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Abstract 
 
Somewhere between Georges Didi-
Huberman’s thoughts on Pier Paolo Pasolini’s 
fireflies and the concepts of the uncanny – 
Unheimliche –, identification and transience  
presented by Sigmund Freud, this essay 
proposes an (in-depth?) observation upon 
resistance, creativity and the hero archetype 
that dwells in our psychic life. These 
superheroes are now big franchises and their 
movies are too many. Are they superficial role 
models created by mass culture? Are the 
notions of icons and fame contributing to the 
disappearance of the fireflies as Pasolini 
stated? Or is there something else in the 
contemporary individual’s psychic life that 
allows the endurance of these symbols of 
courage and overcome? 
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Visão 

[...] a dança viva dos vaga-lumes se efetua 
justamente no meio das trevas. 

Georges Didi-Huberman 
 
 

No filme Avengers: Age of Ultron 
(2015), um robô com inteligência artificial cria 
um androide sintético para o ajudar em seu 
plano de aniquilação mundial – em um 
momento que ecoa o filme Blade Runner 
(1982). Este androide é o Visão, um 
conhecido personagem das histórias em 
quadrinhos. No filme, Visão é uma espécie ao 
übermensch de Nietzsche: sua onipresença 
garantida pela conexão global, sua visão 
ideológica de quem carrega todo o 
conhecimento disponível no mundo e sua 
invulnerabilidade graças a um fictício metal o 
transformam em um ser quase perfeito.  

No encontro final entre o robô Ultron e 
Visão, um confronto filosófico entra em cena: 
de um lado, um representante da pulsão de 
morte e sua constante reiteração por 
aniquilação e busca pela inércia; de outro, a 
pulsão de vida e sua apreciação pela união e 
conservação. Em um momento freudiano, 
Visão diz que os humanos seriam imperfeitos 
e que, por isso, haveria graça em sua 

existência, e que seu erro seria acreditar que 
caos e ordem são opostos. Finaliza seu 
discurso dizendo: “Uma coisa não é bonita 
porque dura” (Avengers: Age of Ultron 2015). 

Em um período de guerras e morte 
em massa, fundamental para a guinada 
teórica do campo psicanalítico, Freud escreve 
um curto ensaio intitulado Sobre a 
transitoriedade (FREUD 1916/1990), no qual 
conta a história sobre um encontro que tivera 
com dois amigos. Um deles observava com 
tristeza uma bela flor e lamentava ao lembrar 
que esta em breve pereceria. Freud então 
discorre sobre o sentimento de perda e nossa 
propensão à antecipação do luto, apontando 
que a exigência da imortalidade – tal como 
carregamos no inconsciente – é um produto 
de nossos desejos e não poderia ter um lugar 
na realidade externa, o que traria grande 
quota de angústia (Freud 1916/1990).  

Quando pondera, a partir do 
pensamento do poeta, que o valor da beleza 
daquele objeto diminuiria por este ser finito, 
Freud é categórico: 
 

Pelo contrário, implica um aumento! O valor 
da transitoriedade é o valor da escassez no 
tempo. A limitação da possibilidade de uma 
fruição eleva o valor dessa fruição. Era 
incompreensível, declarei, que o 
pensamento sobre a transitoriedade da 
beleza interferisse na alegria que dela 
derivamos. Quanto à beleza da Natureza, 
cada vez que é destruída pelo inverno, 
retorna no ano seguinte, do modo que, em 
relação à duração de nossas vidas, ela 
pode de fato ser considerada eterna. A 
beleza da forma e da face humana 
desaparece para sempre no decorrer de 
nossas próprias vidas; sua evanescência, 
porém, apenas lhes empresta renovado 
encanto. Um flor que dura apenas uma 
noite nem por isso nos parece menos bela. 
Tampouco posso compreender melhor por 
que a beleza e a perfeição de uma obra de 
arte ou de uma realização intelectual 
deveriam perder seu valor devido à sua 
limitação temporal. Realmente, talvez 
chegue o dia em que os quadros e estátuas 
que hoje admiramos venham a ficar 
reduzidos a pó, ou que nos possa suceder 
uma raça de homens que venha a não mais 
compreender as obras de nossos poetas e 
pensadores, ou talvez até mesmo 
sobrevenha uma era geológica na qual 
cesse toda vida animada sobre a Terra; 
visto, contudo, que o valor de toda essa 
beleza e perfeição é determinado somente 
por sua significação para nossa própria vida 



emocional, não precisa sobreviver a nós, 
independendo, portanto, da duração 
absoluta (Freud 1916/1990, 346) 

