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Introdução 

 

Manipular os efeitos estéticos das obras de arte é um privilégio que os artistas gozam 

em detrimento à incapacidade de alterar a realidade que os cerca. Cabe ao autor guiar o 

espectador por caminhos os quais ele não sabe o que encontrará. Mas o tempo inteiro é o 

artista quem controla as rédeas do imaginário ao qual o aventureiro leitor se entrega. A cada 

página ou cena, a iminiência da surpresa é o que mantém aceso o pacto entre eles acordado: 

não questionar as demandas do universo fornecido para que os efeitos estéticos sejam 

garantidos e a certeza da satisfação. Se o autor nos fornece um mundo fantástico, sabemos 

que devemos suspender os princípios de realidade que levaríamos livro adentro caso este nos 

fornecesse algo calcado na realidade. No entanto, é quando esses dois caminhos se cruzam – a 

certeza de estar imerso em um mundo no qual os princípios da realidade funcionam e, ao 

mesmo tempo, elementos fantásticos nos supreendem – que podemos experimentar os efeitos 

do estranho.  

Ao menos, é assim que Sigmund Freud coloca ao final do artigo O Estranho (Das 

Unheimliche, [1919]1990). Em um conto de fadas, nosso princípio de realidade é 

temporariamente suspenso, pois animais falantes ou feitos extraordinários são comuns aquele 

universo. Por isso que, segundo o autor, efeitos do Unheimlich podem ser sentidos em O 

Homem de Areia, de E.T.A. Hoffmann, por ter nos apresentado um mundo aparentemente real 

– ou simplesmente não ter apresentado nada, e deixado o leitor supor estar em um mundo 

considerado normal. Esta é uma premissa, diga-se de passagem, de grande parte dos romances 

vitorianos. 

No entanto, se hoje em dia estamos tão híbridos com máquinas e realidade alternativas 

– como os filmes, games, desenhos, ações de publicidade - e tão entregues às nossas 

extensões e construções auxiliares, em um diálogo mcluhiano e psicanalítico, como nos 

distanciar da certeza da manipulação de uma realidade ao nosso redor para sentirmos os 

efeitos do Unheimlich nas obras de arte? 

Responder a essa pergunta demanda uma outra abordagem ao tema que não o que 

pretendemos. E, logo de início, já laçamos uma questão duvidosa quanto ao material que 

iremos desenvolver: será que, ao crescermos com os superheróis e estarmos em contato o 

tempo todo com o imaginareal fornecido pela ficção, o estranho agiria dentro desse panorama 
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ou será que precisamos estar recalcando a toda hora nossos desejos refletidos nas telas e, com 

isso, viver em um constante estado vertiginoso, sofrendo sempre as intervenções estranhas em 

nosso aparelho psíquico de uma forma um tanto mais “moderna”? 

Deixamos essas perguntas para depois. Por ora, vamos com Freud nas categorias do 

Unheimlich que ele propôs em seu artigo e associá-las aos poderes que o superheróis 

demonstram em seus filmes ou quadrinhos. Para isso, é preciso que o pacto ficcional seja 

quebrado e haja um comprometimento em focar apenas nessas co-relações, utilizando, mesmo 

em tempos tão governados pelas situações imaginárias, o mesmo método que Freud utilizou 

em seu artigo. 

 

*** 

 

O termo Unheimlich foi escolhido por Freud para representar esse fenômeno por 

conter dentro de seu próprio radical, Heim-, um significado ambíguo, opositivo. Heimlich é 

tudo que é do lar, familiar, doméstico. No entanto, pode significar, também, conforme seu 

emprego, o oposto desse sentido, algo desconhecido, estrangeiro, oculto e assombrado. Ao 

usar o prefixo un- de negação, Freud aproveita as vicissitudes do termo alemão para excluir, 

na verdade, o sentido de familiar e não-familiar e condensar o fenômeno em um termo que 

significa não-(des)conhecido - e isso pode ser acentuado mais se forem levados em conta os 

estudos acerca da Verneinung, a denagação, no qual o inconsciente não conhece a negativa. 

