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Fortaleza, 14 de Agosto de 114

X-Men, a origem

[01 Maio 01h07min]

Os X-Men foram criados em 1963 por Stan Lee,
também responsável por outros heróis da Marvel,
como Quarteto Fantástico, Homem Aranha, Hulk,
entre outros, e pelo desenhista Jack Kirby. Os
primeiros integrantes da equipe foram Ciclope (capaz
de projetar raios de força através de seus olhos),
Jean Grey (que possui uma capacidade telecinética,
ou seja, move coisas apenas com o poder da mente),
Homem de Gelo (o nome já diz tudo), Anjo e Fera
(esses dois últimos ainda não deram o ar de sua
graça nos filmes). O primeiro vilão que eles
enfrentaram? Magneto, claro. Mas os heróis só
caíram mesmo no gosto dos leitores depois que
Tempestade (tem o poder de manipular o clima),
Wolverine (possui um fator de recuperação; suas garras e esqueleto de adamantium
são frutos de experiências científicas), Colossus (transforma seu corpo em aço
orgânico) e Noturno (que pode se teletransportar) entraram para a equipe. 

A partir daí, as histórias dos mutantes ganharam novos contornos, adquirindo
características mais adultas e trágicas. Os X-Men deixaram de enfrentar vilões
interplanetários e passaram a lidar com problemas mais reais como o preconceito,
medo e até a morte. O roteirista Chris Claremont, juntamente com o desenhista John
Byrne, deu um novo foco às revistas dos heróis mutantes, que no começo da década
de 80 tornaram-se as mais vendida do mundo. Uma das histórias responsáveis pelo
sucesso foi a série Dias de um Futuro Esquecido (que de acordo com a produtora
dos dois filmes X-Men, Lauren Shuller-Donner, pode servir de base para o terceiro da
série). Nesta aventura, os leitores são apresentados a uma aterradora realidade
alternativa para todos os mutantes. Desde então, os X-Men nunca mais foram os
mesmos. Integrantes deixaram a equipe, outros mutantes entraram para o time do
Professor Xavier e os heróis passaram a ser vistos como vilões, mas sempre
mantendo seu ideal de liberdade e igualdade entre mutantes e humanos. Não à toa
hoje eles fazem parte da história das HQs. (FF)
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