 
 

Podemos notar a melancolia com a 
qual o psicanalista confronta seu colega, e 
como a questão da transitoriedade dialoga 
com o livro de Didi-Huberman, Sobrevivência 
dos vagalumes (2014) – e, por conseguinte, 
com Pasolini e seus artigos sobre o fascismo 
e o desaparecimento dos vagalumes. Embora 
o diretor italiano escrevesse sobre a Segunda 
Guerra Mundial, é inegável o diálogo entre os 
dois – ainda mais se considerarmos que Didi-
Huberman cita Pasolini como um “rapaz de 
dezenove anos, aluno da Faculdade de 
Letras, [que] descobre, juntamente com a 
psicanálise freudiana e a filosofia 
existencialista, toda a poesia moderna” (Didi-
Huberman 2014, 14).  
 
 

O “verdadeiro fascismo”, diz [Pasolini], é 
aquele que tem por alvo os valores, as 
almas, as linguagens, os gestos, os corpos 
do povo. É aquele que “conduz, sem 
carrascos nem execuções em massa, à 
supressão de grandes porções da própria 
sociedade (Ibid., 29) 
 

 
No final de Sobre a transitoriedade, 

Freud assevera: 
 
 

Minha palestra com o poeta ocorreu no 
verão antes da guerra. Um ano depois, 
irrompeu o conflito que lhe subtraiu o 
mundo de suas belezas. Não só destruiu a 
beleza dos campos que atravessava e as 
obras de arte que encontrava em seu 
caminho, como também destroçou nosso 
orgulho pelas realizações de nossa 
civilização, nossa admiração por numerosos 
filósofos e artistas, e nossas esperanças 
quanto a um triunfo final sobre as 
divergências entre as nações e as raças. 
Maculou a elevada imparcialidade da nossa 
ciência, revelou nossos instintos em toda a 
sua nudez e soltou de dentro de nós os 
maus espíritos que julgávamos terem sido 
domados para sempre, por séculos de 
ininterrupta educação pelas mais nobres 
mentes. Amesquinhou mais uma vez nosso 
país e tornou o resto do mundo bastante 
remoto. Roubou-nos do muito que 
amáramos e mostrou-nos quão efêmeras 
eram inúmeras coisas que consideráramos 
imutáveis (Freud 1916/1990, 348). 

  
A nosso ver, isto está em acordo com a 

antropologização poético-reflexiva de Didi-

Huberman sobre os vagalumes. O filósofo 
considera os vagalumes de Pasolini como 
eles são, uma metáfora para os resistentes, 
os artistas, os vanguardistas, todos aqueles 
que não se entregam à grande máquina e 
continuam emanando brilho, fugindo dos 
holofotes. “a dança dos vaga-lumes, esse 
momento de graça que resiste ao mundo do 
terror, é o que existe de mais fugaz, de mais 
frágil” (Didi-Huberman 2014, 25).  

Retornando ao herói-androide, embora 
este não estivesse falando de resistência das 
artes, é interessante notar que estes valores 
de transitoriedade, de beleza e brilho são 
refletidos até mesmo nas obras mais 
massivas. Para nós, o herói extrapola as telas 
e as páginas das HQs; aliás, ele transborda 
de nossa psiquê e é sublimado no cinema e 
nos comics. E, por isso, carrega em si as 
mesmas intensidades psíquicas que nós.  

O discurso de Visão é um eco daquele 
evocado pelo androide Roy Batty ao final de 
Blade Runner. O discurso, improvisado pelo 
ator Rutger Hauer, se tornou um marco do 
cinema de ficção científica. Ironicamente, uma 
sensação das mais intrínsecas ao ser humano 
– o medo da morte e a melancolia diante da 
efemeridade da vida – fora trazida ao cinema 
por dois androides. O que também vale 
mencionar, como é o caso dos filmes de 
heróis, a constante utilização de exércitos de 
seres extraordinários e gerados a partir de 
computação gráfica para amenizar no 
espectador o impacto da morte de humanos, 
como se um exército de robôs ou de 
alienígenas hominídeos fosse, 
essencialmente, mal ou digno de morte, 
descartável, talvez algo já sugerido pela 
própria computação gráfica. 

