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Resumo 
 
This paper aims to discuss the happy ending in 
Hollywood movies alongside Edgar Morin’s mass 
culture theory (2011) and Hans Robert Jauss’ 
horizon of expectations concept (1994). Under 
the scope of Freudian psychoanalysis, especially 
the concepts of fantasy, uncanniness – the 
Unheimliche – and the individual’s anxiety 
towards the issue of mortality, this paper is an 
attempt to become closer to the understanding of 
why blockbusters, especially those adapted from 
comic books and have superheroes as 
protagonists, compulsively aim for a happy 
ending to the point to modifying the original 
work’s end. Is this something that the culture 
industry demands, in an attempt of always 
leaving the individual with a positive emotion and 
denying anxiety, or is it idle and with no 
connection at all to cultural demands and 
standards? 
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Introdução 
 

Tocante máxima da indústria cultural: o 
sujeito deve se identificar com o que consome e 
projetar no consumo sua satisfação, 
especialmente nas obras de arte. Discussões à 
parte sobre a aura da obra e a perda do hic e 
nunc1 das manifestações artísticas, é fato que a 
sociedade contemporânea, há muito, vive na 
reprodutibilidade técnica a única forma viável de 
consumo de seus totens – aqui, sem delongas, 
assumimos as manifestações do aqui e agora, 
outrora populares e folclóricas, como arte fora do 
eixo que foge aos imperativos superegóicos e, 
por sua vez, não atuam de forma simbólica no 
sujeito, salvo raras exceções como os rituais 
religiosos locais, por exemplo.  

Ignorando o valor ético ou sublime dos 
filmes de Hollywood, abre-se espaço para um 
questionamento: por que os filmes blockbusters 
dependem compulsivamente dos finais felizes? A 
resposta, longe de ser óbvia, pode apoiar-se em 
argumentos estéticos, filosóficos ou psicológicos, 
inclusive tendo outro questionamento como 
consequência: será que, hoje, ainda é suficiente 

para o sujeito o final feliz hollywoodiano? Com 
tantas obras dramáticas que buscam a catarse 
pela tragédia, até aquelas que apresentam anti-
heróis ou mesmo vilões como protagonistas 
tendem a amenizar o final e torná-lo mais 
agradável – mais feliz.  

Apoiados em Sigmund Freud (1915; 
1919; 1930) e Edgar Morin (2011), faremos uma 
incursão sobre o universo dos filmes high 
concept (Wyatt 1994) para buscar algo na 
relação do inconsciente do sujeito inserido na 
cultura de massa junto com as exigências 
mercadológicas hollywoodianas que sustente 
essa compulsão aos finais felizes. 

 
Cultura de massa e o horizonte de 
expectativas 
 

Hans Robert Jauss (1994) discute sobre 
as antecipações de determinados aspectos de 
uma obra literária, familiares ao público de 
massa que podem, com isso, “prever” alguns 
acontecimentos nas histórias. Chama isso de 
horizonte de expectativas. Assim como faremos 
com as postulações freudianas sobre escritores 
e criatividade, não vemos empecilho algum em 
traduzir as noções postuladas sobre literatura 
para o cinema, especialmente em se tratando de 
obras da cultura de massas.  

O horizonte de expectativas seria uma 
certa cota de previsibilidade que uma obra 
apresenta, seja por convenções de gênero e 
forma, seja por demanda de público alvo ou por 
tentativas de minimizar os prejuízos de um 
lançamento global das obras e garantir retorno 
de mercado. Assim, é previsível que o herói-
protagonista vença os desafios impostos pelo 
antagonista; é previsível que o antagonista sofra 
um tipo máximo de castigo para suas ações; é 
esperado que o protagonista termine com a 
mocinha; é esperado que os três atos da 
narrativa clássica sejam respeitados, em 
conjunção com a jornada do herói2. 

Ou seja: permite que o espectador reaja 
positivamente à obra, uma vez que aquilo que é 
lhe estranho e desconhecido pode causar efeitos 
negativos em sua recepção. Quando em contato 
com uma obra nova, assim como a experiência 
real, haveria um “saber prévio, ele próprio um 
momento dessa experiência, com base no qual o 
novo de que tomamos conhecimento faz-se 
experienciável, ou seja, legível, por assim dizer, 
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num contexto experiencial” (Buck in Jauss 1994, 
28).  

