certa semelhança entre essa personagem literária e a 

cinematográfica, onde autor e diretor podem moldar a maneira como eles querem que tal 

personagem seja vista, de que modo ela é apresentada, qual as implicações de suas atitudes e o 

porquê delas, tudo isso influencia em como o leitor/espectador vê e se reflete nas personagens.  

 Acerca disso, Rosenfeld (1968, p. 26) nos diz que: “Antes de tudo, porém, a ficção é 

único lugar — em termos epistemológicos — em que os seres humanos se tornam transparentes 

à nossa visão, por se tratar de seres puramente intencionais a seres autônomos; de seres 

totalmente projetados por orações”. Através das personagens e de como elas são retratadas 

podemos vê-las de maneira mais clara, se isso claro for de intenção do autor, não ficamos mais 

presos somente ao visual, ao que está ali ao alcance dos olhos, mas também podemos ter acesso 

aos pensamentos, à mente das personagens, saber quais suas reais intenções e motivações, assim 

como seus mistérios. 

A exemplo pode ser apresentado aqui uma cena do filme Batman: O início (2005) 

dirigido por Christopher Nolan, pois já nos 30 minutos iniciais do filme nos deparamos com 

cenas onde parecemos entrar na mente do personagem. Na referida cena, Batman é questionado 

sobre o que mais temia e nesse momento somos levados ao passado, ao dia que seus pais foram 

assassinados e ainda nessa volta ao passado, Bruce Wayne (Batman) vai a uma ópera com seus 

pais, ao ver dançarinas ao alto dançando em tecidos, lembra-se dos morcegos que o atacaram e 

flashbacks1 rápidos desse ataque são apresentados, mostrando ao espectador mais um de seus 

medos.  

 Ainda na perspectiva de Rosenfeld (1968), quanto à personagem ficcional, o mesmo 

afirma que “a apreensão do mundo fictício é acompanhada de intensas tonalidades emocionais, 

tudo se carrega de mood2, atmosfera, disposições anímicas3”. As personagens, quando bem 

trabalhadas, têm o poder de trazer a emoção ao público e conseguir fazer com que esse mesmo 

público se apiede, tenha raiva e/ou sinta apreço por ela. Isso traz a personagem ainda mais 

próxima do público. Mesmo sendo em um mundo ficcional algum indivíduo exterior pode se 

identificar com a representação que vê na tela, se identificar com os sentimentos que ela 

                                                             
1 Ação ou efeito de lembrar, de reviver uma sensação anterior ou ter uma recordação de algo passado; lembrança. 
2 Modo de sentir, disposição de ânimo, humor, estado de espírito.  
3 Que diz respeito à alma ou próprio desta. Relacionado com a parte imaterial do homem, com o espírito. 
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demonstra sentir, sendo isso também usado para direcionar o público pelos caminhos 

imaginados pelo autor.  

 Nas obras ficcionais é onde nos deparamos com seres de contornos definitivos e bem 

definidos, de certa forma transparentes e que vivem situações exemplares. Quando apresentados 

como seres humanos, vivem em um tecido de valores muito denso, repleto de ordem religiosa, 

moral e etc.  Devido a isso, tomam determinadas decisões com base nesse tecido de valores ao 

qual estão integrados, o que reacende a ligação desses seres, dessas personagens com o ser 

humano individual, aquele externo a ficção, o que dá a personagem um certo valor, como nos 

aponta Rosenfeld (1968, p. 36): 

Graças à seleção dos aspectos esquemáticos preparados e ao “potencial” das 

zonas indeterminadas, as personagens atingem a uma validade universal que 

em nada diminui a sua concreção individual; e mercê desse fato liga-se, na 
experiência estética, à contemplação, a intensa participação emocional. 

Assim, o leitor contempla e ao mesmo tempo vive as possibilidades humanas 

que a sua vida pessoal dificilmente lhe permite viver e contemplar, pela 
crescente redução de possibilidades. De resto, quem realmente vivesse esses 

momentos extremos, não poderia contemplá-los por estar demasiado 

envolvido neles. 

  

O ser individual pode se ver representado nas personagens, nas experiências e momentos 

pelos quais aquela está passando, seja querendo viver tais possibilidades ou até mesmo já as 

tendo vivido, e ao mesmo tempo que possa ter vivido situações semelhantes apenas percebe 

todos os nuances, complicações e possivelmente sensações de passar por tudo aquilo quando 

vê a situação de fora, observando o outro passar por situação semelhante. É a ficção que permite 

ao leitor possivelmente viver tais possibilidades, viajar para mundos fantásticos ou 

inimagináveis, viver momentos aos quais nunca imaginou viver “na pele” das personagens.  

 Candido (1968) nos traz a ideia de que existem diferenças e afinidades entre o ser vivo 

e os seres ficcionais, e que para a criação do sentimento de verdade as diferenças são ainda mais 

importantes que as afinidades. Segundo o autor o que de fato ocorre é que “não somos capazes 

de abranger a personalidade do outro com a mesma unidade com que somos capazes de abranger 

a sua configuração externa” e, a partir disso, Candido conclui que a percepção a respeito de um 

ser, a ser elaborada por outro, será sempre incompleta e fragmentária. Assim sendo, ao abordar 

as personagens de maneira fragmentada, o romance retoma a forma fragmentária e insatisfatória 

com a qual vemos nossos semelhantes o que na vida externa a ficção pode estar ligada à nossa 

própria existência, condição a qual nos submetemos sem escolha.  

 Tanto no teatro como no cinema, as personagens são representadas por pessoas (os 

atores) porém, a conexão se efetiva de maneira mais forte no cinema. Isso ocorre porque 
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diferente do teatro, os movimentos de câmera, luz e construção de cena nos permitem perceber, 

vislumbrar e sentir quase que as mesmas sensações que a personagem sente. Como exemplo 

disso podemos destacar algumas cenas do filme Vingadores: Ultimato (2019), dirigido pelos 

irmãos Joe e Anthony Russo, quando, durante a batalha final da trama, o Capitão América é 

posto em destaque na tela: ele está ferido, a câmera se aproxima de seu rosto e de seu braço, 

dando ênfase assim na dor que estaria sentindo e todo o cenário atrás dele permanece desfocado. 

Entendemos que o desfoque atrás é aquilo que não importa, que ele sente uma dor enorme, mas 

está disposto a enfrentar o pior que ainda está por vir. Ele continua sua caminhada para enfrentar 

os inimigos e é interrompido pela chegada de amigos e heróis que haviam sido “apagados” pelo 

vilão do filme; nesse momento o volume da trilha sonora aumenta, revivendo assim a esperança 

que a humanidade teria e novamente a câmera é focalizada no rosto do Capitão, mostrando 

assim as emoções que suas expressões transmitiam, seu rosto surpreso e ao mesmo tempo 

esperançoso.  

 Outro exemplo desses aspectos pode ser encontrado no filme O Espetacular Homem-

Aranha 2: A ameaça de Eletro (2014), dirigido por Mark Webb. A luta entre Peter e o Duende 

Verde ocorre dentro da torre de um relógio e Gwen, namorada de Peter, é envolvida e levada 

para dentro do cenário da luta. Durante as diversas tentativas de salvar sua amada, as 

engrenagens do relógio são destruídas e a teia que segurava Gwen se parte. Nesse momento é 

mostrado ao espectador o rosto amedrontado de Gwen, caindo em câmera lenta e Peter se lança 

na tentativa de salvá-la. Quando Peter lança sua teia o público pode acompanhar a trajetória que 

ela faz de maneira tensa para gerar essa tensão no expectador, é utilizado o recurso da câmera 

lenta. Outro artificio empregado na composição desta cena é dar à teia o formato de uma mão 

aberta, o que nos leva a entender que esta trata-se de uma extensão do corpo do herói. Gwen dá 

seu “último suspiro” ainda no ar e a teia de Peter a alcança a poucos metros do chão, porém foi 

tarde demais, os ponteiros do relógio param e nos é mostrado o “horário da morte” de Gwen. 