 
É uma experiência e tanto viver com medo, 
não é mesmo? Ser um escravo é assim. Eu 
vi coisas que vocês não acreditariam. 
Naves de ataque em chamas em torno de 
Órion. Eu presenciei raios C brilharem no 
escuro perto do portão de Tannhauser. 
Todos esses momentos serão perdidos no 
tempo como lágrimas na chuva. Hora de 
morrer1 (Blade Runner 1982). 
 

 
Entre Homens de Ferro e Capitães 
América 
 

Quando se fala em holofotes, cultura 
de massa, blockbusters e histórias de ação, 
logo pensamos nos Estados Unidos e seus 
“enlatados”. Não é raro encontrar nas áreas 
acadêmicas um certo distanciamento dos 
filmes hollywoodianos – os chamados high 
concept (Wyatt 1992). Os high concepts 
desafiam a estética artística ao buscar em 



suas narrativas estereotipadas, 
unidimensionais e supostamente vazias 
elementos que visam alcançar o maior público 
possível. Seguem uma narrativa linear que 
visa o entendimento de todos os 
espectadores sem deixar muitas lacunas para 
subjetivações.  

Esta questão do cinema high concept 
ser simplório e raso se assemelha com o que 
Gustave Le Bon (2005)  postulara sobre as 
massas e que Freud retoma acrescentando a 
dimensão do inconsciente em Psicologia das 
massas e a análise do eu (1921/1990). Le 
Bon não poupa críticas ao comportamento 
irracional e sugestivo das massas, dizendo o 
quão são submissas às imagens, 
especialmente às imagens simples e de 
conteúdo resumido. Algumas ideias só 
cativariam as massas se apresentadas de 
forma simplificada e superficial, 
acompanhadas de palavras cujo conceito seja 
tão subjetivo que se acabam por se tornar 
mal-definidas (Le Bon 2005, 55). O autor 
chega a afirmar que estas imagens ou 
palavras seriam o que realmente cativaria e 
inspiraria as massas.  
 
 

Palavras cujo sentido são mal definidas às 
vezes são aquelas que possuem a maior 
influência. Como, por exemplo, os termos 
democracia, socialismo, igualdade, 
liberdade, etc., cujo sentido é tão vago que 
volumes imensos não são o suficiente para 
fixá-los (Le Bon 2005, 99. Tradução livre2). 

 
 

Estes termos – democracia, liberdade, 
igualdade –, não por acaso, são dos termos 
mais utilizados nos blockbusters, desde 
comédias românticas até, principalmente, os 
filmes de ação e aventura, cujo protagonista é 
uma atualização do símbolo do herói e 
precisa “libertar seu povo” a partir de seus 
ideias – no caso, a chamada pax americana 
oferecida pela cultura de massa.  

Isso fica evidente nos filmes de heróis. 
O protagonista é uma metamorfose 
contemporânea do herói primevo, um 
personagem que muitas vezes segue o 
monomito do herói de Joseph Campbell 
(1949). Campbell propõe que os heróis dos 
contos, livros, lendas e folclores, bem como 
os rituais tribais de passagem, seguem um 
padrão de etapas, o que chama da “jornada 
do herói” (Ibid.). Essa jornada carregaria a 
ideologia de um povo que, no caso dos 
blockbusters, é claramente uma ideologia 
americanizada – a jornada do herói é, 
também, uma metáfora para a jornada do 
sujeito ao seu próprio inconsciente.  

Desde Rambo, John Connor e John 
McLane até o Homem de Ferro e o Capitão 
América, mesmo que permeado por 
androides, deuses nórdicos e monstros 
alienígenas, o que está em evidencia é a paz 
e a liberdade exportada da América no século 
XX e recriada no século XXI a partir dos 
atentados de 11 de setembro.  

 
 

[...] depois da Segunda Guerra, os 
americanos acreditavam que os Estados 
Unidos eram superiores não somente 
política e economicamente, mas também 
culturalmente. Eles pensavam que tinham o 
dever de difundir os valores e ideais norte-
americanos por toda a América Latina (Tota 
2014, 202). 