Então, se dissermos que algo não nos é familiar, estamos recalcando sua familiaridade. O 

próprio nome Unheimlich é, antes de tudo, apenas heimliche, servindo o prefixo un- como a 

marca do recalque (Cf. Freud, [1919]1990).  

As sensações de terror e insegurança que o Unheimlich causa e que tantos autores 

abordam pode ser entendido por duas partes. Primeiro, pois o familiar esquecido que ressurge 

causa, senão, angústia, dada a força de sua emergência. Segundo, pois o desconhecido é 

sempre algo oculto e misterioso, daí a necessidade do homem primitivo em nomear aquilo 

que está fora de seu alcance. A angústia, como Freud coloca posteriormente em Inibições, 

Sintomas e Angústia ([1926]1990), é uma reação frente a um perigo desconhecido, sendo uma 

situação perigosa reconhecida, lembrada e esperada de desamparo onde há, inegavelmente, 

uma relação estreita com o Unheimlich. A angústia, coloca o autor, é “por um lado, uma 

expectativa de um trauma e, por outro, uma repetição dele em forma atenuada” (Idem, 161). 

Traduzida para o português também como ansiedade sem muita importância em se manter fiel 

ao original, mas que, para fins deste trabalho, será chamada por seu nome origina, angst – é 
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de caráter indefinido, sem objeto, no qual cria-se uma expectativa por algo, enquanto que o 

medo objetal – furcht – é caracterizada por uma “escolha” de um objeto específico.  

Estamos lidando com categorias de sentimento que remetem àquilo que nos causa 

estranheza e faz emergir uma angústia. É quase automático assimilarmos este conceito ao 

terror que, indubtavelmente, faz parte dos fenômenos unheimliche, mas não são sua 

totalidade. Freud enumera algumas situações que estariam relacionadas ao estranho, mas é 

atento o suficiente para não limitar o conceito apenas a estes exemplos. Há mais o que ser 

explorado, diz o psicanalista, e é isso que pretendemos buscar neste texto.  

“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). Estas 

crenças nem sempre tem de estar relacionadas ao terror e às sensações negativas, por mais que 

o termo possa sugerir exclusividade nesta relação. A visão de uma pessoa voando sem 

nenhum aparato, simplesmente plainando no ar sem dispositivo especial algum, pode nos 

causar uma sensação de estranheza e não necessariamente estar relacionada a um terror. Em 

algum estágio da vida, fomos obrigados a recalcar nossa vontade de voar, deixando que ela se 

manifeste na linguagem dos sonhos. Ao nos depararmos com isso, sem dúvida nenhuma 

entraremos em contato com uma situação que é estranha e ‘absurda’, mas que nos é tão 

familiar quanto o mito de Ícaro ou a história do Superman. E, se tínhamos quando criança a 

ardente crença de podermos voar e que, mais tarde, fomos obrigados a relegar, ao nos 

depararmos com ela novamente instaurar-se-ia a estranheza. 

Há algo de fantástico no Unheimlich. Basta vermos os exemplos de Freud para 

continuarmos na trilha certa. Autômatos e a incerteza se um objeto que se assemelha a uma 

pessoa esteja animado de verdade; a magia; a bruxaria; um corpo em decomposição; uma mão 

decepada; o animismo; a compulsão à repetição; a repetição involuntária; a onipotência de 

pensamentos; a duplicação do eu; o complexo de castração. Os exemplos seguem dois 

caminhos: o fantástico ou o lúgubre, por isso é impossível creditarmos o Unheimlich apenas 

àquilo que é macabro. E se retirarmos essa segunda categoria, sobra o que a criança mais 

tinha de espetacular em sua imaginação e fantasia.  

