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Resumo

Os nomes da mitologia e de tradições religiosas, bem como alguns personagens da
ficção criados no século XX, são expressivamente representativos para a cultura popular
atual. Desde sua criação, em 1938, Superman conquistou um espaço definitivo não
apenas nas páginas de histórias em quadrinhos, mas nos mais variados formatos
midiáticos. E uma figura histórica essencial para a compreensão da fé ocidental
influenciou decisivamente sua construção e apresentação pública nos media.
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Introdução

O ser humano sempre esteve rodeado de personagens maiores do que ele

mesmo. Seja na literatura, na tradição oral ou nos mais diversos exercícios de fé, a

humanidade encarou no decorrer da História inúmeras figuras mitológicas que

invadiram o imaginário popular – e ainda o fazem com eficácia. Hipnotizam crianças

que ouvem contações de suas aventuras, inspiram pessoas em situações adversas,

movimentam uma indústria de entretenimento e não raro tornam-se objetos de estudo

acadêmico.

Tais figuras e seus respectivos universos estão perpetuamente vinculados à

cultura de massa e por esse motivo jamais deixarão de ser relevantes sob o ponto de

vista antropológico. Nomes como Hércules, Netuno e Thor não mais pertencem à esfera

teológica moderna, mas ainda fazem parte da boa literatura, conforme coloca Bulfinch

(2006, p. 13), além de servirem como um recorrente argumento para filmes, seriados

televisivos e adaptações em outros media. Porém, um dos casos mais populares dentre
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as tradições religiosas ocidentais teve sua existência evidenciada consideráveis vezes

por historiadores de diferentes épocas, como Flávio Josefo4 e Bart Ehrman (2014), e

ainda tem sua história contada em escala imensurável: trata-se de Jesus, peça central do

cristianismo.

Diferente dos casos das demais divindades citadas, a fé em Jesus e em seus

ensinamentos ainda move e comove milhões de pessoas ao redor do planeta, causando,

assim, um forte impacto social e de grande reverberação. Toda essa importância,

naturalmente, influenciou pessoas e aquilo que elas produzem há milhares de anos. E

esse eco também pode ser ouvido em personagens originários de histórias em

quadrinhos.

O Superman, criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, é um dos mais

emblemáticos ícones da cultura popular do século XX. O “S”, ostentado em seu peito há

quase 80 anos, é, sem dúvidas, um dos símbolos mais reconhecíveis em todo o mundo.

Sua inquestionável rentabilidade foi comprovada reiteradas vezes em diferentes

formatos e gêneros midiáticos. 

Em virtude da continuação de suas histórias e da constante dilatação de seu

universo, Superman tornou-se mais do que um simples personagem, mas um grandioso

produto da indústria em perene desenvolvimento. Em sua longa trajetória, os roteiristas

dos quadrinhos e das demais adaptações do Homem do Amanhã para outras mídias se

serviram de vários elementos retirados de outras esferas além do comumente

encontrado nas navegações pelas águas dos super-heróis. Várias relações podem ser

observadas nesse processo como o que tomamos por referências aplicadas ao super-

herói, quer conscientes ou não, à figuras centrais da narrativa bíblica, como aponta

Weldon (2016, p. 30), especialmente em relação à persona de Jesus Cristo.

Semelhanças entre origens

O nome dado por seus pais ao recém-nascido kryptoniano, ainda em seu planeta

natal, é o de Kal-El. Observa-se uma igualdade da sua nomenclatura familiar – El - com

um dos vocativos do povo hebreu para se referenciar a Deus. Ainda em sua história de

origem, o bebê que veio do céu, quando encontrado pelo casal Jonathan e Martha Kent

(seus futuros pais adotivos na Terra), está dormindo. Para Weldon (2016), essa é mais

4 Célebre historiador judeu do século I, autor do livro História dos Hebreus. Seus escritos são considerados 
fundamentais para a compreensão da cultura judaica no primeiro século.
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uma característica que o leitor pode associar à figura mosaica encontrada no rio Nilo

pela princesa egípica ou ao próprio Jesus na manjedoura.