Por fim, Peter desce e a encontra, a câmera se posiciona abaixo dos dois personagens e uma 

expressão de desespero e profunda tristeza é vista no rosto de Peter. A cena se compõe ainda 

com uma trilha sonora melancólica para que o público seja capaz de entender a profunda dor 

daquele momento. Tais recursos proporcionam à personagem uma maior proximidade com o 

público: mesmo sendo fantasiosa, suas escolhas e emoções estão ao alcance da plateia e através 

de suas expressões e gestos pode-se ter uma maior abrangência do que se passa. Sejam elas 

protagonistas ou secundárias, toda personagem tem seu papel de destaque por fazer parte do 

enredo da história em algum momento.  
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 Por muitas vezes os atores são “aprisionados” em suas personagens mais conhecidas, 

como por exemplo o próprio Chris Hemsworth, que sempre é atrelado a imagem da personagem 

Thor. Sendo assim, a personagem só ganha vida no meio cinematográfico quando encarnada 

pelo ator/atriz, como afirma Gomes (1968): “a personagem de ficção cinematográfica, por mais 

fortes que sejam suas raízes na realidade ou em ficções, pré-existentes, só vive quando 

encarnada num ator”. Assim como permitem que as personagens ganhem vida nos filmes, 

alguns atores/atrizes conseguem marcar ainda mais a presença de quem interpretam, através de 

suas atuações. 

 Em suma, a personagem, seja na literatura, no teatro ou no cinema, tem seu papel de 

destaque, será ela quem irá realizar as ações narradas e se fazer presente aos olhos, ouvidos, 

sentimentos e emoções do público, da plana à mais complexa, das principais as secundárias, 

todas tem seu valor e destaque.  

 

2.1 - O HERÓI, O ANTI-HERÓI, E O ANTAGONISTA  

  

 A palavra herói remete a diversos conceitos que foram surgindo com o passar do tempo. 

De acordo com o Dicionário Online de Português o herói é aquele: “que se distingue por seu 

valor ou por suas ações extraordinárias, principalmente por feitos brilhantes durante a guerra” 

e ainda o “aquele que é condecorado por suas ações corajosas, pelo seu caráter magnânimo, por 

comportamentos altruístas”. Já na mitologia grega o termo herói era usado também para 

denominar os semideuses, filhos de deuses com mortais, como por exemplo Hércules e Aquiles. 

Então temos que esse herói atrelado a mitologia e as obras ficcionais dizem respeito a um ser 

muito poderoso e disposto a fazer o que for preciso para salvar aqueles que necessitam de ajuda.  

 A respeito do conceito que se tem de herói, Valle e Telles (2014, p. 1) nos trazem que:  

 

Em um estudo mais detalhado pode-se perceber que o conceito de herói está 
intimamente ligado à sociedade que o criou, bem como à época de sua criação. 

Isso porque as qualidades inerentes a um determinado herói devem estar 

intimamente ligadas aos valores de sua época e às necessidades de um povo. 

 

 Sendo assim, o conceito de herói não estaria ligado somente àquele que vemos na 

mitologia grega ou nas obras fictícias, àquela figura dotada de um poder sobrenatural ou divino, 

disposto a travar batalhas épicas a todo custo, mas sim no ser humano em si e com o avanço da 

tecnologia essa visão do ser humano como herói vem se intensificando, a mídia pode muito 

bem transformar um indivíduo em herói utilizando de seus meios de massa para isso. O herói, 
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portanto, pode estar presente tanto dentro das telas e páginas, como fora destas, o herói será 

criado de acordo com o tempo, lugar e contexto ao qual está inserido. 

 Por sua vez, anti-herói é aquele protagonista que de certa forma não apresenta as 

virtudes do tido herói tradicional, mas não se engane pelo prefixo “anti” em seu nome, ele não 

será aquele que irá de encontro ao herói da narrativa, o próprio anti-herói é o protagonista da 

trama. O termo grego “anti” traz ideia de ir contra algo, mas não necessariamente queira dizer 

que o anti-herói será alguém que irá propagar o mal, mas que apenas não detém de 

características tão marcantes e esplêndidas como o herói caricato e utiliza de meios um pouco 

duvidosos e nada éticos para realizar seus atos heroicos. Como exemplo de um anti-herói temos 

Deadpool, derivado dos quadrinhos e protagonista do filme homônimo de (2016), dirigido por 

Tim Miller, onde o mesmo seria um marginal qualquer e sofre mutações derivadas de um 

suposto tratamento experimental para o câncer. O mesmo ganha habilidades especiais, como 

regenerar rapidamente membros de seu corpo e força extraordinária, porém devido ao 

tratamento feito seu corpo se desfigurou, transformando-o em uma figura que causa certa 

aversão aos olhos de quem o vê. O que é costumeiro de se ver, o herói preocupado em salvar 

todas as vidas, até mesmo a dos malfeitores, não acontece em Deadpool, pois ele mata seus 

inimigos sem escrúpulos e sem ressentimentos e até mesmo ironiza tais atitudes, característica 

marcante do anti-herói (ARANTES, 2008).  

  Sobre o conceito e a origem do anti-herói, temos em Arantes (2008, p. 26) que: “Esses 

personagens se contrapõem aos modelos tradicionais de figuras heroicas, essa contraposição 

lança dúvidas sobre valores que vêm sendo aceitos ou que foram julgados inabaláveis”. Então, 

essa ideia do herói tido como tradicional defender apenas a classe ou o grupo ao qual pertence 

foi se enfraquecendo ainda mais e o conceito do anti-herói foi ganhando forma e espaço.   

 Ainda segundo Arantes (2008), esse tipo de personagem traria características de um ser 

perturbador que incita a agitação, e que seu modo de agir o coloca sempre a margem da 

aceitação social, diferente do herói caricato que sempre será bem quisto pelo povo, seja lá o que 

faça. Sendo assim, o anti-herói não age buscando aceitação daqueles que o rodeiam, ele age de 

acordo com seus próprios princípios e código de honra, age da maneira que quiser e que acredite 

ser o necessário a se fazer, é um personagem que vive conforme o meio e situações, não 

apresenta anseios de cunho nobre, como se esperaria de um herói e rompe com os padrões 

sociais e/ou morais de sua sociedade. 

 Um outro exemplo que pode ser levantado sobre anti-herói seria o protagonista do filme 

Hancock (2008), dirigido por Peter Berg, onde o indivíduo apresenta poderes sobrenaturais, 
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porém não tem uma boa aceitação com a população da cidade por ter se envolvidos em diversos 

desastres polêmicos sempre que tentava ajudar de alguma forma. Ele sempre se encontrava 

bêbado, com roupas maltrapilhas e sempre usava de maneiras um tanto quanto estranhas para 

lidar com os crimes, como pendurar o carro de ladrões de banco no prédio mais alto da cidade, 

destruindo a cidade toda no percurso. Tais atitudes enfureciam tanto a população quanto os 

órgãos governamentais, até que Hancock decide manter-se preso por um tempo, o que resulta 

no aumento drástico no número de crimes. Sendo assim, mesmo apresentando tais 

características como anti-herói, ainda fazia seu trabalho, mesmo que de maneira duvidosa e fora 

dos padrões.  

 No que diz respeito ao personagem antagonista, se faz necessário realizar uma breve 

contextualização, sendo assim, temos que o termo antagonista é aquele ou aquilo que age em 

sentindo oposto a algo ou alguém; no âmbito da personagem o antagonista é aquele ou aqueles 

que se opõem ao protagonista, ou como nos traz Brait (1985) “é o opositor, o protagonista às 

avessas” (P. 72). Sendo assim, vislumbramos que o antagonista será aquele que irá contra a 

personagem protagonista, trazendo conflito ao enredo da obra, é aquele que lutará para que o 

protagonista não alcance seus objetivos, geralmente detém força igualitária à do protagonista e 

além disso possui características completamente adversas as do protagonista. Tornando-se 

assim uma importante chave para o desenvolver da história.   