 
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 life (CAMPBELL, 1993, p. 17). 
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A citação acima de Joseph Campbell refere-se ao fato do inconsciente preservar os 

desejos e impressões infantis, muito mais intensos que os da vida adulta e geralmente 

manifesto nos sonhos, como o próprio complexo de Édipo. Em suma, o conteúdo inconsciente 

é basicamente infantil. Sem dúvida que há traços adultos, captados a qualquer momento, mas 

os desejos mais intensos nos acompanham desde a infância. A própria manifestação do 

Unheimlich, segundo os exemplos de Freud, é de origem infantil, como a vontade de que um 

boneco tenha vida, o sentido de imortalidade, a onipotência de pensamento, a duplicação.  

“Uma experiência estranha ocorre quando os complexos infantis que haviam sido 

reprimidos revivem uma vez mais por meio de alguma impressão, ou quando as crenças 

primitivas que foram superadas parecem outra vez confirmar-se” (FREUD, [1919]1990, p. 

310). A experiência estranha, então, se dá quando um fato nos faz reviver sensações e ideias 

que nos governam há muito tempo. Duas citações de A interpretação dos sonhos (FREUD, 

[1900]1990), quase 20 anos antes, já davam substância ao caráter infantil do inconsciente: 

“nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente” (SCHOLZ 

apud FREUD, idem, p. 55) e que “qualquer impressão, mesmo a mais insignificante, deixa 

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

ibidem, rodapé). Como disse Campbell, os feitos infantis são tão intensos, que algo tão 

poderoso quanto isso não seria esquecido. No caso do estranho, são esses mesmo desejos e 

impressões que logo ressurgem quando em contato com algo que faça o sujeito reviver essas 

crenças.  

Sem dúvida que os filmes, os jogos e os quadrinhos - muito embora os personagens 

desta mídia estejam mais disseminados no consumo do cinema e games que dos gibis nos dias 

atuais – representam um espectro enorme para reforçar desejos nas crianças, como ser forte 

como o Superman, dirigir um carro bacana como o Batman ou pular entre prédios como o 

Homem-Aranha. Aliás, é o mergulho nessas fantasias infantis que permite aos adultos criarem 

personagens tão complexos (RANK, 2008).  

Os superheróis de hoje são nada mais que as vicissitudes contemporâneas de figuras 

mitológicas como Aquiles ou Perseu. Enquanto tentava dormir e pensava em um novo 

personagem, Jerry Siegel, um dos criadores do Superman, disse ter tido uma luz e que 

concebera um personagem tão forte quanto Sansão, Hércules e todos os outros heróis que 

conhecia desde criança, só que com algo a mais (REYNOLDS, 1992, p. 9). O mesmo material 

mitológico pode ser observado no Capitão Marvel e seu grito de guerra que lhe garante 

poderes, SHAZAM, que significa “pela sabedoria de Salomão; pela força de Hércules; pela 

destreza de Atlas; pelo poder de Zeus; pela coragem de Aquiles; pela velocidade de 
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Mercúrio”. Segundo Campbell, as mitologias falam de temas da imaginação, aspectos 

universais e que devem representar nossa “imaginação racial” em geral, “aspectos 

permanentes do espírito humano – ou, como dizemos hoje, da psiquê” (CAMPBELL, 2006, p. 

27). Os mitos seriam, na concepção daqueles que seguem o percurso da psicanálise, o coletivo 

dos sonhos, enquanto os sonhos seriam manifestações individuais dos mitos (Cf. Campbell, 

1993). Seguindo esta linha de raciocínio, o material do qual são extraídas as narrativas míticas 

pode ser encontrado na vida psíquica do Homem e é manifesto, em sua maioria, através dos 

sonhos com uam certa coletividade de temas em seu caráter simbólico.   