Completa Jauss: 
 
 

Ademais, a obra que surge não se apresenta como 
novidade absoluta num espaço vazio, mas, por 
intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, 
traços familiares ou indicações implícitas, predispõe 
seu público para recebê-la de uma maneira bastante 
definida. Ela desperta a lembrança do já lido, enseja 
logo de início expectativas quanto a um ‘meio e fim’, 
conduz o leitor a determinada postura emocional e, 
com tudo isso, antecipa um horizonte geral da 
compreensão vinculado (Jauss 1994, 28). 

 
 

O autor contrapõe este horizonte de 
expectativas com a obra prima, que causaria 
uma mudança de horizontes e passa, a partir 
dela, a criar outras expectativas. As obras que se 
sustentam apenas segundo as expectativas 
anteriores acabam por se tornar “culinárias ou 
ligeiras” (Ibid, 31). Cessam de buscar reações 
estéticas e não exigem mudança nem esforço do 
espectador, por atender a demanda familiar 
daquelas sensações, lançando problemas 
morais “apenas para ‘solucioná-los’” (Ibid.), como 
se desse ao espectador 

 
 

a falsa sensação de inteligência ao pressupor 
os acontecimentos. O que efetivamente 
experimentamos em uma obra de arte, aquilo 
para o qual nos voltamos, é antes quão 
verdadeira ela é, ou seja, em que medida 
conhecemos e reconhecemos nela as coisas e 
a nós mesmos” (Gadamer in Jauss 1994, 39).  

 
 

Não é a toa que Jauss utiliza a expectativa 
e a familiaridade como termos principais desta 
teoria. Veremos adiante, com Freud (1919/1990), 
como a inquietante estranheza – o Unheimliche 
– atua para ativar uma angústia perante o 
desconhecido, e como necessitamos de uma 
certa sensação de expectativas atendidas nas 
obras de ficção para o bem-estar.  

Já na década de 60 e seguindo algumas 
pegadas deixadas pelas teorias da Escola de 
Frankfurt, Edgar Morin (2011) nos atenta para 
algo semelhante, sobre a padronização de obras 
da cultura de massa – em especial, os filmes, tão 
em voga na década. Segundo Morin, a cultura de 
massas visaria alcançar um suposto homem 
padrão – o homem imaginário –, cuja linguagem 
universal seria a audiovisual (p. 35). Este 
anthropos universal seria nivelado pelo mais 
baixo padrão intelectual, com a mais simples 
mensagem a ser transmitida, moldado à imagem 
do homem-médio da cultura americana, 
civilização porta-voz da cultura de massa. Este 
ser – “semirreal, semi-imaginário que cada um 

secreta no interior de si” (Morin 2011, 5), seria 
projetivo e identificável, alcançado por símbolos 
e imagens comuns e pertinentes a todos os 
homens.  

Segundo Morin, o imaginário se 
estruturaria segundo arquétipos: 
 
 

Existem figurinos-modelo do espírito humano 
que ordenam os sonhos e, particularmente, os 
sonhos racionalizados que são os temas 
míticos ou romanescos. Regras, convenções, 
gêneros artísticos impõem estruturas exteriores 
às obras, enquanto situações-tipo e 
personagens tipo lhes fornecem as estruturas 
internas. [...] toda estrutura constante pode se 
conciliar com a norma industrial. A indústria 
cultural persegue a demonstração à sua 
maneira, padronizando os grandes temas 
romanescos, fazendo os clichês dos arquétipos 
em estereótipos (Ibid., 16). 
 

  
Os filmes, segundo Morin, devem buscar 

seu público sempre atentando-se para um duplo 
movimento entre o padrão e original. De um 
lado, a garantia do sucesso a partir das 
expectativas e convenções já estabelecidas; de 
outro, o novo sucesso que visa fugir do lugar-
comum. Uma síntese difícil, uma vez que o 
padrão pode envelhecer e o novo pode 
desagradar (Ibid., 18).  