 Em Propp (2001) temos que para o autor da obra, antagonista e protagonista são criadas 

sobre a oposição, podendo efetuar-se em planos variáveis. O que relaciona-se diretamente com 

a ideia de "às avessas" difundida por Brait. Sendo assim, compreende-se que antagonista e 

protagonista tomarão decisões e atitudes opositoras, na maior parte dos casos, o desejo do 

antagonista é prejudicar de alguma forma o protagonista. 

 Tendo o foco do trabalho na personagem antagonista, trarei alguns apontamentos e 

ideias apresentadas por Scheub (2012) e Queiroz (1991) a respeito da personagem que eles 

denominam como trickster, traduzido como “trapaceiro”, que por vezes pode também ser tida 

como um herói e que combina bem com a personagem analisada, tida na mitologia nórdica 

como “Deus da Trapaça”. A palavra trickster apesar de ser apresentada na língua inglesa tem 

sua origem do francês triche, que remeteria a: trapaça, engano; portanto, seria aquele ser que 

busca por fazer truques (tricks), por pregar peças e agir de maneira maliciosa, usando sempre 

de seu intelecto. Queiroz (1991) traz que o termo trickster deteve diversos conceitos ao passar 

dos anos, originalmente usado para se dirigir a um número exclusivo de “heróis trapaceiros” 

que estariam presentes em grupos indígenas norte-americanos, também adotado para “nomear 
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apenas e tão somente a figura do herói civilizador que se revela, a mesmo tempo, portador de 

traços egoístas, anti-éticos e anti-sociais”. Além dos usos citados anteriormente, Queiroz (1991) 

apresenta mais alguns, tal como: aquele que não necessariamente seja o herói civilizador, mas 

que apresente poderes sobrenaturais e que use destes em suas aventuras, e ainda o uso de 

trickster como “todo e qualquer personagem astuto e velhaco, não importando sua origem, seja 

nos textos, quadrinhos, etc. 

 O trickster, dependendo da mitologia na qual está inserida sua imagem, pode se 

apresentar como uma raposa ou um coiote e até mesmo pode ter a figura humana, como no caso 

da personagem posta em foco nesse trabalho, o deus Loki, que pode assumir a forma de animais 

selvagens, utilizando disto para se camuflar e fugir de situações indesejadas que ele próprio 

causa. 

 Sobre o trickster, advindo dos conceitos citados anteriormente e da maneira como esse 

se comporta, Queiroz (1991, p. 94) aponta que:  

Em geral, o trickster é o herói embusteiro, ardiloso, cômico, pregador de 

peças, protagonista de façanhas que se situam, dependendo da narrativa, num 

passado mítico ou no tempo presente. A trajetória deste personagem é pautada 
pela sucessão de boas e más ações, ora atuando em benefício dos homens, ora 

prejudicando-os, despertando-lhes por consequência, sentimentos de 

admiração e respeito, por um lado, de indignação e temor, por outro. 

  

 Dessa forma, o trickster também pode ser visto como protagonista e herói de sua própria 

história, seja ela repleta de boas ou más ações, vivendo entre as diversas facetas a qual pode ser 

atrelado, seja como alguém odiado, repudiado ou até mesmo adorado, tendo em vista que já foi 

tido como sendo o “herói civilizador”. Schaden (1959, p. 33) nos diz que o herói civilizador 

está atrelado aquele que é portador ou responsável por algum elemento cultural. Portanto, este 

deve ser capaz de criar algo essencial a vida humana, ser capaz de moldá-la e/ou influenciar de 

alguma forma a sociedade. 

A exemplo desse herói-civilizador, pode-se mencionar Maui, semideus do filme Moana 

Um Mar de Aventuras (2016). Como mencionado no início do filme, Maui é “o mais atrevido 

de todos [...] o semideus da água e do ar, era um guerreiro, um trapaceiro”, que roubou o coração 

de Te Fite4 no intuito de presentear os mortais e proporcionar a estes o poder de criar a vida. 

Porém acabou por acarretar em um desequilíbrio que pode por fim a todas as riquezas naturais 

e com isso a vida humana. 

                                                             
4 Pedra ancestral, localizada no interior do tórax de Te Fite (por isso recebe o nome de coração), deusa capa de 

criar vida. 
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 Esse estilo de trickster não deixa de ser um ser travesso, ele apenas consegue, por boa 

intenção ou no intuito de obter algum retorno, proporcionar algo a sociedade, que como ele 

pode ser positivo ou negativo. Normalmente são seres um tanto inconsequentes, que agem 

segundo seus desejos e instintos, gostam de tramar, causar conflitos, mas como a maioria das 

divindades mitológicas gostam de serem idolatrados, e talvez seja essa idolatria que os 

influencie a contribuir de alguma forma com os homens. 

 Sobre essas ações e a história do trickster, Queiroz (1991, p. 96) aponta que: “As 

aventuras do trickster são marcadas, amiúde, pela malícia, pelo desafio à autoridade e por uma 

série de infrações às normas e aos costumes”. Em meio a essas infrações às normas temos: 

influenciarem os homens à prática do incesto ou adultério, a realizarem furtos ou profanarem 

locais tidos como sagrados. Dotados, por muitas das vezes, de poderes mágicos, o trickster 

utiliza destes tanto para o bem quanto para o mal e mesmo assim tão poderoso não escapa de 

se meter em situações engraçadas ou vergonhosas, precisando assim da ajuda de terceiros.  

 Alguns exemplos de tricksters podem ser encontrados na mitologia grega, tais como os 

deuses Eris e Hermes. Diz-se que Eris era considerada a deusa da discórdia e do conflito, e 

mesmo sendo uma deusa também era retratada muitas das vezes como um espírito demoníaco 

e estava sempre a margem, tanto dos mortais que a temiam, ao invés de cultuá-la, quanto dos 

próprios deuses, que evitavam sua presença. Uma de suas maiores façanhas mais conhecidas 

foi o “Pomo da Discórdia”, onde em uma das festividades realizadas pelos deuses, a mesma 

levou uma maçã dourada que deveria ser entregue para aquela que fosse a deusa mais bela e 

justa, o que gerou conflito sem precedentes entre as deusas Hera, Afrodite e Atena. 

 Já Hermes era considerado o deus mensageiro dos deuses, conhecido por sua esperteza, 

velocidade e também por ser um ladrão, título que ostenta desde criança. Hermes sempre 

buscava por pregar peças nos deuses, como era seu mensageiro “oficial”, frequentemente os 

enganava utilizando desse seu título. Um dos mais famosos roubos de Hermes foi roubar o gado 

do deus sol, Apolo, que ele fez no dia de seu nascimento. Observa-se que, mesmo ostentando o 

título de deuses, tais personagens buscam por agir contra as regras e aos costumes morais e 

sociais de tais sociedades, característica marcante da figura tida como trickster. 

 A respeito do trickster, de sua presença na narrativa do herói e de como ele se porta 

nessa narrativa, Scheub (2012, p. 6) aponta que: 

 

De certa forma, o trapaceito profano retém um eco da conexão divina, embora 

tenuamente: ele também cria a sensação que cria um mundo de ilusão; ele 

impõe seu próprio senso de ordem ao mundo real. Um agente do caos, ele 
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pertuba a harmonia; quando ele estabelece uma harmonia, é de acordo com 

seu próprio crapicho, seu próprio senso de ordem.5 (SCHEUB, 2012, p. 6, 

Tradução nossa) 
 

 O trapaceiro então tenta impôr ao mundo seu próprio senso de justiça e a agir como se 

ele comandasse o mundo, pois ao mesmo tempo que retém esse eco de conexão divina também 

causa o caos. Porém, na maioria das vezes, tais personagens não detêm força ou integridade 

para reafirmar tais vontades, elas se adaptam às situações, criando desfechos inteligentes ou 

usando máscaras para se disfarçarem. 

 Ingovernável como é, o trapaceiro parece calmo por um instante e no outro já se mostra 

não ser tão calmo assim, ele é um amontoado de energia indomável tentando ser controlada, 

está sempre testando os limites de seu mundo e inventando novas possibilidades, pode ser tido 

como nosso semelhante ou melhor, representante do nosso interior, podendo ser brilhante e 

estúpido. Às vezes brutal, às vezes amável, lobo em pele de cordeiro, ele é imprevisível. 