Tal material é o mesmo utilizado na criação e desenvolvimento dos superheróis 

modernos, respeitando as demandas e mazelas da vida pós-século XIX. Se os heróis da 

mitologia são de origem de fenômenos inconscientes - tal qual, em Édipo Rei de Sóphocles, a 

vontade de dormir com a mãe se manifestava nos sonhos, segundo Jocasta -, seus poderes 

representariam, então, desejos dos mais primitivos do Homem. Hermes tinha velocidade 

sobrehumana, Aquiles era virtualmente imbatível, Poseidon controlava os mares e Zeus os 

céus, Icaro conseguiu alçar vôo, Ajax era um gigante de força descomunal. Esses mesmos 

poderes – e alguns outros mais de acordo com as descobertas tecnológicas do século XX 

como lasers e radioatividade – são os manifestos nos heróis modernos. Características 

animalescas, como as de Pã, são revisitadas em heróis como Wolverine ou o Fera; os mares 

de Poseidon dão poder ao Aquaman; a velocidade de Hermes está presente no Flash; o alter-

ego é uma vicissitude das duas faces de Janus ou das constantes transformações dos deuses 

em mortais para desfrutar alguns prazeres carnais (resta saber se as crianças da Grécia antiga 

vestiam suas armaduras de brinquedo fantasiando serem Hércules ou Heitor tal como as de 

hoje vestem suas máscaras do Batman ou dos Power Rangers).  

 Se esses poderes sobrehumanos são de origem mítica – i.e., inconscientes – e somos 

obrigados a recalcá-los por serem impossíveis, o contato com eles através de obras que os 

invoque só poderia ter efeito estranho sobre nosso aparelho psíquico – e, novamente, aqui 

precisa-se chamar atenção para a suspensão de um suposto pacto ficcional onde tudo pode nos 

universos citados.  

 

 

*** 

 

À luz dos fenômenos analisados por Freud, podemos traçar paralelos entre elas e 

alguns superpoderes. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a análise desses 
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fenômenos variam entre a literatura e realidade, variando entre exemplos reais ou fictícios. 

Além disso, há alguns acontecimentos estranhos na relação espectador/superherói que vai 

além apenas da questão dos superpoderes, todos respeitando os exemplos de Freud1.  

Entre eles, podemos citar a relação do indivíduo para com a morte em conjunto a uma 

compulsão à repetição. O inconsciente não reconhece a própria mortalidade, sendo este um 

dos poucos registros que não temos. Conscientemente, sabemos que podemos morrer a 

qualquer momento, e o superego tem como uma de suas funções manter os perigos 

decorrentes da vida pulsional longe da ameaça à morte. Quando nos deparamos com 

superheróis, ou presonagens duradouros como Sherlock Holmes ou James Bond, há uma 

segurança para o espectador de que o herói não morrerá – salvo raras exceções (isso para não 

entrarmos nas histórias em quadrinhos, onde o superherói nunca morre, mesmo sendo 

declarado como tal, apenas para retornar algumas edições depois). A ilusão da imortalidade 

personificada em um objeto de identificação, que entra em contato direto e faz ressurgir sua 

própria noção infantil de ser imortal. “Ele sabe perfeitamente que tem apenas uma vida, e que 

poderia perdê-la num único desses combates contra a adversidade” (FREUD, [1904]1990, p. 

289). Em outro trabalho, Reflexões para tempos de guerra e morte (FREUD, [1915]1990), o 

autor nos fornece uma pista do encontro entre espectador e herói que jamais morre, fazendo 

ressurgir nossa crença de outrora, e ao mesmo tempo, que temos uma tendência a querer 

reviver sempre essa mesma jornada, para, talvez, buscarmos em nós mesmos os resquícios da 

imortalidade perdida.  

 
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 (idem, p. 329). 

 

 Outro evento unheimliche nesta relação é a própria duplicação do ego. Em trabalhos 

anteriores (ver Sarmento, 2012a e 2012b), ensaiamos a relação do duplo com o alter-ego não 

apenas do herói, mas também do espectador. Os dois personagens nas telas, o herói e o vilão, 

refleteriam os dois percursos pulsionais em nosso aparelho psíquico: o vilão e sua 

agressividade, que mata, corrompe, destrói e divide, reflete nossa pulsão de morte enquanto o 

herói reflete Eros. Há identificação com os dois, não apenas com o herói, como há de se 

supor.  