Simplificação e polarização são apenas 
dois aspectos desta padronização. Para que o 
espectador-consumidor se identifique com os 
personagens, é preciso que haja um reflexo de 
sua imagem e seus desejos; é preciso que haja 
verossimilhança entre a realidade vivida e a obra 
ofertada. É por isso que os heróis-protagonistas, 
ainda que habitantes de planetas distantes ou 
universos fantásticos, precisam ser compostos 
por traços genéricos que visam atingir o maior 
contingente possível: geralmente são 
trabalhadores rurais, operários de grandes 
indústrias, muitas vezes às margens do glamour 
público, submissos, tratados como párias ou 
totalmente ignorados por suas capacidades mas 
que, desde o início, se estabelece um potencial 
único. Quando os personagens são olimpianos 
(Morin 2011) como Bruce Wayne ou Tony Stark, 
ainda sim são dotados de mazelas comuns, 
como ser órfãos, ter problemas de depressão, 
etc.  

No entanto, além de serem outcasts 3 , 
também carregam valores comuns aos ideais 
americanos, como liberdade e coragem, 
hipnotizados por um discurso no qual tentam se 
desamarrar das correntes do Destino e fazer o 
seu próprio caminho repleto de dignidade e 
justiça. Estes conceitos seguem a lógica da 
simplificação, e estão dentro da seara de termos 
que Gustave Le Bon (2005) diz sobre serem 
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vazios que teriam alto grau de penetração na 
massa, por serem tão subjetivos e apaixonantes 
que trariam as mais esperadas reações nos 
sujeitos dentro de seus grupos.  

Além disso, esses traços comuns – 
profissionais, ideológicos, sociais – devem ser 
atentamente seguidos para que o trabalhador 
comum, grande consumidor do entretenimento, 
se identifique com eles e esqueça a árdua 
jornada de trabalho, cheia de riscos e tristezas, e 
possa sorrir e se divertir para trabalhar 
“recuperado” no dia seguinte. 

Segundo Adorno e Horkheimer (in Lima 
2000), este entretenimento raso que busca a 
satisfação fácil seria o prolongamento do 
capitalismo. Para ser feliz em seu tempo de 
lazer, o homem só poderia captar as cópias e 
reproduções da sua própria existência, limitada 
ao seu ambiente de trabalho: “Do processo de 
trabalho na fábrica e no escritório só se pode 
fugir adequando-se a ele mesmo no ócio” 
(Adorno e Horkheimer in Lima 2000, 185). 

 
 

Para permanecer prazer, não deve existir 
esforço algum, daí que deva caminhar 
estreitamente no âmbito das associações 
habituais. O espectador não deve trabalhar 
com a própria cabeça; o produto prescreve 
qualquer reação [...] Toda conexão lógica que 
exija alento intelectual é escrupulosamente 
evitada (Ibid.). 

  
 

Fantasias eró(i)ticas 
 

Em dois textos publicados em sequência 
– Escritores criativos e devaneios (1908a) e 
Fantasias histéricas e sua relação com a 
bissexualidade (1980b) –, Freud nos fala do 
caráter erótico e ambicioso da fantasia 
masculina. Em ambos os textos, o psicanalista 
diferencia as fantasias masculinas e femininas 
dizendo que, enquanto estas buscariam um 
caráter estritamente erótico como forma psíquica 
de realização de um desejo, os homens 
fantasiariam grandes conquistas ambiciosas de 
fama, glória, status social ou riqueza, geralmente 
com o intuito de ganhar o amor da dama.  

Segundo Freud, as fantasias e devaneios 
 
 

ocorrem talvez com igual frequência em ambos 
os sexos, sendo invariavelmente de natureza 
erótica nas jovens e mulheres, enquanto nos 
homens são tanto ambiciosos como eróticos. 
Não se deve, entretanto, atribuir uma 
importância secundária ao fator erótico nos 
homens; se investigarmos mais de perto os 
devaneios de um homem, veremos que seus 
feitos heroicos e seus triunfos só têm por 
finalidade agradar a uma mulher para que ela o 

prefira a outros homens. Essas fantasias são 
satisfações de desejos originários de privações 
e anelos (Freud 1908b, 163).  

 
 

Edgar Morin nos fala de algo semelhante. 
Em Cultura de massas do século XX (2011), o 
sociólogo dedica um capítulo sobre o que seria 
uma máxima do cinema: o fator a girl and a gun 
– uma mocinha e uma arma. Em um pequeno 
ensaio sobre a tendência hollywoodiana a 
destacar o romance entre herói e a mocinha 
indefesa, repleto de sangue, lutas e a presença 
constante de uma arma de fogo – dispositivo 
fantasioso americano desde as histórias do velho 
oeste –, Morin disserta sobre este aspecto que 
motivaria o espectador a visitar as salas de 
cinema.  