 Na perspectiva de contraste entre o herói e o trapaceiro, apontando algumas de suas 

peculiaridades, Scheub (2012, p. 12) diz: 

 

O trapaceiro e o herói estão testando os limites de suas sociedades e de suas 
próprias naturezas. O herói empurra as fronteiras de sua cultura, o trapaceiro 

empurra de volta as fronteiras da natureza humana. Ele é o humano cru, recém 

nascido, cheio com a emoção de sua própria força e sagacidade. Ele se move 

para o mundo como uma criança recém nascida, testando seus consideráveis 

poderes em tudo e todos que encontra.6  (Tradução nossa)  

  

O trapaceiro quer ser tudo, se ele vê alguém fazendo algo ele também quer fazer, se vê 

a sorte ou a posição do outro ele a quer, se move e age da maneira que for preciso para conseguir 

o que quer, ele incorpora o caos e a ordem e ambos não ocupam um lugar de importância, ele 

apenas age como deseja e como necessita. 

 Em sua obra, Scheub (2012, p. 12,) destaca a importância do trapaceiro com relação 

a narrativas heroicas, como no trecho: “Nós nos vemos no trapaceiro. Isto é, naquele trapaceiro 

que é o coração do épico, o núcleo do conto, a alma do mito criativo. Sempre que há caos e 

                                                             
5 In a way, the profane trickster does retain an echo of the divine connection, if tenuously: he also creates the sense 

that creates a world of illusion; he imposes his own corrupt sense of order on the real world. An agent of chaos, he 

disrupts harmony; when he establishes harmony, it is according to his own whim, his own sense of order. 
6 The trickster and the hero are trying the limits of their societies and their own natures. Hero pushes back the 

frontiers of his culture, Trickster pushes back the frontiers of human nature. He is the raw human, newly born, 

filled with the excitement of his own strength and wit. He moves into the world like a child newly born, trying out 

his considerable powers on everyone and everything he meets. 
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ordem, o trapaceiro está lá”7. Assim como o antagonista, o trapaceiro pode ser aquele que trará 

o conflito para o herói, é ele que irá de encontro aos desejos do herói e que dificultará sua 

jornada, seja o enfrentando diretamente ou prejudicando-o de outra forma. 

 Antagonista e trickster (esse em alguns casos, podendo ser também o herói da história) 

se fazem presentes nas narrativas como aqueles que confrontam o personagem principal, que 

geram os conflitos e assim a história percorra os caminhos que deve percorrer, ambos trazem 

consigo a forte presença do caos e também da ordem. Assim sendo, se faz importante relatar 

sobre essa, de início, distinção.  
 O caos e a ordem estão presentes nos seres humanos, tal como estão presentes nas 

personagens, sejam elas literárias, teatrais ou cinematográficas, coexistindo no interior desses 

seres tidos como fictícios, levando-os a se assemelharem no que diz respeito a essas duas 

vertentes habitarem o mesmo ser, seja ele fictício ou não. Não se deixe enganar pelo cordeiro e 

seu excesso de bondade, por debaixo dessa casca pode ser que encontre um lobo pronto para 

instaurar o caos e fazer sumir toda essa bondade que antes pairava sobre o ar.  

 Sendo assim, o mesmo indivíduo que faz com que o caos se instaure pode se mascarar 

e contribuir para que a ordem também se instaure e vice-versa, para se beneficiar talvez, mas 

pode muito bem fazê-lo e se a intenção for realmente a de obter benefício próprio com toda 

certeza o fará, como reforça Palamin (2013, p. 6): “A ideia de que o deus representa o caos e a 

ordem simultaneamente é corroborada pelo fato de que Loki, apesar de viver junto dos Aesir, 

não é um deles”. O indivíduo que age dessa forma permeia e vive à borda desses dois extremos, 

incitando um lado a se manifestar ao mesmo tempo que ajuda o outro lado a tomar o controle, 

está inerte nele tal como sua necessidade por respirar. 

 Mediante o discutido até o momento, nos voltaremos agora para analisar a personagem 

Loki, no filme Thor (2011), focando em seus aspectos constitutivos enquanto individuo da 

ficção e ser mitológico, influencia sob o enredo, alterações no decorrer da narrativa, bem como 

as relações com as demais personagens. 

  

 

3 - THOR (2011): ENTRE O FILME E A MITOLOGIA 

 

                                                             
7 We see ourselves in the trickster. It is that trickster who is the heart of the epic, the core of the tale, the soul of 

the creative myth. Whenever there is chaos and order, the trickster is there. 
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3.1 - A OBRA CINEMATOGRÁFICA POSTA EM FOCO 

 

 A adaptação cinematográfica Thor, primeira da até então trilogia com foco no deus 

nórdico, teve sua estreia nos cinemas no ano de 2011. Dirigida por Kenneth Branagh, a obra 

recebeu boas críticas e teve certa importância no que diz respeito a esse novo gênero que 

ressurgia, os chamados filmes de super-heróis. Thor foi o quarto filme, dessa leva, a ser lançado 

pela Marvel Studios, tendo sido precedido por Hulk (2008), Homem de Ferro (2008) e Homem 

de Ferro 2 (2010). 

Thor faz parte do seleto grupo denominado “Os Vingadores”, sendo um de seus 

fundadores e para muitos é tido como o vingador mais forte, por ser o único dentre o grupo que 

era de fato quase um deus, e não apenas um humano com poderes sobrenaturais ou habilidades 

especiais. Considerando isso, é uma adaptação que destoa um pouco quanto ao ambiente que 

aborda, ainda fala de um super-herói e a maior parte do filme se passa no planeta Terra, sim, 

mas agora retrata os deuses, a mitologia e não tanto a ciência, como foi retratado nos filmes que 

o antecederam. 

Hulk e Homem de Ferro, por exemplo, eram super-heróis que surgiram por intermédio 

da ciência, algo talvez um tanto mais crível e mais próximo do público, já que é por intermédio 

das ciências, engenharias e outras tantas áreas que a sociedade evolui e desenvolve armamentos 

poderosos de defesa e de batalha. Os exemplos de Bruce Banner e Tony Stark retomam esse 

pensamento, já que os poderes do primeiro emanaram de suas pesquisas sobre partículas 

radioativas e o segundo que foi alvo de seu poderoso armamento e também salvo por ele. Já os 

poderes de Thor advêm de sua divindade perpassada pela sua linhagem divinal. A adaptação 

Thor (2011), no universo Marvel, foi uma das pioneiras quanto a trazer em seu enredo essa 

questão mitológica de deuses e seres cosmológicos.  

 No que diz respeito à narrativa da obra fílmica, temos retratados inicialmente dois 

personagens que buscam a aprovação do deus Odin (Anthony Hopkins), “O Pai de Todos”, que 

ostenta esse título por ser o mais velho e o mais poderoso dos deuses: aquele que conseguir sua 

aprovação recebe junto a posição de governante de Asgard. De um lado existe Thor, filho 

primogênito do rei, herói caricato das narrativas e do outro temos Loki, filho adotivo de Odin 

(mesmo não sabendo desse fato) que vive sempre à sombra do irmão, por esse motivo acaba 

desenvolvendo sentimentos de inveja e ciúmes. 

 Odin já tem uma idade avançada, não se sabe ao certo quantos milênios, mas se 

aproxima do momento de passar o trono para um de seus filhos. Como é de praxe, os reis 
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repassarem seu trono para o filho mais velho e mais apto a possuí-lo, nesse caso seria o 

primogênito, Thor. Loki, devido a sua natureza trapaceira e movido pela inveja, sabota a 

coroação, liberando de alguma forma a entrada dos Gigantes de Gelo em Godheim8 para que 

seu irmão não seja coroado. Thor, movido pela fúria e pelo ego, decide por desobedecer às 

ordens de Odin (manter a paz entre os reinos) e atacar os Gigantes de Gelo, reacendendo uma 

guerra que adormecia há séculos. Tal atitude deixa Odin enfurecido e acaba por castigar Thor, 

retirando-lhe seus poderes e seu poderoso martelo Mjölnir, envia-os para a Terra, onde o deus 

é encontrado por um grupo de cientistas e sua trajetória para reconquistar a confiança de seu 

pai se inicia. 