                                                
1 Para uma metodologia mais direta, usaremos apenas exemplos dos heróis transpostos dos quadrinhos para o 
cinema.  
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A duplicação pode vir em forma de impulsos e ações inconsequentes ou o seu oposto, 

em forma de conservadorismo e vigilância. Segundo Freud, originalmente o duplo era uma 

“segurança contra a destruição do ego”, sendo a “alma imortal” o primeiro duplo do corpo 

(FREUD, [1919]1990, p. 293). Depois disso, o duplo assumiria um caráter tirânico e capaz de 

autocrítica, um objeto de terror em forma de ‘consciência’ – o superego. Ter contato com 

desejos recalcados de querer agredir alguém ou com um personagem que nos remeta a esse 

agente terrível ou mesmo à nossa alma imortal, pode gerar eventos estranhos. 

Quanto aos superpoderes, algumas categorias ficam mais claras. O duplo supracitado, 

pode ser compreendido como o alter-ego – conforme Oscar Cesarotto faz a associação 

(CESAROTTO, 1996) -, ou mesmo como o surgimento de um outro no lugar daquele 

indivíduo. Aqui temos exemplos de como funcionaria o mecanismo de ocultação da 

verdadeira identidade do herói, como é o caso de Bruce Wayne/Batman, Clark 

Kent/Superman e Peter Parker/Homem-Aranha. A respeito do surgimento de um outro, 

podemos citar o Hulk tomando o lugar do contido e inteligente Bruce Banner, como uma 

força irreparável como o id tentando se libertar de um repressor. Não é difícil entender que o 

Hulk é a manifestação dos desejos de Banner, tal como é Mr. Hyde em relação ao Dr. Jeckyll. 

Toda a raiva que Banner é obrigado a conter em situações sociais, assim como o cidadão 

comum, em uma explosão de sentimentos toma conta do sujeito e suas atitudes passam a ser 

controladas exclusivamente pela agressividade, independente de quem esteja por perto. 

Algumas manifestações do duplo que também fazem diálogo com outras categorias do 

estranho – o animismo ou a magia – tem como exemplo o martelo mjolnir conferindo os 

poderes de Thor, o Deus do Trovão, ao franzino Donald Blake, assim como a entidade do 

Motoqueiro Fantasma que toma conta do corpo de Johnny Blaze, neste caso, usando a 

maldade inerente nas outras pessoas como trigger, dispositivo para acionar o poder. Essas 

duas características reafirmam crenças ligadas ao mito, à religião e à atitude para com a 

morte, mais precisamente na figura do Motoqueiro, uma caveira pegando fogo.  

Se há dúvidas entre um corpo estar animado ou não, há também algo fantástico em ver 

um animal falar ou um humano com características animalescas, como podemos observar em 

personagens dos X-Men como o Fera ou as Tartarugas Ninja; o complexo de castração é 

retratado na figura de Matt Murdock e seu duplo, o Demolidor, herói cego com os outros 

sentidos aguçados, que não poupa seus inimigos da morte nos bairros de Nova Iorque; a 

onipotência de pensamento e objetos inanimados ganhando vida e movimentos próprios pode 

ser observada no professor Xavier, líder dos X-Men, ou em seu arquiinimigo, Magneto, que 

tem o poder de manipular os metais.  
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Outro fator que aumenta o efeito unheimliche, especialmente no caso do Batman, que 

visa trabalhar sensações de medo e angústia em seus inimigos, é o que Freud diz sobre o 

estranho efeito que a extinção da realidade e imaginação – o que chamamos acima de 

imaginareal -, “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, e 

assim por diante” (FREUD, [1919]1990, p. 304).  

O cinema pode dar forma a esses símbolos que julgávamos não existir, como uma 

caveira pegando fogo ou um exército alienígena invadindo a terra. No caso do universo 

fictício de Batman, tal como sugerido pelo diretor Christopher Nolan na atual franquia do 

Homem-Morcego, o herói virou um mito, uma lenda urbana após um ano de atuação. Como 

diz um dos bandidos no início de O Cavaleiro das Trevas (NOLAN, 2008) é mais fácil 

ganhar na loteria que ter um encontro com ele. Isso não impede o Comissário Gordon de 

acender o bat-sinal todas as noites, como lembrete aos malfeitores que há alguém à sua 

espreita. Quando há o encontro com Batman, aquele símbolo nos céus, aparentemente 

advindo de rumores e lendas urbanas, o efeito do terror unheimliche facilmente se instaura  

nas vítimas.  