Escreve Morin: 
 
 

O erotismo, o amor, a felicidade, de um lado. 
De outro, a agressão, o homicídio, a aventura. 
Esses dois temas emaranhados, uns 
portadores de valores femininos, outros, de 
valores viris, são, contudo, valores diferentes. 
Os temas aventurosos e homicidas não podem 
realizar-se na vida; eles tendem a se distribuir 
projetivamente. Os temas amorosos interferem 
nas experiências vividas; eles tendem a se 
distribuir identificativamente (Morin, 2011, p. 
104). 
 

 
O herói da cultura de massas estaria, para 

Morin, acima, às margens ou abaixo da mesma 
lei a qual o espectador estaria submetido. A 
partir da identificação com ele através de traços 
verossímeis, o espectador poderia sonhar em 
romper essas amarras que lhe sufocam, uma 
vez que o herói triunfa sobre os males que o 
assolam e cria a sua própria lei: a de ser livre, 
eliminar os seus inimigos por ser “justo” e ganhar 
a mocinha. A liberdade entra como uma questão 
metafísica; no entanto, eliminar os inimigos e 
conquistar a garota, ter em punhos uma arma, 
dispositivo de agressividade, e a dama em seus 
braços é dar vazão às suas pulsões na maior 
completude possível. Estes ideais formam uma 
espécie de “arquétipo do americano 
contemporâneo” que, por sua vez, constituiriam 
o suposto anthropos universal de Morin (2011).  

Freud identifica o caráter da fantasia do 
homem como sendo ambicioso e erótico em 
1908, antes de formular a primeira teoria 
pulsional. Já na década de 20 com a segunda 
teoria das pulsões – onde estaríamos sujeitos 
não apenas aos imperativos do princípio do 
prazer através das pulsão eróticas e de auto-
conservação, mas também à pulsão de morte –, 
pode-se entender que esta ambição, que a 
conquista que obriga o homem a vencer seus 
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rivais, está à serviço deste dualismo pulsional. A 
fantasia masculina, então, visaria a satisfação 
pulsional dialética, na perfeita união imaginária 
de Eros e Tânatos4. Em um chiste, podemos 
dizer que o caráter da fantasia masculina é 
eró(i)tico.  

Contudo, não podemos relevar as 
fantasias femininas e apenas tratá-las como 
eróticas, como fez Freud; em outro artigo ainda a 
ser publicado, desenvolvemos esta mesma 
noção aplicando-a às fantasia femininas que, 
nos últimos anos, adotaram tons ainda mais 
ambiciosos com as lutas por igualdade, as 
teorias de gênero e o movimento feminista. 
Basta ver os filmes atuais direcionados para o 
público feminino, até mesmo as meninas jovens, 
que esta noção poderá muito bem ser aplicada 
através da intrepidez das princesas dos contos 
de fadas que estão em processo de releitura e 
até mesmo sua negação do amor romântico em 
detrimento ao amor familiar.  

É neste ínterim que chegamos à questão 
dos finais felizes. Para Morin, o happy end seria 
um dos grandes objetivos das obras de ficção, 
especialmente do cinema. Mas não seria errado 
supor que este é o objetivo máximo da indústria 
cultural em qualquer segmento. Para o autor, a 
cultura de massa se esforçaria em “dar um 
sentido à vida por meio da exclusão do 
contrassenso da morte” (Morin 2011, 89). Pois o 
happy end seria “postulado pelo otimismo da 
felicidade, da rentabilidade do esforço”, e todo o 
empreendimento heroico deveria colher suas 
recompensas na Terra (Ibid.).  

O happy end seria o clichê óbvio tão 
cobiçado realmente e fantasiado pelo 
espectador. Ciente de suas limitações e 
dificuldades na vida, sempre suscetível às forças 
da natureza e à fragilidade da vida, ao se 
identificar com o herói da tela de cinema, o 
espectador clama para que aquele seu alter-ego 
ali criado alcance o sucesso que lhe falta. E, 
como vimos acima, este sucesso se dá por duas 
vias pulsionais: a conquista do amor em perigo e 
o alcance de status social mais alto ou a 
superação de obstáculos que implicam em 
constantes confrontos.   