 Enquanto Thor está na terra, Loki descobre que não é de fato filho de Odin e sim do rei 

dos Gigantes de Gelo, Laufey (Colm Feore), que foi levado por Odin para Asgard no meio da 

guerra como futura moeda de troca e como uma forma de tentar manter a paz com os Gigantes. 

Tomado por raiva e indignação, Loki trama para assumir o trono de Asgard; com Thor longe e 

com Odin em seu chamado “Sono de Odin”9 o caminho para o trono estava livre e ele o assume 

por um tempo. Para impedir que seu irmão retorne, Loki envia o “Destruidor”, um ser 

extremamente forte responsável por proteger os tesouros de Asgard, com o intuito de matá-lo e 

não pôr em risco sua atual posição de governante. Ao enfrentar tamanha ameaça enviada por 

seu irmão, Thor vê-se por um instante derrotado, mas seu sacrifício o faz se tornar mais uma 

vez digno de possuir o martelo e seus poderes, Mjölnir retorna para suas mãos, permitindo 

assim destruir a ameaça e proteger seus amigos e os humanos presentes naquele local. 

 Durante o decorrer de toda narrativa, também se fazem presentes alguns outros 

personagens bastante relevantes para a obra: a exemplo, pode-se mencionar Jane Foster (Natalie 

Portman) e Heimdall (Idris Elba). Jane é cientista e futuro par romântico de Thor, além de 

ajudar o Deus do Trovão em sua batalha para reaver a confiança de seu pai. Já Heimdall é o 

guardião dos deuses Aesir e da Bifrost, a ponte arco-íris, sua origem é um tanto quanto 

misteriosa e confusa, diz-se que o mesmo seria filho de 9 mães, como vemos em Gaiman (2017, 

p 142): “... Não tem nada a dizer, Heimdall das nove mães?”. Há muito Heimdall guarda Asgard 

e a Bifrost, seus poderes oculares e auditivos são impressionantes, conseguindo detectar 

inimigos até mesmo em outros reinos, tal como temos em Gaiman (2017, p 61): “... Heimdall, 

                                                             
8 Nome também relacionado ao reino dos deuses Aesir, Asgard, e significa “descanso dos deuses”.  
9 Período de aproximadamente uma semana em que Odin literalmente dorme de forma ininterrupta, mas 

que é necessário para manter sua imortalidade e seus poderes, momento em que se encontra tão 

vulnerável quanto um humano normal, o único momento de fraqueza do deus. 
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o que vê longe, que vigia o mundo. Nada acontece sem que Heimdall saiba”. Como podemos 

ver na adaptação, no momento em que os amigos de Thor conversam sobre irem a Terra libertar 

o Deus do Trovão, antes de perceberem são chamados por Heimdall pelo que estavam 

discutindo. Por ouro lado, apesar de toda grandiosidade dos poderes de Heimdall, Loki com 

suas ilusões, conseguiria passar despercebido aos olhos do guardião: exemplo disso podemos 

ver na própria adaptação, onde Loki de alguma forma libera a entrada dos Gigantes de Gelo em 

Asgard sem que Heimdall perceba. Em adição a seus poderes perceptivos, Heimdall é detentor 

do chifre Gjallarhorn, destinado a tocá-lo para que todos os deuses adormecidos despertem 

para lutar por Asgard durante o Ragnarök, e está destinado também a travar batalha com Loki, 

pondo fim a vida de ambos. Apesar da relevância de tais personagens na história, o foco da 

análise, como já mencionado anteriormente será Loki.  

 Levando em consideração os fatos, personagens e contexto citados anteriormente, se faz 

necessária, para que se alcance a proposta da presente pesquisa, uma breve contextualização de 

como a mitologia nórdica funciona e como se faz presente na adaptação para que assim 

possamos compreender um pouco melhor o universo fictício de Thor (2011). 

 

3.2 - O MUNDO NÓRDICO E A INFLUÊNCIA DE LOKI    

 

 Na mitologia nórdica cada indivíduo já nasce com seu destino traçado e existem 9 reinos 

coexistindo juntos, interligados pela Yggdrasil10, a árvore do mundo. Para se locomover entre 

eles, Asgard utiliza a ponte chamada de Bifröst, a mesma ponte arco-íris que aparece diversas 

vezes na adaptação. Os 9 reinos são: Asgard, lar dos deuses Aesir. Vanaheim, local onde vivem 

os deuses Vanir, inimigos diretos dos Aesir.  Muspelheim, o reino de fogo e lar de Surt, o 

gigante que surgiu antes mesmo dos deuses e que será a ruína destes, pondo fim a existência de 

todos. Helheim, o mundo dos mortos indignos, comandado pela filha de Loki, Hel, aqueles que 

não morreram em batalha vagam sem rumo por lá. Niflheim, reino gélido coberto de névoa 

desde o início de tudo. Jotunheim, de onde advém os gigantes de gelo. Alfheim, morada dos 

elfos de luz. Svartalfheim, é onde reside os anões, também denominados de elfos escuros. E por 

fim, Midgard, o mundo dos humanos. Há ainda um salão onde os guerreiros dignos11 mortos 

                                                             
10 Segundo a mitologia nórdica, trata-se de uma árvore colossal localizada no centro do universo, ela é 

a responsável por unir os 9 reinos. 
11 Eram considerados dignos aqueles que morriam em batalha. Aqueles que morreram de velhice, 

acidentes, ao nascerem ou de alguma enfermidade iriam vagar em Helheim e não iriam para Valhalla. 
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em batalha são levados, para serem treinados para o Ragnarök: Valhalla. Odin e Thor fazem 

parte dos deuses Aesir, e Loki é da raça dos Gigantes de Gelo, chamada de Jotun. A rivalidade 

entre esses dois grupos esteve presente desde os primórdios da criação, tendo início pelas mãos 

do pai de Odin, Bor, que assassinou brutalmente o rei dos Gigantes de Gelo. Segundo a obra de 

Gaiman (2017) Loki na verdade é irmão por jura de sangue de Odin e filho de uma gigante de 

gelo, de nome Laufey. Um pouco diferente do que retrata a adaptação, onde, durante a guerra 

dos Aesir contra os Gigantes de Gelo em Jotunheim, terra dos gigantes, Odin encontrou um 

bebê gigante, o levou e o criou como um Aesir com o intuito de um dia conseguir ter a paz 

instaurada com os gigantes. Os Gigantes, apesar de o nome sugerir, poderiam ou não terem 

estatura extremamente elevada, a nomenclatura “gigante” era tida como uma raça: temos como 

exemplo disso o próprio Loki, que possui a estatura de um ser humano normal. Além de alguns 

serem gigantes de fato, também detinham poderes mágicos, tais como criar ilusões, habilidade 

que Loki utiliza com maestria. Loki não herdou a forma física dos gigantes, mas herdou seus 

poderes, ele consegue fazer cópias ilusórias de si além de ser capaz de assumir a forma e 

aparência física de outros seres.  

 Como já mencionado, cada indivíduo desde sua gênese já traz "escrito" cada detalhe de 

sua vida, seja ele deus ou não. O destino de Loki estava diretamente ligado ao Ragnarök, que 

seria o fim do mundo dos deuses. Loki terá filhos como a Jörmungund, a Serpente de Midgard, 

uma serpente tão grande que consegue dar uma volta inteira no mundo e morder sua própria 

cauda, destinada a travar a batalha final com Thor no Ragnarök, abalando assim as estruturas 

da Yggdrasil. Além da serpente, Loki tem mais três filhos que farão papel na chegada do 

Ragnarök, são eles: o lobo gigante Fenrir, destinado a devorar Odin no fim de tudo, Hel (ou 

como é retratado no terceiro filme da trilogia “Hela”) a deusa da morte e o cavalo de 8 patas 

Sleipnir, montaria oficial de Odin. Fenrir, o lobo gigante e filho de Loki, terá dois filhos, os 

lobos Skoll e Hati responsáveis por devorar o sol e a lua, marcando assim o início do Ragnarök. 