Para o espectador, fica a sensação da vida imaginária do cinema retratar de forma 

menos sintética que os quadrinhos a existência dos personagens. O fato de ter uma pessoa de 

verdade por baixo daquela máscara potencializa os efeitos do imaginareal, essa vertigem 

entre a vida imaginária e a real. A materialidade que o cinema propicia ao retratar essas 

figuras que fazem parte de uma mitologia moderna reacendem crenças infantis e colocam o 

indivíduo em contato com algo que povoou sua mente consciente e fantasias há muito, 

obrigado a ser esquecido em um canto escuro do inconsciente (alguns efeitos especiais, se 

forem mal sintetizados, podem quebrar esse efeito da imagem indicial e interferir na 

experiência da imersão no universo proposto).  

Importante dizer que Freud foi categórico ao ressaltar, em ao menos dois trechos 

distintos d’O Estranho, que o estudo está incompleto e que haveria mais categorias a serem 

pesquisadas futuramente. Seus exemplos eram de teor que, segundo ele, tentariam satisfazer o 

interesse psicanalítico e que o resto ficaria a cargo da estética mas que, ainda assim, não se 

limitariam a esta área apenas.  

Não é difícil mergulhar nesta seara. Podemos usar exemplos de superheróis, 

especialmente do universo dos mutantes X-Men e sua respectiva editora, a Marvel Comics2, 

                                                
2 Nos exemplos a seguir, Flash, Superman e Batman são da DC Comics, concorrente da Marvel.  
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que também se mostrariam estranhos caso ocorressem na vida real. Energia explosiva que sai 

dos olhos ou das mãos de Cyclops ou Gambit poderiam ser associados a um medo de 

combustão espontânea – que remeteria mais às lendas urbanas que material mítico 

propriamente dito mas que, devido ao seu caráter coletivo, não podem deixar de ser 

mencionadas - ou ao poder mais primevo do controle do fogo, como o Tocha Humana. O 

controle dos elementos, assim como o exemplo anterior, pode ser manifesto na Tempestade 

ou no Homem de Gelo; o Flash3 ou o Nightcrawler poderiam reforçar nossos desejos de nos 

locomover com maior rapidez, ao até mesmo sumir de um lugar e aparecer em outro; o Anjo 

ou o Superman ajudariam a reforçar nosso desejo de voar. Até mesmo personagens sem 

poderes, como Batman, Homem de Ferro, a Viúva Negra ou o Justiceiro, dentre muitos 

outros, nos fazem repensar em algumas coisas que gostaríamos de ter, seja poder financeiro, 

habilidades especiais adquiridas com treinamento e dedicação ou inteligência acima do 

comum. Embora estes últimos exemplos não remetam a nada efetivamente estranho, não 

deixam de manifestar alguns ‘desejos’ de fazer justiça, não tolerar a insegurança ou fazer o 

que deve para evitar desastres (tirando Batman, os outros não hesitam em matar os 

criminosos).  

 

*** 

 

Como foi dito no início deste trabalho, precisávamos suspender a questão do pacto 

ficcional que habita nosso mundo para que possamos compreender os superpoderes como 

elementos estranhos. Fizemos um percurso semelhante ao de Freud, situando os poderes e 

suas categorias do Unheimlich ao contato com obras e ocasiões que o estraho se faz presente, 

suspendendo, temporariamente, o pacto ficcional e relevando o imaginareal, situação híbrida 

que vivemos no pós-modernismo, onde real e imaginário constantemente se confundem. 