 
 

O que importa para o expectador 
comum é ter a certeza que a suposta 
liberdade que ele vive seja mantida ante uma 
ameaça. Dizemos suposta, pois vivemos em 
uma era de superexposição, onde voyeuristas 
e exibicionistas se apaixonam por imagens 
cada vez mais simplificadas e corporificadas, 
iminentes a ataques terroristas ou violência 
urbana gratuita.  

Outro autor que corrobora com essas 
ideias de passividade e manipulação das 
massas por imagens heroicas e simplórias é 
Jean Baudrillard (2004). Segundo  autor, as 
massas buscam sempre o espetáculo fictício 
mesmo que lhes seja apresentado um sentido 
forte, real e coeso dos fatos. Querem apenas 
os signos imaginários ofertados; a mensagem 
em si não importa. Idolatram os estereótipos e 
“todos os conteúdos desde que eles se 
transformem numa sequência espetacular” 
(Baudrillard 2004, 19). O que as massas 
conservaram segundo Baudrillard, foi o 
fascínio dos mártires e santos, ritos e 
cerimoniais, junto ao espetáculo. “Não 
recusam morrer por uma fé, por uma causa, 
por um ídolo”. (Ibid, 13).  

O expectador comum dos filmes da 
cultura de massa se torna um ser amorfo e 
sem subjetividade, passivo e silencioso, que 
visa apenas o consumo daquilo que lhe é 
mais simples. A produção em massa reduz a 
arte reflexiva ao atender às expectativas 
deste público: para alcançar milhões, não se 
pode partir do pressuposto que todos tenham 
uma capacidade reflexiva das mais altas. 
Parte-se do mais baixo padrão de criação, da 
mais simples imagem, da ideia mais reduzida. 
Onde estaria a arte em um filme no qual 
alienígenas explodem o Empire State Building 
e a Casa Branca e, convenientemente, 
apenas o exército americano, inspirado por 
um discurso sobre liberdade feito em 4 de 



julho pelo presidente americano, pode salvar 
a humanidade? 

Didi-Huberman comenta sobre isto 
quando contrasta o universo artístico e 
politizado de Pasolini com o mundo que se 
desenvolvia em torno do cineasta, 
especialmente quando escrevera em 1975 um 
artigo intitulado O desaparecimento dos 
vagalumes. Huberman ressalta o signo da 
noite e da escuridão como o abismo ao qual 
os vagalumes seriam devorados e se 
tornariam invisíveis, somente para, logo em 
seguida, afirmar que não era na noite que 
eles haviam desaparecido, uma vez que este 
ainda era o único horário que poderíamos 
procurar pelos seus brilhos.   

O autor completa: 
 
 

Não foi na noite que os vagalumes 
desapareceram, com efeito, Quando a noite 
é mais profunda, somos capazes de captar 
o mínimo clarão, e é a própria expiração da 
luz que nos é ainda mais visível em seu 
rastro, ainda que tênue. Não, os vaga-lumes 
desapareceram na ofuscante claridade dos 
“ferozes” projetores: projetores dos 
mirantes, dos shows políticos, dos estádios 
de futebol, dos palcos de televisão (Didi-
Huberman 2014, 30). 

 
 
O autor ainda cita os homens que Pasolini 
chama de “singulares engenhocas que se 
lançam umas contra as outras” (Ibid, 30-31), 
dizendo que estes são os “corpos 
superexpostos, com seus estereótipos do 
desejo, que se confrontam em plena luz dos 
sitcoms” (Ibid.), o que os afastaria dos 
hesitantes e inocentes vagalumes, 
lembranças de um passado melancólico e 
doloroso de Pasolini. Neste aspecto, os 
vagalumes seriam o extremo oposto dos 
olimpianos de Edgar Morin (2009) – 
celebridades, atletas midiáticos, socialites, 
pessoas de destaque –, mas que estariam 
desaparecendo por alçarem vôo em direção 
aos holofotes do Olimpo. 
 