Dessa forma, Loki, mesmo sendo filho de Gigantes, é importante influência no destino dos 

Aesir. 

 

3.3 - A CONSTITUIÇÃO DA PERSONAGEM LOKI: O BEM, O MAL, A ORDEM, O 

CAOS, A DUALIDADE 

  

 Loki Laufeyson é baseado na personagem dos quadrinhos de mesmo nome. Loki 

assumia várias identidades e aparência, porém a qual mais se apresenta é a de um sujeito 
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franzino, estatura não muito elevada, cabelos negros e olhos verdes, o que se diferencia do 

cinema onde seus olhos são azuis. Diferente dos demais Aesir, como eram chamados os deuses 

que habitavam Asgard, Loki não apresenta um porte físico repleto de músculos, nem muito 

menos tinha a pele na coloração azul, como a do seu verdadeiro povo, os Gigantes de Gelo de 

Jotunheim. Seu traje no primeiro filme da trilogia Thor ostenta adornos dourados e prateados, 

com predominância das cores preto e verde no restante da vestimenta, cores bem escuras, 

contrário de seus trajes nos quadrinhos, onde as cores pareciam ser bem mais vivas. Além disso, 

seu traje conta com um capacete possuindo dois chifres grandes, semelhante com o capacete 

que o próprio Odin usava em batalha.  

 Como já mencionado anteriormente, Loki o “Deus da Trapaça”, não tinha porte físico 

para um combate utilizando a força, pois, sua força era sua mente, ao mesmo tempo perturbada 

e brilhante. Loki é inteligente e astuto, ostentava o título de Deus da Trapaça justamente por 

seus feitos duvidosos, por ser o mestre das ilusões e em manipular todos a sua volta, nem mesmo 

Odin, o mais sábio entre os deuses, conseguia enganá-lo. Na adaptação, Loki cresce oprimido 

pela luz que emanava do primogênito de Odin, sempre buscando seu lugar ao lado da figura 

que pensava ser seu pai, tentando a todo custo chamar a atenção para si, mesmo que para isso 

precisasse instaurar o caos por onde passasse. Logo no início da adaptação é mostrado ainda 

criança, juntamente com Thor, e ao falarem sobre quererem tornar-se reis, Odin afirma que os 

dois nasceram para governar, mas que apenas um, de fato, poderia se tornar de fato rei de 

Asgard. 

  Mesmo com toda sua inteligência e poder intelectual, Loki é apresentado como inferior, 

deixando claro que Thor era o filho preferido e mais poderoso de Odin. Na imagem a seguir, 

que retrata o momento da coroação de Thor como rei de Asgard, podemos ver como isso ocorre, 

como Loki é retratado de maneira diferente do primogênito de Odin. 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Imagem 1 – Coroação de Thor 

 Fonte: Thor (2011) 
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 Nesse frame Loki é apresentado de cima para baixo, mostrando sua inferioridade para 

com aquele que fala, Odin, e enquanto seu pai discursa em prol de Thor, o deus da Trapaça nem 

mesmo chega a preencher toda a tela, dando a ideia de ser bem menor que seu irmão, que 

quando é também mostrado seu rosto ocupa toda a imagem. Muito provavelmente, essa 

predileção esteja atrelada ao fato de Loki não ser filho legitimo do deus Odin, o que o torna 

menos merecedor, indigno ou impuro. Loki demonstra um olhar de canto, quase que como se 

estivesse sendo humilhado em frente a toda Asgard pelos feitos e pela grandiosidade de seu 

irmão, narrados por seu próprio pai. Loki é o único em destaque na imagem, pois, o foco 

narrativo é o dele, os elogios de Odin a Thor não atinge os demais da mesma maneira como o 

atingem, por isso o foco em sua expressão, é quase como se as palavras ditas por seu pai tenham 

sido direcionadas diretamente para ele e não para toda Asgard.  

 Outro momento que mostra a inferioridade de Loki mesmo sendo um deus ocorre 

quando o mesmo usurpa o trono de Asgard, enquanto Odin estava em seu famoso “Sono de 

Odin”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A maneira como a imagem em questão é mostrada deveria mostrar ao público a 

superioridade de Loki enquanto ocupa a posição de rei, mas não é o que ocorre. O fato de a 

personagem estar no centro do quadro e a câmera ser posicionada a baixo são elementos usados 

para mostrar que tal personagem detém certa soberania, como aponta Pisani (2013, p 25): “[...] 

uma câmera posicionada acima da cabeça do personagem passa a nítida sensação de 

Imagem 2 – Loki ocupa o trono de Asgard 

Fonte: Thor (2011) 
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inferioridade, enquanto a câmera baixa passa a sensação de superioridade”.  Porém, vê-se que 

mesmo sendo um deus, sendo mostrado de baixo e que agora ostentando o título e posição de 

rei de Asgard a grandiosidade do trono ainda se sobressai sob Loki, na imagem quem brilha e 

está em foco na luz é o trono e não seu novo rei. Isso não ocorre com Odin, que, quando 

rapidamente mostrado sentado no trono, o que mais se destaca é o Pai de Todos e não Hlidskialf, 

seu trono. É certo que por incontáveis vezes, Loki é retratado de forma inferiorizada, isso na 

tentativa de expressar a ideia de que suas ações maldosas (no caso dele enquanto vilão opositor 

de Thor) o tornam o ser pequeno, incapaz de agir e ser superior em quaisquer situações.  

 É preciso que se evidencie, também, na constituição de Loki, que este não se trata de 

um vilão comum, com o único objetivo de destruir seu opositor. Loki é o que Brinton12 utilizou 

no final do século XIX para nomear um tipo de personagem que aparecia na maioria das 

narrativas orais dos nativos Norte-americanos, o trickster. 

Apoiado nos dizeres de Queiroz (1991) já citados aqui anteriormente, temos que a vida 

dos personagens tidos como trickster são marcadas por boas e más ações, percebendo assim 

certa dualidade nesses seres, o que também está presente na personagem em discussão no 

presente trabalho. Loki nos momentos finais da adaptação parece tramar contra a vida de Odin, 

mas na verdade tudo não passava de um plano criado para dar fim a vida do rei dos Gigantes 

de Gelo e seu verdadeiro pai, Laufey. A malícia de Loki assim como suas ilusões são pelo o 

que o deus é realmente conhecido, não ostenta o título de “Deus da Trapaça” à toa, seus métodos 

são sim um pouco duvidosos, mas por muitas vezes trouxeram glória aos deuses e uma dessas 

glórias foi o próprio martelo de Thor. 

O proceder das ações de Loki se dá devido sua natureza, agindo de maneira invejosa e 

mesquinha, ele acaba sempre entrando em situações arriscadas, mas além disso é astuto e 

inteligente, sempre consegue fugir dessas situações perigosas, que ele mesmo cria, com 

maestria e sutileza. Loki sempre tem êxito em suas tramas enganosas, sempre alcança o objetivo 

traçado, enganando a todos, normalmente em proveito próprio. 

São muitas as histórias e exemplos que podem ser dados sobre a genialidade e astúcia 

de Loki para trapacear e para fazer o bem, reafirmando sua posição de dualidade, ele pode ser 

interpretado como um agente causador do caos e auxiliador da ordem. Tais ações podem ser 

exemplificadas dentro da narrativa aqui abordada, iniciando, por exemplo em seu poder de 

                                                             
12 O termo é explicado em um extensivo de Arnold Krupat que foi traduzido por Eloína Prati dos Santos. 

In: SANTOS, Eloína (Org.), Perspectivas da Literatura Ameríndia no Brasil, Estados Unidos e Canadá. 