Em “Apocalípticos e Integrados”, Umberto Eco levanta questões a respeito do

Homem de Aço, suas aventuras e a sociedade, e tal análise leva o leitor a uma

comparação entre representações como Superman e personagens da mitologia clássica,

nórdica e das religiões como um todo.

Eco (2001, p. 249) percebe que as narrativas desses heróis do passado, a

exemplo das imagens presentes nas catedrais góticas do período renascentista, carregam

consigo tons particularmente dramáticos, porém, são histórias já ocorridas. Ou seja, não

há possibilidade de haver qualquer traço de imprevisibilidade significativa. Assim, ele

estabelece uma clara divisão entre Superman e as figuras mitológicas das lendas da

antiguidade, imputando-as o status de personagem do mito e dando ao kryptoniano o de

personagem do romance, de modo que conclui:

Essa nova dimensão da narrativa é contrabalançada por uma “mitificabilidade”

menor da personagem. A personagem do mito encarna uma lei, uma exigência

universal, e deve, numa certa medida, ser, portanto, previsível, não pode

reservar-nos surpresas; a personagem do romance, pelo contrário, quer ser gente

como todos nós, e o que lhe poderá acontecer é tão imprevisível quanto o que

poderia nos acontecer (ECO, 2001, p.250).

Em um paralelo a isso, temos Clark Kent, o alter-ego do poderoso Superman.

Tímido e desajeitado, ele não poderia ser mais distinto do que o confiante e inspirador

guardião de Metrópolis. Muito além das discussões psicanalíticas sobre quem é o

disfarce de quem, a verdade é que o fato de alguém com poderes divinos

voluntariamente se comportando como um de nós, se adequando às mesmas situações

cotidianas que os humanos, não passa despercebido por Eco, reconhecendo que o leitor

médio “nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes da sua atual

personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade”

(ECO, 2001, p. 248). Essa mesma atitude de esvaziamento e identificação, mais uma

vez, também se encontra em Jesus, que, segundo a tradição bíblica, veio ao mundo dos

homens e abriu mão de sua divindade ao conviver diariamente com os mortais.
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Morte e ressurreição

Nos anos 90, o conselho editorial da DC Comics aprovou uma ideia que

começou com uma simples sugestão irônica em uma reunião de criativos, e depois de

algum tempo de amadurecimento, finalmente criou forma e viu a luz do dia: Superman

morrera em um combate brutal contra o vilão Apocalypse. Esse arco sacudiu o mercado

de quadrinhos da época, tornando Superman nº 75 a revista mais vendida da história da

DC até então, contabilizando mais de 6 milhões de cópias comercializadas (WELDON,

2016, p. 282). 

Após a morte, os quatro títulos do personagem entraram em um hiato, levando

muitos a pensar que realmente o Homem de Aço, enfim, morrera (a pausa durou 3

meses, ainda que o público não soubesse disso na época). Passado este período de

ausência, Superman voltou à vida e à ativa, e após algum tempo de adaptação, tudo

voltou, em essência, ao que era antes. Essa prova de fogo, ainda que divida opiniões

entre os críticos quanto ao seu modus operandi, foi fundamental para dar à marca um

novo fôlego (WELDON, 2016). Corroborando com a constatação já vista anteriormente,

é impossível não comparar a morte e o retorno do Superman com a crucificação e

ressurreição do Messias cristão. Até o tempo de retorno à vida aparenta ter uma relação

- 3 meses para um e 3 dias para o outro.5

Referências cinematográficas

O cinema foi essencial para o estabelecimento definitivo de Superman como um

dos maiores símbolos da indústria do entretenimento. Superman, de 1978, dirigido por

Richard Donner e estrelado por Christopher Reeve, é reverenciado ainda hoje por parte

dos especialistas da área como o arquétipo de filme de super-herói. Em junho de 2017,

Geoff Johns e Kevin Feige, respectivamente presidentes da DC Entertainment e da

Marvel Studios, reconheceram “Superman” como o melhor filme de quadrinhos de

todos os tempos.6

5 Apesar da semelhança óbvia, não há evidências, no entanto, de que o período de 3 meses tenha sido planejado 
especificamente para combinar com o ocorrido com Jesus.