 
Hulks, duplos e fantasia 
 

Seriam os vagalumes os hesitantes e 
inocentes ou os inquietos e resistentes? 
Talvez um pouco dos dois, uma vez que o 
jogo de opostos é inerente à condição 
humana. Assim como o dualismo pulsional de 
Freud, os vagalumes carregariam consigo 
todas as ambivalências, oposições, somas e 
pólos que lhes garante o brilho. Como ilustra 
Jacques Lacan com a banda de Moebius, 
esses opostos não se anulam; dançam entre 
superfície e sombra. Se tornam, ao mesmo 

tempo, familiares e desconhecidos, 
domésticos e estranhos, iluminados e 
sombrios. Os vagalumes são unheimlich. 

O Unheimliche – conceito 
desenvolvido por Freud (1919/1990) que 
antecede a pulsão de morte – engloba, em si, 
tanto o que é familiar quanto o que é 
desconhecido e inquietante. É aquilo que tira 
o sujeito de seu eixo quando algo que se 
apresenta aparentemente desconhecido 
coloca em xeque uma realidade externa que 
se choca com a realidade interna e com algo 
que é conhecido para sua psiquê, porém 
recalcado. Por isso este conceito é importante 
para levarmos adiante o presente estudo: o 
unheimlich é “tudo aquilo que deveria 
permanecer oculto e secreto.... mas veio à 
luz” (Schelling in Freud 1919/1990, 281). É 
algo desconhecido para o consciente, 
conhecido para o inconsciente; oculto da 
consciência, constante e familiar para a 
psiquê. Algo que se manifesta e traz 
desconforto, gera angústia, desequilibra, 
choca; ao mesmo tempo, causa fascínio, atrai 
o olhar, chama a atenção.  

A fantasia, palavra grega que tem 
como etimologia o conceito de “tornar visível; 
fazer aparecer” esconde a angústia do 
unheimlich e permite ao sujeito vivenciar 
heróis voando e soltando fogo pelas mãos 
sem que isso coloque em xeque a realidade 
externa tal como a conhece. É o “pacto 
ficcional” de Umberto Eco, que transforma o 
sonho de ser invulnerável e poderoso em algo 
passível de ser assistido. A ficção, assim 
como diz Freud no mesmo artigo, permite que 
o recalque seja posto de lado. Os heróis 
permitem que o sujeito vivencie, morra e 
sobreviva a eles, a cada dia novamente, sem 
que isso gere angústia – afinal, pra quê 
serviria o entretenimento essencial da cultura 
de massa se não conseguisse transformar 
angústia em fantasia e, além de tudo, 
comercializá-la como bem-estar? 

Esses duplos, esses alter-egos do 
espectador, esse eu fantástico que ele 
permite existir – e resistir – quando está 
diante de um herói da ficção é, senão, um 
“vagalume subjetivo”, pessoal, que muitos 
recalcam e alguns deixam voar. Talvez os 
vagalumes desapareciam para Pasolini na 
medida em que a cultura de massa 
transformava o sujeito em um autômato 
consumidor de fantasias tão padronizadas 
que ele pouco se identificava após a sala de 
cinema acender suas luzes.  

Porém, é exatamente a resistência 
desse vagalume, subjetivo e fantasioso, 
pulsional e inconsciente de cada sujeito que 
permite que os super-heróis do cinema de 
massa sejam tão procurados nos dias de 
hoje. Que os filmes sejam rasos e se 



distanciam de uma alta arte, não vem ao 
caso. Contudo, não podemos deixar de olhar 
para Hulk, Capitão América ou Batman com 
fascinação somente por eles arrecadarem 
bilhões de dólares. Aliás, precisamos olhar 
pra eles exatamente por isso; exatamente por 
emitirem algum lampejo qualquer que fale 
diretamente com o vagalume subjetivo de 
cada sujeito.  

Para Didi-Huberman, os vagalumes 
teriam desaparecido na época em que a 
cultura de massa, consumista e sonhadora, 
dita as regras da vida tornando-a em um 
“espetáculo indefinidamente comercializável” 
(Didi-Huberman 2014, 38).  
 