Feira de Santana: UEFS, 2003, p. 15-40. Disponível: https://nec.furg.br/images/pdf/v1/2.pdf 
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arquitetar, com o momento em que influencia seu irmão a desafiar as ordens do pai, atacar os 

gigantes de gelo como resposta à invasão do cofre das relíquias, porém em seguida, ele mesmo 

aceita a oferta de Laufey e tenta retornar com todos para casa. Porém, o rei dos Gigantes tripudia 

de Thor, que com o ego ferido ataca os gigantes, causando um enorme e desnecessário conflito, 

que cessa apenas com a chegada de Odin. O pai de Todos foi avisado também por Loki, que 

esperava nem terem chegado a terra dos gigantes. A real intenção de Loki enquanto opositor de 

ser irmão é óbvia, tirá-lo a admiração de seu pai para que perca sua posição no trono, mas para 

além disso, e frente a dualidade que se apresenta em sua constituição, Loki também almeja 

impedir a morte de Thor e seus amigos que sozinhos atacaram os gigantes e, impedir que uma 

futura e provável guerra recaia sobre seu povo.  

 É também atributo do deus nórdico a manipulação. A exemplo disso podemos 

mencionar o momento em que ele vai visitar Thor na Terra, logo após o deus do Trovão ter 

falhado em reaver o seu martelo. Ele diz que a morte de Odin é culpa dos atos impensados do 

irmão, afirma que a trégua com os gigantes depende do exilo de Thor e ainda que sua mãe 

proibiu o retorno do irmão para Asgard, fazendo assim com que Thor sinta-se ainda mais 

culpado por suas atitudes. A farsa, a confusão, as mentiras compõem uma cena e uma narrativa 

“torta”; dessa forma a câmera é posicionada em um ângulo lateral, irregular, embaçado de certa 

forma arbitrário, que pode dizer muito sobre a posição que Loki ocupa nesse momento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Pela primeira vez Loki é mostrado em uma posição de superioridade com relação a seu 

irmão, pela primeira vez estão frente a frente e agora Thor que parece pequeno. Isso acontece 

porque nesse momento, a inteligência de Loki se sobressai a força sobre-humana do deus 

nórdico. Essa posição de câmera é um artificio bastante presente na construção de cenas do 

Figura 3 – Encontro de Loki e Thor na Terra 

Fonte – Thor (2011) 
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filme. Quanto à significação para o público, ao percebe-lo, ou mesmo sem que se perceba, acaba 

interpretando que o que Loki está fazendo é errado, inapropriado, inadequado, tal qual a posição 

da câmera.  

Essa cena acaba nos mostrando, novamente a dualidade de Loki, pois mesmo estando 

tramando no intuito de permanecer rei em Asgard, Loki também preocupa-se que o retorno de 

seu irmão acarrete em uma guerra. A intenção é de ganho próprio, mas também de benefício 

comum entre os povos. 

 Mais um dos poderes do deus Loki válido de menção é a ilusão. Utilizada em primeiro 

momento quando vão até Jotunheim, ele cria uma miragem sua para fugir de um dos gigantes 

que o ataca. Posteriormente ele usa de seus poderes ilusórios para se camuflar das habilidades 

visuais e auditivas de Heimdall, viaja mais uma vez até Jötunheim, reino dos gigantes de gelo, 

no intuito de falar com seu rei. Loki afirma que mostrou aos gigantes como entrar em Asgard 

sem serem vistos apenas para arruinar a coroação de seu irmão e apresenta ao rei dos gigantes 

seu plano para que ele mate Odin e recupere a relíquia contendo a fonte dos poderes dos gigantes 

de gelo, levada durante a guerra. O deus da Trapaça diz que ocultará Laufey e alguns de seus 

homens, o levará aos aposentos do Pai de Todos, onde o mesmo se encontra em seu “Sono de 

Odin”, lá o rei dos gigantes deveria assassinar Odin, recuperar a relíquia roubada de seu reino 

e retornar para Jötunheim, deixando assim o trono totalmente livre para Loki. Entretanto, o que 

ficou oculto é que a história toda não passava de mais uma das artimanhas de Loki, pouco antes 

de tentar matar Odin, Laufey é atingindo pelas costas por Loki e derrotado, que por um instante 

se mantém na posição de salvador, até o retorno de Thor para Asgard. 

 Loki também nos mostra que ele é quem engana, mas não pode ser enganado. Quando 

questiona seu pai sobre quem ele é, o todo poderoso Pai de Todos tenta ludibriá-lo dizendo-lhe 

que ele era apenas uma criança indefesa que fora abandonada à morte, mas Odin é falho, pois 

Loki não crê em suas palavras: se o poderoso deus asgardiano estava banhado pelo sangue dos 

jotuns, o que o faria diferente? Então Odin cede à esperteza do filho e conta-lhe a verdade, que 

ele seria uma forma de manter a paz entre o povo jotun e os aesir.  

 Para além dos poderes de Loki, é preciso que nos atentemos as suas reflexões 

existenciais, característica essa que o diferencia ainda mais dos demais personagens, 

caracterizando-o como uma personagem complexa, redonda como mais especificamente 

mencionado em Brait (1985, p 41): “As personagens classificadas como redondas, por sua vez, 

são aquelas definidas por sua complexidade, apresentando várias qualidades ou tendências, 

surpreendendo convincentemente o leitor”. No caso de Loki, o espectador por vezes não sabe o 
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que esperar dele, se deve temê-lo por suas trapaças, ou considera-lo um bom rei, já que é mais 

diplomático, cauteloso e zeloso, muito provavelmente mais maduro que seu irmão, mesmo 

havendo crescido a sombra deste. Loki sempre se questiona sobre quem ele é e tenta a todo 

custo provar ser tão “valoroso” quanto seu irmão. Mas as dúvidas que rodam a cabeça do jovem 

deus emanam em maior força quando atacam e são tocados pelo gigante de gelo, pois nada lhe 

acontece, na verdade seu braço torna-se da cor azul, tal qual seu monstruoso inimigo.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na cena não temos em foco o rosto dos personagens, pois, no momento o que precisa 

da atenção do público é o fato de que ao ser tocado a linhagem gigante de Loki toma conta de 

seu corpo. A maneira como a imagem está posta diz respeito ao plano de câmera denominado 

por Pisani (2013, p 21) de plano detalhe, segundo o autor: “... Ele é o responsável por tornar 

evidente este ou aquele objeto em cena”. Sendo assim, a intenção para o uso desse tipo de plano 

foi a de levar a atenção do público para o acontecido e sua consequência, a mudança de 

coloração. Deixando em destaque o fato de que Loki é parte do inimigo, ele possui dois lados, 

dois reinos, duas posições, o que na realidade dá certa vazão ao seu comportamento. 

 O toque acontece no momento em que Loki ataca frontalmente um dos gigantes, e 

diferente dos demais, onde ao serem tocados a pele queima por conta da temperatura, quando 

tocado a coloração do braço do deus muda para a cor azul. É nesse momento que a adaptação 

nos mostra o primeiro contato concreto entre Loki e seu verdadeiro povo, o segurar de braços 

pode remeter a simbologia de igualdade entre os povos, da mesma forma que revela ao público 

bem de perto a origem do deus. 

Imagem 4 – Loki é tocado por um gigante de gelo 

Fonte: Thor (2011) 
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 Ainda sobre essa cena, nos atentamos novamente sobre a cor azul, tendo em vista que o 

termo BLUE13 muitas das vezes é usado para remeter a algo triste, como se aquela quase 

descoberta trouxesse infelicidade ao deus. Além de infelicidade esse momento traz a Loki um 

misto de confusão e surpresa. 

A seguir, o público se depara com a imagem expressiva do rosto do deus, e a partir da 

construção dessa cena o público é levado a compreender a confusão de sentimentos, dúvidas e 

contradições.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A cena agora se constitui com o plano de câmera close, que trata da captura de um 

pequeno e especifico espaço, nesse caso do queixo até a testa. Pisani (2013, p. 21) nos diz que 

o respectivo plano “Ocupa quase todo o campo visual da tela da TV, o rosto faz com que o 

espectador dirija toda a sua atenção para o sentimento do personagem, por isso o close também 

é conhecido como plano emotivo”. Dessa forma, temos ao alcance dos nossos olhos a expressão 

de surpresa e total confusão de Loki ao presenciar seu braço mudar de cor. O uso desse plano 

também aproxima o público da personagem que está sendo retratada, trazendo a percepção da 

forma como aquilo afetou a personagem. 

