
1 
 

Fantasia e super-herói: um breve diálogo entre realidade psíquica e o mito do herói 

 

Tiago Alves de Moraes Sarmento 
Doutorando em Teoria Psicanalítica, UFRJ. tsarmentoimprensa@gmail.com 

 

Resumo: Em Reflexões para tempos de guerra e morte (1915), Freud nos fala sobre a 
identificação que o indivíduo possui com os heróis da ficção, e como estes personagens 
garantiriam ao espectador uma pluralidade de vida que necessita, ao “morrer e renascer” 
seguramente com vários personagens.  Em sua “Jornada do Herói”, Joseph Campbell (1949) 
propunha um monomito esquemático de como o caminho do herói seria uma metáfora para o 
próprio processo de re-conhecimento do material inconsciente, processo comum tanto aos 
heróis quanto ao indivíduo, fator que possibilitaria uma maior identificação com os 
personagens.  A crescente demanda por filmes do gênero de super-heróis – atualizações do 
mito do herói – nos permite ampliar o diálogo entre ficção e pulsão, realidade psíquica e 
fantasia, e como os recordes de bilheteria destes filmes estariam relacionados mais à busca de 
satisfação pulsional que a fenômenos de marketing ou apelo de massa.  
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Sobre o herói 

 

 Desde os tempos mais primevos da humanidade, a busca pelo conhecimento – i.e., 

explicações para os fenômenos naturais e psíquicos – permitiu ao Homem criar imagens 

folclóricas e narrativas míticas, muitas vezes como contrapartida à falta de uma cientificidade 

e ferramentas que possibilitassem compreender melhor aqueles eventos. Destas narrativas, 

deuses, monstros e rituais foram criados para auxiliar o Homem em sua jornada de 

conhecimento. E é desde quando a tradição oral fora criada que a imagem do herói está 

presente no conto. De certa forma, o simbolismo do herói faz tão parte da vivência do Homem 

quanto os seus próprios instintos.  

Símbolo de superação das adversidades impostas pelas intempéries do tempo e das 

exigências pulsionais, o herói veio para conciliar o sujeito com suas ambições de poder, 

especialmente dentro de um círculo social onde, basicamente, o indivíduo nascia e morria sem 

poder almejar mudanças sócio-econômicas. Segundo Junito Brandão (2011), o termo héros se 

relaciona aos conceitos de servidão, guardião e defensor, e fora desenvolvido para ajudar o 

sujeito a suprir suas fraquezas psíquicas.  

 
Essas representações simbólicas, originárias do pensamento coletivo, traduzem 
sentimentos de transcendência e universalidade, uma vez que tornam comuns os 
valores que encarnam, além de causar uma identificação por parte daqueles que nela 
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acreditam. O homem, através de seus mitos, é capaz de representar todos os seus 
conceitos de grandeza, força, bem e mal, projetando-os em imagens simbólicas que 
passam a encarná-los (ECO apud VIEIRA, 2007, p. 80). 

 

Os mitos heróicos chamaram a atenção de diversos autores que buscavam um elo entre 

sua necessidade de existência e a vida psíquica do sujeito. Autores como Joseph Henderson, 

Otto Rank, Umberto Eco, Mircea Elíade, Freud, Joseph Campbell e o próprio Junito Brandão 

concordam com uma máxima: os mitos são a coletivização dos sonhos e os sonhos a 

personalização dos mitos pelo sonhador. Os heróis  

 
são os representantes simbólicos da totalidade da psiquê [...] a função essencial do 
mito do herói é desenvolver a consciência do ego individual, para que se dê conta de 
sua própria força e fraqueza, o que lhe servirá de respaldo para as grandes e duras 
tarefas que terá pela frente (HENDERSON apud BRANDÃO, 2011, p. 72). 

  

Otto Rank (1914) e Joseph Campbell (1949) dedicam parte de seus estudos para 

desvendar os traços arquetípicos1 dos heróis, chegando à conclusão de que esses personagens 

contém elementos em comum em todas as narrativas. Enquanto em The birth of the myth of 

the hero (1914), Rank propõe que as imagens heróicas de Perseus, Édipo, Jesus Cristo, 

Siegfried, dentre outros, seguem um padrão narrativo – descendência de pais nobres (deuses, 

reis, geralmente entidades não-humanas), sua exposição em um rio como metáfora para o 

nascimento, criação feita por pais humildes, mães humanas e o seu retorno posteriormente aos 

pais verdadeiros (RANK, 1914/2008, p.75).  