A cultura de massas, que se desenvolve 
nas primeiras décadas do século XX, atualiza o 
arquétipo do herói para melhor adaptação às 
demandas do sujeito moderno. É por isso que os 
protagonistas de filmes e os super-heróis são 
mais virtuosos que os heróis gregos ou 
medievais. Desde o nascimento dos 
blockbusters que o herói-protagonista deve ser 
capaz de gerar identificação no espectador, em 
uma mistura do anthropos universal com o poder 
palavras vagas de Le Bon: o herói deve ter 
traços de personalidade superficiais e sem 
muitos desdobramentos, empregos que gerem 

afetos positivos ou até mesmo reconhecimento 
imediato. Deve saber que errou quando comete 
algum erro – evidente, inclusive; deve se sentir 
culpado se precisar eliminar seu concorrente  
muito diferente de heróis primevos, folclóricos e 
mitológicos como Hércules, Aquiles ou Arthur.  

A identificação perpassa, inclusive, pela 
habilidade do herói em vencer seus desafios. 
Suprimido, isolado, marginalizado e infeliz, ele 
sabe que deve encarar desafios diários para 
sobreviver. Esta é a vida na cultura de massa. 
Os amigos e artimanhas de roteiro dos quais o 
protagonista se dispõe se transformam nos 
gadgets que consumimos. No entanto, a catarse 
– superficial mas, ainda assim, necessária – que 
o espectador busca nos filmes não seria 
alcançada se não houvesse uma ligação forte 
entre identificação e projeção. A identificação 
serve para que ele entre na pele do protagonista, 
enquanto a projeção é o que lhe faz sonhar, 
almejar aquelas conquistas, ter a ambição de 
melhora. O final feliz proporciona ao homem 
comum uma esperança de que, assim como 
aquele herói, ele também pode ser feliz. 

 
 

Super-heróis e finais felizes: a 
expectativa do triunfo 
 

Segundo Morin, o happy end força as 
adaptações cinematográficas a ponto de 
desfigurar as obras originais (Morin 2011, 38). 
Captain America – Civil War foi lançado em 2016 
como o terceiro filme da franquia. O roteiro é 
adaptado de uma graphic novel lançada em 
2007, onde vários super-heróis lutam entre si 
após uma série de desavenças políticas. A 
adaptação cinematográfica muda vários motivos 
da HQ mantendo, basicamente, somente o 
conflito entre Capitão América, Homem de Ferro 
e seus respectivos aliados como elemento. As 
mudanças, que visam se ajeitar àqueles padrões 
preferidos pela cultura de massas, deturpam 
tanto a história que não iremos contemplar todas 
neste trabalho.  

A mais importante: nenhum herói é 
morto. Enquanto vários personagens morrem na 
história original, no cinema apenas um deles é 
ferido e fica paraplégico – e, no final, para não 
dar margem à tragédia e à angústia do trauma, 
ele se regenera e fica ainda mais forte graças à 
tecnologia robótica. Essa questão é ainda mais 
controversa quando, na revista, acontece a 
morte do Capitão América. No filme, por motivos 
óbvios dentro dos padrões da cultura de massas, 
o protagonista não é assassinado.  

Além do mais, neste filme, os 
antagonistas logo voltam a ser amigos. Esta é 
outra característica dos desenhos animados e 
filmes da cultura de massas: suas diferenças são 
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mínimas e resolvidas em pouco tempo. Desta 
forma, a trama das obras conduz o espectador a 
saber que os heróis não cometeram erros tão 
grandes assim e foram manipulados enquanto os 
antagonistas também estavam certos em outros 
aspectos através de ideologias conflitantes, 
porém dignos de redenção. No entanto, para que 
haja uma maior identificação com o paradigma 
moderno, heróis e vilões são apresentados como 
vulneráveis e não tão virtuosos como na metade 
do século. Isso se dá, em partes, pela iminência 
da depressão nos anos 80 que mudou a forma 
de se enxergar o mundo, a cultura e o 
consumidor. A partir deste período, pode-se 
observar que muitos atos cometidos por estes 
personagens causam danos, às vezes graves. 
No entanto, são amenizados pelo sentimento de 
luta pela liberdade e democracia – dois daqueles 
termos vazios de Le Bon.  

É por isso que mesmo após lutar quase 
até a morte com o Capitão América, no final do 
filme em questão, há um momento de 
cumplicidade entre ele e o Homem de Ferro, 
sugerindo que, após aquelas pontuais 
desavenças, todas as suas diferenças políticas e 
ideológicas são novamente suprimidas em prol 
de sua co-atividade heroica – do suposto Bem 
supremo. Este é outro ponto do americanismo 
imaginário: a suspensão das diferenças em prol 
de um ideal comum, geralmente, justiça e 
liberdade – dois termos vazios guiados pelo 
american way of life e a pax americana.  