Um exemplo que pode servir para reforçar a visão de que o pacto ficcional deve ser 

esquecido quando se trata do estranho pode ser extraído dos filmes-catástrofes e sua relação 

com os atentados de 11 de setembro às torres do World Trade Center em Nova Iorque, que 

reforça o caráter da compulsão à repetição.  

É inegável que Nova Iorque seja a cidade mais importante do mundo. A alteridade 

cultural, seja de moradores ou turistas vive em constante expansão, além do que, 

financeiramente, é o centro do mundo. A arquitetura da cidade é patrimônio mundial por 

                                                
3 Único superherói citado que ainda não teve filme desenvolvido, embora já apareceu em duas séries de TV.  
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preservar estilos de vários períodos, especialmente a art déco. Quando não é utilizada no 

cinema e instiga o imaginário do expectador com sua sedutividade, serve como molde para 

cidades fictícias como Metrópolis ou Gotham City.  

Talvez por isso, NY seja uma das mais utilizadas no cinema, até mesmo para causar 

um efeito dimensional: se algo acontece na maior cidade do mundo, dificilmente não 

aconteceria nas demais. E o que mais parece atrair os cineastas de Hollywood é a destruição 

da cidade. Obviamente que não só de NY: Hollywood parece não respeitar os patrimônios 

mundiais e derruba a Torre Eiffel ou explode o Big Ben como melhor lhe convier. Mas NY é 

especial. Um meteoro, ou meteoritos, sempre atinge primeiro a cidade, como podemos ver em 

filmes como em Armaggedon; a cidade é invadida por ondas gigantes, como em Impacto 

Profundo ou O Dia Depois de Amanhã; invasões alienígenas que derrubam todos os arranha-

céus se dão ali, como n’Os Vingadores e Independence Day. Os exemplos são muitos. NY é a 

cidade preferida nos filmes-catástrofe. No cinema, assistimos a prédios da cidade caírem 

todos os anos como dominós e milhares de inocentes morrendo pela imaculações dos vilões 

ou as intempéries temporais. Assistimos a isso imunes, conscientes de que nada nos 

acontecerá. 

Até que os atentados de 11 de setembro mudaram este panorama. Assistimos 

horrorizados àquele espetáculo grotesco que nem mesmo Hollywood, com toda sua 

criatividade pôde conjecturar, por dois motivos: 1) foi simples e pequeno em escala, se 

comparado às catástrofes dos filmes e 2), foi real. Atingiu o homem não pela quantidade de 

mortes, mas pela brutalidade, frieza e pela insegurança. O cidadão identifica-se, muitas vezes, 

mais com a cidade que com a pátria, e os filmes e séries sobre a cidade nos dão uma ideia do 

amor de seus moradores. Mas ser atacado em casa, por um inimigo desconhecido, foi algo que 

abalou os americanos de tal forma que, até hoje, sentimos as consequências.  

Os atentados de 11 de setembro seriam de todas as formas chocantes, não há dúvida. 

O que transforma este acontecimento em um evento unheimliche é que assistimos 

imperiosamente à destruição de NY todos os dias, basta irmos à locadora mais próxima (se é 

que alguém ainda aluga filmes em tempos de torrentz). Quando assistimos a essas obras, 

sabemos que o World Trade Center continua lá, assim como o Empire State Building, a 

Estátua da Liberdade ou o Central Park. No máximo, pensamos: “como eles reconstruiriam 

isso tudo?”. Mas recalcamos a possibilidade dessa ocorrência assim como uma criança se vê 

obrigada a recalcar seu desejo de voar.  