 

Seria criminoso e estúpido colocar os vaga-
lumes sob um projetor acreditando assim 
melhor observá-los. Assim como não serve 
de nada estudá-los, previamente mortos, 
alfinetados sobre uma mesa de 
entomologista ou observados como coisas 
muito antigas presas no âmbar há milhões 
de anos. Para conhecer os vaga-lumes, é 
preciso observá-los no presente de sua 
sobrevivência: é preciso vê-los dançar vivos 
no meio da noite, ainda que essa noite seja 
varrida por alguns ferozes projetores. Ainda 
que por pouco tempo. Ainda que por pouca 
coisa a ser vista: é preciso cerca de cinco 
mil vaga-lumes para produzir uma luz 
equivalente à de uma única vela. (Ibid., 52) 

 
 

Por que, então, olhar para os super-
heróis e esquecer de seus lampejos, com o 
preconceito intolerante deles estarem por 
tempo demais nos holofotes, sendo todos 
metáfora para símbolos de nosso psiquismo? 
Por que os projetores, que tiram o brilho dos 
vagalumes, cegam tanto o espectador – ou o 
pesquisador? Ora, os vagalumes, mesmo 
quando estão pertos de uma luz infinitamente 
mais forte, não deixam de brilhar. Nós é que 
não temos habilidade para diferenciar seus 
fracos porém constantes pulsos de 
eletricidade junto à luz que emana do Olimpo.  
  
 

Assujeitou-se o mundo, assim, totalmente 
como o sonharam – o projetam, o 
programam e querem no-lo impor – nossos 
atuais “conselheiros pérfidos”? Postulá-lo é, 
justamente, dar crédito ao que sua máquina 
quer nos fazer crer. É ver somente a noite 
escura ou a ofuscante luz dos projetores. É 
agir como vencidos: é estarmos 
convencidos de que a máquina cumpre seu 
trabalho sem resto nem resistência. É não 
ver mais nada. É, portanto, não ver o 
espaço – seja ele intersticial, intermitente, 
nômade, situado no improvável – das 
aberturas, dos possíveis, dos lampejos, dos 
apesar de tudo. (Ibid., 42) 

 
 

Os vagalumes resistem; dançam 
titubeantes na banda de Moebius entre os 
polos. São feitos da matéria da realidade e do 
brilho da fantasia, que resiste ao tempo e 
conserva a criança e seus desejos no 
inconsciente – distante dos holofotes da 
consciência. Os vagalumes de Pasolini eram 
sonhadores, inquietos, inovadores, assim 
como a criança que coloca uma toalha nas 
costas para brincar de Superman. E se Freud 
diz em A interpretação dos sonhos 
(1900/1990) que tudo que possuímos 
mentalmente uma vez está passível de 
retorno, esses desejos infantis ficariam 
guardados, ocultos, lançando em nossa vida 
cotidiana pequenos lampejos de excitação, 
guiando nossas fantasias e nos aproximando 
dos nossos heróis.  

O material inconsciente busca o tempo 
todo se tornar consciente. A pulsão busca o 
tempo inteiro ser satisfeita. O unheimlich 
media o recalcado e o mundo externo, 
ativamente buscando se fazer presente. Essa 
compulsão à repetição é impulsionada pelos 
desejos mais íntimos, muitos que nem mesmo 
o próprio sujeito reconhece.  
 

Porém, é quando esses desejos se 
tornam lampejos que os vagalumes ganham 
mais força. Se para Pasolini eles 
desapareceram por causa dos holofotes, é 
porque, antes deles desaparecerem, talvez 
nós mesmos ficamos ofuscados pelas 
intensas luzes da cultura consumista e 
perdemos a capacidade de enxergar os 
pequenos brilhos dos vagalumes em 
contraste com o dos projetores. Nem por isso 
significa que eles sumiram, de fato.  
 
 
Imortalidade e transitoriedade: uma 
nota final sobre heróis e vagalumes 
 

Heróis e vagalumes resistem, cada 
um à sua maneira. Resistência na psiquê, 
resistência no inconsciente, resistência em 
admitir a identificação. Resistência que gera 
luz. Brilho que trabalha com presença e 
ausência, antecipação e transitoriedade, 
opostos que se complementam. Cada lampejo 
dos vagalumes é finito; não se sabe onde se 
dará o próximo. Podemos tentar, na 
escuridão, projetar seus trajeto para tentar 
visualizar o próximo brilho, mas as chances 
de errarmos e termos que redirecionar o olhar 
é grande. Há a antecipação de um novo 
pulsar, mas não há a certeza de onde.  