Ainda em 2016, outros lançamentos do 
gênero de super-heróis trabalham com a questão 
da morte/final feliz de forma semelhante: em 
Batman v. Superman (2016) – outro filme que 
coloca os super-heróis bonzinhos em combate 
entre si, também seguindo a história de uma 
graphic novel –, o Homem de Aço morre em seu 
derradeiro confronto, mas, nos últimos 
segundos, a imagem indica que ele está para se 
reerguer do próprio túmulo; em Suicide Squad 
(2016), temos um grupo de vilões dos mais 
carniceiros dos quadrinhos lutando como se 
fossem bonzinhos, confiando uns nos outros, 
criando laços afetivos e, mesmo tendo matado 
dezenas de inocentes anteriormente, parecem 
sair impunes, forçando o espectador a se 
identificar com um assassino em série 
mercenário ou uma ex-psiquiatra psicótica pelo 
simples motivo de ter uma filha, por mais 
estranho que isto soe; já em X-Men: Apocalypse 
(2016), toda a história homônima dos quadrinhos 
é remodelada para os tempos atuais, onde 
nenhum personagem principal é morto, alguns 
mudam de função e até mesmo personalidade 
para se adaptarem às exigências atuais de 
identificação.  

A morte de super-heróis nos quadrinhos 
é um dispositivo tão utilizado quanto sua 

ressurreição. Há uma regra: ninguém morre de 
verdade nos comics. Mas esta é uma cultura 
segmentada, e essa suposta imortalidade está 
mais relacionada ao fato de personagens criados 
nos tempos atuais não serem tão atraentes 
quanto os de outrora. No entanto, no cinema 
contemporâneo, não basta que eles ressurjam 
num próximo filme: precisa se deixar bem claro 
que eles não morreram de fato, pois o dispositivo 
da ressurreição permite que qualquer 
personagem fictício retorne, dependendo apenas 
das exigências de mercado. Ressuscitar um ente 
querido é impossível pelas leis da natureza; mas 
ressuscitar um personagem cuja identificação e 
o afeto são grandes é tão fácil quanto abrir um 
livro, dando a falsa sensação de que tudo é 
passível de retorno – talvez um herdeiro do 
pensamento religioso em diálogo com o retorno 
do recalcado nos sonhos ou através do 
Unheimliche.   
 
 
Morte, estranheza e fuga 
 

Em Reflexões para tempos de guerra e 
morte (1915/1990), Freud nos fala sobre a fuga 
que a ficção propicia ao sujeito, especialmente 
para com o seu medo da morte. O tabu de se 
falar na morte – de se pensar na própria morte 
ou na de entes queridos – leva o sujeito a 
recalcar sua própria possibilidade, colocando-o 
em profundo choque quando sua ocorrência se 
mostra possível. Isto, por si só, já seria uma das 
formas do recalque mais paradoxais no sujeito, 
uma vez que a única certeza na vida é a morte. 

Segundo Freud, a própria morte seria um 
dos poucos registros que não temos no 
inconsciente.  

 
 

É impossível imaginar nossa própria morte e, 
sempre que tentamos fazê-lo, podemos 
perceber que ainda estamos presentes como 
espectadores. Por isso, a escola psicanalítica 
pôde aventurar-se a afirmar que no fundo 
ninguém crê em sua própria morte, ou, dizendo 
a mesma coisa de outra maneira, que no 
inconsciente cada um de nós está convencido 
de sua própria imortalidade (Freud 1915/1990, 
327). 

 
 

O psicanalista diz que procuramos na 
ficção – e, hoje em dia, na tecnologia – uma 
forma de nos livrar deste mal. Buscamos no 
teatro, cinema e literatura, principalmente, 
“pessoas que sabem morrer – que conseguem 
inclusive matar” (Ibid, 329), como uma forma 
catártica de encarar a morte imaginária mas sem 
sofrer suas consequências. Isso se daria graças 
ao poder de identificação com os personagens, 
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junto com a mudança daquele final trágico, 
adaptado ao mundo contemporâneo. Basta 
vermos que o cinema de massa se baseia mais 
em uma estrutura de final feliz que se assemelha 
às fábulas que aos mitos.  