A mesma facilidade que um laser de um vilão qualquer destrói as estruturas do 

Chrystler Building, que pode soar até cômica por ser inverossímel e com falhas técnicas por 
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causa das imprecisões dos efeitos digitais, pode ser vista em telejornais por imagens feitas 

com câmeras de 5 megapixels, e isso é aterrorizante. E, mesmo assim, depois deste terror 

absurdo que abalou as estruturas de segurança e defesa não apenas de um país, mas de todo o 

mundo, continuamos a assistir essas catástrofes, sempre com Nova Iorque como pano de 

fundo. A experiência continua sendo estranha, porém já sabemos que é possível. “Mas é 

impossível um ataque alienígena na cidade”. Será? Será tão impossível quanto uma chuva de 

meteoros ou ondas gigantes? Ou as duas torres sendo atacadas por aviões e derrubando um 

símbolo do americanismo vigente? Se até mesmo um exemplo como esse, que esteve sempre 

presente nas telas do cinema, ainda assim, quando real, se mostrou uma experiência tão 

estranha, porque os superheróis e seus poderes também não se manifestariam?  

 

 

Conclusão 

 

 A falta de literatura sobre o universo dos superheróis e, ainda mais, as comparações de 

fundamentação psicanalítica, nos colocam em uma posição especulativa sobre quaisquer 

efeitos que possa ser levantados pelos superpoderes em relação à estrutura psíquica do 

indivíduo. No entanto, as crescentes bilheterias do genêro nos sugerem que há um mecanismo 

atuando de identificação do cidadão que apenas um apelo mercadológico. Somente em 2012 

tivemos três estreias grandes e duas menores, sendo uma o reboot (mesmo sendo feito pouco 

mais de 5 anos depois do primeiro filme) d’O Motoqueiro Fantasma: o Espírito da Vingança. 

Este filme fugiu um pouco das características comuns aos superheróis e teve um aspecto um 

pouco mais lúgubre, seguindo a proposta do herói.  

No entanto, se juntarmos os quatro filmes do gênero superheróico lançados em 20124 

– o já citado Motoqueiro Fantasma, Os Vingadores, o último filme da franquia de Batman e o 

também reboot (já!) d’O Homem-Aranha – temos um total de pouco mais de U$452,440,00 

apenas no fim de semana de estreia e com valores relacionados apenas aos Estados Unidos. 

Os Vingadores, aliás, ocupa o ranking em terceiro lugar de arrecadações no mundo inteiro, 

perdendo apenas para Avatar e Titanic, com mais de 1,5 bilhão de dólares arrecados5. Em 

média, são três grandes lançamentos do gênero nos cinemas, sendo que, em 2013, espera-se o 

terceiro filme da franquia do Homem-de-Ferro, o segundo Thor, o segundo Wolverine e o 

                                                
4 Deixamos de fora o filme Dredd, outra adaptação dos quadrinhos com teor de aventura, por não se tratar de um 
superherói. 
5 Fonte: boxofficemojo.com 
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reboot do Superman. A crescente demanda desses filmes nos faz questionar quais os 

mecanismos estão em ação dentro do psiquismo do indivíduo para que bilheterias cada vez 

mais astronômicas sejam alcançadas.  

Como Freud abriu caminho para os estudos do Unheimlich, colocando nesse conceito 

alguns exemplos como o duplo, onipotência de pensamento ou animismo e magia, e, além do 

mais, deixou o resto para ser percorrido por aqueles que interessam, não limitando o 

fenômeno apenas ao pouco que dissertou a respeito, cabe aos estudiosos do ramo traçarem 

alguns paralelos modernos, adaptando o conceito aos tempos em que vivemos, em que tudo 

parece estar ao alcance de todos o tempo todo. Se os superpoderes causam ou não efeitos 

estranhos, é singular de cada indivíduo a resposta. Mas, se o caminho foi aberto com 

exemplos presentes nos estudos psicanalíticos e no universo dos superheróis, 

simultaneamente, ao menos, temos condições de investigar mais a fundo essa dinâmica e 

tentar compreender, à luz de um fenômeno tão poderoso, parte do fascínio pelas vicissitudes 

modernas de mitos tão primitivos.  

 
Quando o estranho se origina de complexos infantis, a questão da realidade material 
não surge; o seu lugar é tomado pela realidade psíquica. Implica numa repressão real 
de algum conteúdo de pensamento e num retorno desse conteúdo reprimido, não num 
cessar da crença na realidade de tal conteúdo (FREUD, [1919]1990, p. 309). 
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