Já Campbell (1949)– que ora flerta com Freud, ora com Jung –, traça em seu 

monomito uma jornada padrão a todos os heróis e rituais de passagem tribais. Estes rituais 

teriam o mesmo mecanismo metafórico e psíquico que o caminho do herói e que, por 

conseguinte, seria o mesmo processo do mergulho do indivíduo ao material inconsciente e sua 

emersão, tal como nos sonhos. Aliás, a jornada do herói seria uma metáfora das narrativas 

para os processos inconscientes. 

Os estágios que Campbell lista seriam comuns a todos os mitos heróicos, rituais de 

passagem e alerta ao indivíduo de que existe algo para além de sua vida consciente. Vários 

filmes que retratam heróis seguem este padrão – até mesmo o padrão da narrativa clássica que 

resultou nos três atos do teatro/cinema que conhecemos atualmente seguem este modelo. Em 

suma, a primeira fase constitui-se em um chamado para a aventura – algo que se manifesta ao 

personagem que o mostra que há algo diferente de sua rotina –, uma ajuda de algum ente 

encantado ou pessoa mais sábia, a morte de alguém ou alguma outra coisa que o levaria a 

aceitar aquele desafio e o início de sua jornada, onde adentra por um mundo desconhecido. A 
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segunda etapa estaria toda relacionada à experiência inconsciente, onde o herói encontraria a 

mulher tentadora e o inimigo tirano –  experiência edípica do sujeito – e o aprendizado para 

retonar à consciência. Por fim, encontra com o inimigo novamente, já amadurecido e mais 

sábio para enfrentá-lo, na vida consciente.  

  

Fantasias heróicas e pulsão 

 

 Em A Interpretação dos Sonhos (1900), Freud propõe um material inconsciente que se 

deriva da vivência infantil do indivíduo, sempre passível de manifestação. “Nada que 

tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente” (SCHOLZ apud 

FREUD, 1900/1990, p. 55) e: “qualquer impressão, mesmo a mais insignificante, deixa um 

traço inalterável, indefinidamente passível de voltar à luz” (DELBOEUF apud FREUD, 

1900/1990, p. 55, rodapé). E, se os sonhos representam experiências, não pensamentos, 

quando adormecidos, “retornamos às antigas formas de encarar as coisas e de senti-las, a 

impulsos e atividades que nos dominavam muito tempo atrás” (SULLY apud FREUD, 1900/ 

1990, p. 88. Grifos originais). 

 Mais adiante, Freud postula que o desejo representado no sonho é um desejo infantil 

(idem, p. 506). Rank, posteriormente, corrobora com essa ideia, e acrescenta que os mitos são 

criados por adultos a partir de fantasias infantis guardadas no inconsciente, sendo o herói um 

dos principais expoentes dessas fantasias recalcadas da criança (RANK, 1914/2008, p. 86). 

Ainda segundo Rank (idem, p. 74), guardamos, inclusive, a imagem de um pai superpotente 

no inconsciente, mesmo que este já tenha se mostrado fraco na vida adulta. 

Seguindo a trilha deixada pelos que se orientam através dos estudos psicanalíticos, 

uma vez que é nos sonhos que o inconsciente se manifesta de forma simbólica – através das 

condensações e deslocamentos propostos por Freud, é ali que revivemos a criança que fomos 

um dia. Ou seja: é no inconsciente que guardamos os nossos feitos, desejos e vontades que 

mantínhamos quando éramos criança. O inconsciente é infantil, por assim dizer, e adentrar 

nesse reino que carregamos eternamente conosco nos nossos sonhos é enfrentar novamente os 

ogros, os dragões e as mágicas que nos nutriam na infância (CAMPBELL, 1949). 

 
And more important, all the life-potentialities that we never managed to bring to 
adult realization [...]; For such golden seeds do not die. If only a portion of that lost 
totality could be dredge up into the light of day, we should experience a marvelous 
expansion of our powers, a vivid renewal of life2 (CAMPBELL, 1949, p. 17). 
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 A fantasia masculina está, geralmente, relacionada ao heroísmo – sem perder sua 

quota do erotismo. Visa-se ser reconhecido por suas façanhas e conquistar a mulher desejada. 

Talvez por isso a identificação, especialmente dos homens, com as figuras heróicas 

sobrevivam à infância e chegam à vida adulta. Em Escritores Criativos e Devaneio (1908a) e 

Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualidade (1908b), Freud nos diz da diferença 

entre as fantasias masculinas e femininas. Enquanto esta estaria diretamente relacionada ao 

erotismo, as fantasias masculinas estariam relacionadas à ambição, com os atos heróicos 

como meio para os fins eróticos de ter “poder” e “conquistar” a mocinha.  

Além disso, ainda em Escritores Criativos e Devaneio, Freud traça o caminho do 

brincar infantil até a produção do escritor, como ambos sendo parte de um mesmo processo de 

busca de satisfação a partir o princípio do prazer em detrimento à realidade externa. “As 

fantasias, por sua vez, são como ecos das lembranças infantis esquecidas e/ou recalcadas” 

(JORGE, 2010, p. 44).  