 A mesma imagem pode trazer duas interpretações, sendo estas bastante interessantes 

quanto as características na maneira de agir de Loki. Em primeiro, a dualidade e duplicidade 

em segundo suas reflexões existenciais. É possível vermos que na imagem apenas um dos lados 

do rosto de Loki está bem iluminado, enquanto a outra metade permanece nas sombras e é nesse 

momento que nos é apresentado o pressuposto de que ele não seria apenas um deus, mas 

também um gigante de gelo. Sendo assim, suas duas faces são mostradas, a parte iluminada 

                                                             
13 Cor azul na língua inglesa. 

Imagem 5 - Loki após ser tocado pelo gigante 

Fonte: Thor (2011) 
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seria seu lado deus, e a face escura seu lado gigante, que até então se mantinha obscura e 

desconhecida tanto para Loki quanto para o público.  

 Em relação às reflexões existenciais de Loki, temos o momento um pouco antes de Odin 

contar-lhe sua verdadeira origem, sendo ele filho de Laufey. Loki se dirige até a sala onde Odin 

guarda seus tesouros e relíquias de guerra, a mesma sala onde os gigantes de gelo invadiram no 

começo da adaptação, lá ele encontra a relíquia dos gigantes de gelo, fonte de seus poderes, 

levada pelo Pai de Todos durante a guerra. Ao tocá-la, novamente a coloração da pele de Loki 

se torna azul, porém dessa vez não apenas o braço, mas sim todo o seu corpo. O deus da trapaça 

permanece de costas para o público enquanto Odin adentra o local, Loki pergunta: “Eu sou 

amaldiçoado?”14, o Pai de Todos nega. Loki então questiona: “O que eu sou?”15, Odin então 

afirma: “Você é meu filho”16. Nesse momento Loki vira-se para seu pai e para o público e nos 

é possível ver sua pele totalmente azul e seus olhos vermelhos, características dos gigantes. O 

deus então pergunta: “O que mais além disso?”17, a cena segue com questionamentos sobre o 

que teria tocado Odin a leva-lo de Jotunheim, Loki questiona se ele seria apenas mais uma 

relíquia roubada ou um monstro assustador sobre quem os pais contam histórias para seus filhos 

a noite. Loki cresceu sentindo-se diferente, inferiorizado (mesmo que tratado igual) e inseguro, 

talvez desde criança carregasse essas dúvidas. Ao defrontar-se com a verdade sua insegurança 

torna-se ainda maior, o que o faz duvidar dele mesmo, quando se compara a um monstro, e do 

sentimento de seus pais ao indagar se ele nada mais é que outra relíquia roubada. 

 Com todas as características de Loki citadas até agora se faz necessário citar o momento 

final do deus na adaptação, final esse tão complexo e questionável como a própria personagem 

aqui em foco. Após reaver seus poderes e retornar a Asgard, Thor encontra seu irmão utilizando 

do poder da Bifrost18 para destruir Jotunheim, então após lutar com Loki o deus do trovão opta 

por destruir parte da ponte arco-íris. Loki tenta impedir seu irmão e com a explosão é jogado 

para fora da ponte, sendo segurado por Thor e por Odin. Nesse momento Loki se dirige para 

Odin e afirma que teria conseguido destruir os gigantes, que teria feito isso pelo Pai de Todos 

e por toda Asgard. Seu pai discorda e então Loki se solta da lança que segurava, jogando-se 

assim no vazio formado após a destruição da ponte. 

                                                             
14 Am I cursed? 
15 What am I? 
16 You’re my son. 
17 What more than that? 
18 Ponte que estabelece a ligação entre os mundos. 
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Não se sabe ao certo o real motivo para tal, mas mediante o observado na personagem 

podemos pontuar que a cena remete às suas inseguranças, ao ver-se fazendo o impossível para 

agradar seu pai, e mesmo assim sendo desaprovado, o lançar-se ao vazio remete à sensação que 

o próprio sente, é como se nada que ele fizesse fosse suficiente. Mas, como sabemos que Loki 

possui sempre dois lados e muitas intenções, podemos atrelar essa “escolha” como forma de 

escape, para não ser punido por suas ações, já que, se o primogênito de Odin foi punido, ele 

muito provavelmente também o seria.  

 Em suma, no decorrer da obra fílmica, foi percebido que a composição do deus 

trapaceiro é no mínimo recheada de complexidade, pois ele, similar a qualquer outro individuo, 

é cheio de desejos, dúvidas e inseguranças. Para alcançar aquilo que almeja Loki não respeita 

moralidade, ética ou bons costumes, ele mente, finge e engana sem pudor algum. Mas também 

vemos que o deus nórdico é feito da inconstância, de arrependimentos, seria talvez um rei 

melhor que seu irmão, mas não busca chegar a isso de forma legítima, se é que isso lhe seria 

possível. Loki causa um misto de sensações e interpretações, o público primeiro considera-o o 

vilão da narrativa, mas também é levado a interpretá-lo como injustiçado, teme-se os poderes e 

artimanhas do deus, mas seus poderes e artimanhas são o que o tornam tão poderoso. Ele vive 

junto dos Aesir, mas não é um deles. Seria dito deste então que sua personagem, o trickster, é 

um duplo, tal qual vivenciado em O Médico e o Monstro19, ou em O Incrível Hulk, são “dois” 

que compõem um, é o bem e o mal, a ordem e o caos. 

 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho estipulou como objetivo primordial a análise da construção da 

personagem Loki, no filme Thor (2011), primando pela sua dualidade, seja referente a 

perspectiva caótica, seja relacionado ao estabelecer da ordem, bem como relacioná-lo de forma 

contrastiva frente ao seu rival e irmão. 

Mediante o desenvolver da discussão aqui presente, observou-se que a personagem Loki 

não se trata apenas de um vilão que se contrapõe ao herói da narrativa, ele encaixa-se melhor 

na definição do trickster por suas características como sua nada sutil habilidade de enganar, 

mentir, trapacear e arquitetar em benefício próprio. Mas o que o coloca nessa posição não são 

apenas as artimanhas, mas o fato de que, mesmo pensando em privilegiar-se, ele também, 

                                                             
19 Obra literária escrita por Robert Louis Stevenson. 
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mesmo que não tão claramente, pensa em outros, teme pelo fim de Asgard e pelo início da 

guerra, envia seu opositor para a armadilha, mas vai junto para evitar sua morte. É esse “nivelar 

da balança” que o coloca na posição desse incomum personagem dos filmes de super-herói. 

 Para além da perspectiva de definição do tipo de personagem, observou-se também, que 

Loki apesar de muito habilidoso, inteligente, diplomático, entre inúmeros outros atributos que 

o mesmo possui, ainda é bastante inseguro, ele tenta comprovar seu valor, sente a necessidade 

da aprovação de seu pai, para então talvez sentir-se parte de Asgard. 

Em primeiro momento tem-se a ideia de que Loki é apenas o irmão invejoso que faz de 

tudo para chamar atenção de seu pai para si, mas no decorrer da narrativa é mostrado que esse 

papel de unicamente ser o filho desfavorecido e ovelha negra da família cai por terra e nos é 

apresentado um gigante de gelo que vive entre seus inimigos e de certa forma é criado e tratado 

como um deles, trazendo à tona seu lado trapaceiro e perturbador, disposto a fazer seja o que 

for para ter o que deseja.  

 A complexidade presente na personagem em questão proporciona várias interpretações 

a seu respeito, o público pode considerá-lo unicamente por sua maldade ou pode considerá-lo 

pelas demais ações na narrativa. É certo que se trata de um ser da ficção bastante inconstante, 

do qual o espectador pode esperar de tudo, mas é certo também que será sempre bem planejado 

e a partir da intenção de obter algo para si. 

 Ademais, agrego aqui o interesse por contribuir com pesquisas do âmbito das narrativas 

cinematográficas, bem como literatura de massas, futurando que a partir deste estudo possam 

surgir novas e diferentes concepções relacionadas à personagem Loki, bem como as demais 

personagens que compõe este e os demais filmes da trilogia. 
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