6 BEGLEY, Chris. DC and Marvel unite to honor Richard Donner and ‘Superman: The Movie’ (video). 
http://batman-news.com/2017/06/08/geoff-johns-kevin-feige-richard-donner-superman-tribute/
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Por questões de espaço, não há como incluir aqui cada referência ou inferência

que nos leve a comparações com Jesus Cristo, especialmente nos filmes produzidos nos

anos 80. Para este trabalho, vamos nos ater um caso específico onde, intencionalmente,

houve uma homenagem explícita à uma cena do Calvário

Em março de 2016, o filme “Batman v Superman: A Origem da Justiça”,

dirigido por Zack Snyder, foi exibido nos cinemas. Em uma das cenas, durante uma

batalha brutal, Superman derrota o Apocalypse em uma ação de sacrifício e é perfurado

no peito, e cai morto, aparentemente. Os outros personagens – seus companheiros

Batman e Mulher-Maravilha, bem como seu tradicional par romântico Lois Lane –

acolhem e carregam o corpo de Kal-El, descendo até uma plataforma de altura menor,

em um tom fúnebre e solene. A seguir, Lois chora com o corpo de Superman jazendo

em seu colo. À esquerda, dos escombros se formaram duas cruzes.7

A cena, para muitos, fazia referência à escultura Pietà, de Michelangelo, dados os

elementos de principais da cena serem exatamente uma mulher com o corpo de alguém

que se entregou a um sacrifício, resultando em sua morte, além da presenças cruzes

como cenário.8

7 Batman v Superman: A Origem da Justiça. Direção: Zack Snyder. Produção: David S. Goyer e Chris Terrio. Elenco:
Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Laurence Fishburne, Diane Lane, Gal Gadot. Estúdio: 
Warner Bros. Blu-ray.
8 MICHELANGELO. Pietà. 1498-1499. Escultura. Online.
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Em setembro de 2016, um dos artistas conceituais do filme, o ilustrador Vance Kovacs divulgou

algumas imagens do seu trabalho, sendo uma delas a imagem abaixo.9

9 KOVACS, Vance. [Sem título]. 2015. Online. Altura: 505 pixels. Largura: 314 pixels.
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Kovacs afirmou ser essa ilustração parte de uma imagem maior, que nunca foi

concluída. E também garantiu ter feito essa pintura em homenagem à Rembrandt e seu

famoso quadro “A Descida da Cruz”10, de 1633, que retrata a retirada do corpo sem vida

de Cristo.11

Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo apontar evidências para as relações históricas,
simbólicas e culturais que um personagem nascido nas histórias em quadrinhos tem com
uma figura essencial para o entendimento da mais abrangente corrente de fé praticada
no ocidente, que é Jesus Cristo. Aqui não haveria espaço para tantos detalhes, nem

10 REMBRANDT. A descida da cruz. 1633. Pintura. Online. Altura: 1101 pixels. Largura: 800 pixels.
11 BEGLEY, Chris.‘Batman v Superman’ concept art shows alternate Doomsday designs and more
 http://batman-news.com/2016/04/03/batman-v-superman-concept-art-shows-alternate-doomsday/
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mesmo para referenciar todos os momentos em que tal relação ocorreu, mas apenas
listar e analisar, ainda que experimentalmente, algumas das principais ocorrências nesse
sentido. 

O papel da mídia para que isso acontecesse, seja ela os quadrinhos ou o cinema,
foi fundamental para que essa troca de elementos culturais acontecesse, enriquecesse o
universo de um personagem já cativante por natureza e gerasse material para que
interessados por um lado ou por outro (ou pelos dois) reconhecessem e analisassem
cada indicativo referencial encontrado.
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