 Mais tarde, em O Estranho (1919), Freud aborda a questão da realidade psíquica 

ressurgindo mediante um fato aparentemente desconhecido. O texto nos diz de um familiar 

recalcado que retorna em diversas formas, servindo a um poderoso agente que impulsionaria o 

indivíduo à repetição compulsiva, em uma tentativa de escape e satisfação – a pulsão de 

morte, proposta no ano seguinte em Além do princípio do prazer (1920).  Em O Estranho, o 

que nos chama atenção para este pequeno trabalho é o trecho no qual o autor propõe que 

crenças superadas e desejos infantis recalcados estariam passíveis de retorno, ao menor sinal 

de dúvida em que poderiam ser confirmadas. “Tão logo acontece realmente em nossas vidas 

algo que parece confirmar as velhas e rejeitadas crenças, sentimos a sensação do estranho” 

(FREUD, 1919/1990, p. 308).  

 
Um estranho efeito se apresenta quando se extingue a distinção entre imaginação e 
realidade, como quando algo que até então considerávamos imaginário surge diante 
de nós na realidade, ou quando um símbolo assume as plenas funções da coisa que 
simboliza. […] o elemento infantil, que também domina a mente dos neuróticos, é a 
superenfatização da realidade psíquica em comparação com a realidade material 
(idem, p. 304). 

 

A fantasia vem para remodelar a realidade, retirar dela seus aspectos negativos e 

buscar uma tentativa de satisfação pulsional. Nesse aspecto, as obras de ficção funcionam 

como ‘construções auxiliares’ (FREUD, 1930/1990), possibilitando que o espectador/leitor 

retire das narrativas algo de prazeroso.  
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Considerações finais 

 

 Os filmes de super-herói, atualizações dos heróis míticos, servem para ajudar o 

indivíduo a realizar seus desejos através da identificação com os personagens. Somos 

incapazes de impedir um assalto à mão armada, isso nos torna frágeis e desamparados. Mas 

nos sonhos, esses desejos são re-elaborados a ponto de termos força e poder suficientes para 

mudar essa realidade. E as obras de ficção permitem isso, pois partem de construções feitas 

nos moldes da realização de desejos infantis pertinentes à raça humana.   

 Não é de se espantar que estes personagens utilizam da violência como meio para suas 

façanhas. É argumentável que este seria o último recurso que utilizariam, e que sua 

agressividade é o único caminho contra os investimentos de seus inimigos. Sendo ou não, 

heróis como Batman, Wolverine ou Hulk não se furtam de erem agressivos a favor do “bem”, 

algo que seria aceitável ao superego, ao mesmo tempo que em concordância com as 

exigências da pulsão de morte. Algo semelhante é observável nas brincadeiras de lutas entre 

as crianças ou seus ecos, demonstrações de afeto via violência moderada entre amigos 

adultos. O herói permite ao indivíduo descarregar essa necessidade sem se sentir culpado.  

 Abre-se um parêntese: como pontua Brandão (2011), os heróis gregos, após seus 

feitos, geralmente estupravam mulheres, saqueavam cidades, tomavam escravas sexuais para 

si. Não eram tão virtuosos quanto os super-heróis modernos, que chegaram ao homem 

moderno como substitutos paternos em uma época de guerra, orfandade e mal-estar.  

 A jornada do herói de Campbell estaria diretamente relacionada às exigências da 

pulsão de morte: algo que escapa a censura e se mostra estranho, fora do lugar – ainda que 

intimamente familiar e secreto –, seu encontro com esse material, com esse desejo, e sua 

aceitação/satisfação/sublimação. O que nos ajudaria na identificação estaria mais relacionado 

às questões destrutivas que exclusivamente às questões eróticas. E, se a analogia deste 

percurso é com a do sonho ou o próprio processo de análise, a metáfora se torna ainda mais 

concisa: surge em cena um fato que nos mostra que há algo mais além do que 

compreendemos como consciente, algo que estaria subjacente ao princípio do prazer mas que, 

secretamente, busca sua realização por outras vias.  

 Este trabalho é breve e introdutório, mas nos permite verificar que existe algo que fala 

mais alto ao sujeito em sua relação com os heróis da ficção que apenas entretenimento.  

 Como pontua Freud em Reflexões para tempos de guerra e morte (1915): 
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No domínio da ficção, encontramos a pluralidade de vidas de que necessitamos. 
Morremos com o herói com o qual nos identificamos; contudo, sobrevivemos a ele, 
e estamos prontos a morrer novamente, desde que com a mesma segurança, com 
outro herói (FREUD, 1915/1990, p. 301).  
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