No cinema, na TV ou no Netflix, os 
heróis resistem. De fato, a cultura de massa e 



o consumismo às vezes retificam uma 
tendência à obscuridade, com histórias 
enlatadas e artificiais, distanciando o 
espectador e enfraquecendo a identificação. 
Mas esse herói arquetípico que trazemos 
dentro de nós – um deslocamento do Pai, 
representante do Ideal do Eu, superegóico e, 
doravante, totêmico – pode ser desde os da 
ficção mais distante da realidade tal como a 
conhecemos como fazer parte do nosso dia-a-
dia. De Dom Quixote a He-Man – passando 
pelos personagens folclóricos e os nossos 
professores, e sempre em constantes 
atualizações – o herói, este símbolo de 
esperança, redenção e coragem, funciona 
como um guia moral para nossas próprias 
façanhas cotidianas.  

A mesma cultura de massa que 
contribuiu para o desaparecimento dos 
vagalumes e a superexposição do arquétipo 
do herói também contribuiu para reforçar sua 
imagem. De fato, a resistência dos 
verdadeiros vagalumes se dá na periferia 
dessa cultura massiva – é parte de um todo, 
porém brilha em pequenos pontos de 
resistência –, mas os super-heróis da era 
moderna, agora atualizados para a 
identificação com o sujeito do século XXI, 
continuam pulsantes. É importante notar que 
a sobrevivência do herói nos tempos atuais se 
dá por uma espécie de discurso foulcaltiano, 
onde a reiteração do discurso de resistência 
se sustenta, ora de forma burlesca e satírica, 
ora de forma politizada e enérgica. Às vezes, 
este discurso é abafado com histórias 
empobrecidas.  

Retomando Freud em Reflexão para 
tempos de guerra e morte (1915/1990), para 
finalizarmos este pequeno ensaio,  
 
 

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).  

 
Referências 
 
Baudrillard, Jean. 2004. À sombra das maiorias 
silenciosas. Trad.: Suely Bastos. São Paulo: 
Brasiliense. 
 
Campbell, Joseph. 1949. The hero with a thousand 
faces. London: Fontana. 
 
Didi-Huberman, Georges. Sobrevivência dos vaga-
lumes. Trad.: Vera Casa nova e Márcia Arbex. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2014.  
 

FREUD, Sigmund. (1900/1990. A interpretação dos 
sonhos. In:__ Edição Standart Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas, v. IV e V. Rio de Janeiro: 
Imago. 
 
______. 1915/1990. Reflexões para tempos de 
guerra e morte. In:__ Edição Standart Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas, v. XIV. Rio de 
Janeiro: Imago.  
 
______. [1915] 1916/1990. Sobre a transitoriedade. 
In:__ Edição Standart Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas, v. XIV. Rio de Janeiro: 
Imago.  
 
______. 1919/1990. O Estranho. In:__ Edição 
Standart Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas, v. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1990, 
pp. 275-314. 
 
______. 1921/1990 Psicologia das massas e 
análise do eu. In:__ Edição Standart Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas, v. XVIII. Rio de 
Janeiro: Imago. 
 
LE BON, Gustave. 2005. The Crowd: a study of the 
popular mind. Reino Unido: Filiquarian.  
 
MORIN, Edgar. 2009. Cultura de massas no século 
XX: volume 1: Neurose. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária. 

 
TOTA, Antonio Pedro. 2014. Os Americanos. São 
Paulo: Contexto.  
 
WYATT, Justin. 1994. High Concept: movies and 
marketing in Hollywood. Austin: University of Texas 
Press. 
 
Filmografia 
 
Avengers: Age of Ultron. 2015. De Josh Whedon. 
Estados Unidos: Marvel. Blu-Ray. 
 
Blade Runner. 1982. De Ridley Scott. Estados 
Unidos: Warner. DVD.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Do original: “Quite an experience to live in fear, 
isn’t it? That’s what it is to be a slave. I’ve seen 
things you people wouldn’t believe. Attack ships on 
fire on the shoulder of Orion. I watched C-beams 
glittle in the dark near the Tannhauser gate. All 
those moments will be lost in time like tears in rain. 
Time do die”. 
2 “Words whose sense is the most ill-defined are 
sometimes those that possess the most influence. 
Such, for example, are the terms democracy, 
socialism, equality, liberty, &c., whose maning is so 
vague that bulky volumes do not suffice to precisely 
fix it”. 