Sobre esta identificação com o herói, 
Freud pondera: 

 
 

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 
(Ibid.) 

 
 

A cultura de massas não exige apenas 
que o herói não morra; isto não é suficiente, uma 
vez que sabemos, hoje em dia, que o valor da 
vida está cada vez menor. Ela demanda que o 
herói elimine a ameaça e conquiste a mocinha. É 
talvez pelo valor da vida estar cada vez mais 
baixo que, talvez, necessitamos de mais e mais 
finais felizes. E estes finais não bastam vir 
apenas dos filmes ou dos livros. Precisam vir das 
curtidas nas redes sociais, dos aplausos nos 
pequenos espetáculos cotidianos, na vida 
sicofanta e pequena do sujeito virtual. Uma vez 
que estamos na era do medo de atentados, 
guerras locais, violência urbana e diferenças 
sociais acentuadas, com a morte sempre 
“batendo à porta” a qualquer momento, 
precisamos compensar essa falta com a ilusão 
da imortalidade.  

Assim, a cultura de massas visaria reduzir 
o efeito angustiante do Unheimliche, do retorno 
do que fora recalcado e causa choque e horror à 
vida consciente. Uma vez que o material 
inconsciente busca o tempo todo se tornar 
consciente, é necessário que o recalque atue 
constantemente. Mas, se formos confrontados 
com algo desconhecido que nos remeta a esse 
material recalcado, crenças superadas ou 
desejos suprimidos, este conteúdo ideativo está 
passível de retorno sob a forma atordoante da 
angústia – ou do medo, ou do terror, ou do 
horror, todos ramificações da angústia. 

Sendo a possibilidade da própria morte 
uma das ideias mais comumente denegadas 
pelo sujeito, a cultura de massas, que visa 
sempre o bem-estar e a satisfação do seus 
consumidores, deve reduzir ao máximo o 
impacto angustiante de suas obras. Para Freud 
(1925/1990), o “não morrerei” é uma forma de 
afirmar a possibilidade da morte através da 
negação. Assim como a falta do registro da 
morte, o nosso inconsciente também não 
reconheceria a negação; o não seria uma forma 

do metrial recalcado ressurgir à consciência sem 
causar desconforto.  

Ir para a casa com a sensação de que o 
Superman está vivo no caixão é mais 
reconfortante que achar que ele morreu deveras 
e ter que esperar mais quatro anos para vê-lo 
novamente vivo nas telas – mesmo que ele 
nunca morrerá, por ser um mero personagem 
fictício. E faz-se necessário comentar a diferença 
de linguagens entre revistas em quadrinhos e 
filmes, pois os comics dão a impressão de fotos 
e, assim como os entes queridos que se foram, 
podemos sempre ver seus registros fotográficos 
sempre com a certeza e o luto da perda. Já no 
cinema, por serem atores de carne o osso 
filmados, a angústia da morte se torna projetiva.  

O paradoxal jogo de vida e morte dos 
heróis e super-heróis visa sempre evitar angústia 
e buscar a satisfação, mesmo que superficial e 
efêmera – como toda a satisfação pulsional. Mas 
é na segurança de que o herói não morrerá que 
buscamos a ilusão da nossa própria 
imortalidade. E é na identificação com este 
personagem que buscamos refúgio do nosso 
sofrimento ao acreditarmos que, assim como ele, 
teremos um amor para vivermos “felizes para 
sempre” até que a suposta morte nos separe – e 
inimigos para sempre lutar e satisfazer Tânatos.  

Buscamos o caráter eró(i)tico para nosso 
regozijo: conquistar a mocinha, o poder sobre a 
vida e a morte, o inimigo e a vitória; deixar a 
nossa marca, deixar um legado, fazer justiça 
com o que acreditamos ser justo. E nenhuma 
conquista vem sem a inevitável força da 
destruição ou da agressividade.  

Como diz o ditado, “com força e fé, 
chegaremos lá”: com agressão e destruição 
provenientes da pulsão de morte – a força – e o 
sonho e a projeção – a fé, a ilusão – 
impulsionados pela pulsão de vida.  
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1 Aqui e agora 
2 Ver Joseph Campbell, The Hero With a Thousand 
Faces,1949.  
3 Deslocados da sociedade. 
4	  Pulsão	  de	  vida	  e	  pulsão	  de	  morte,	  respectivamente.	  	  


