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Os heróis das histórias em quadrinhos surgiram em sua grande maioria no período pré-guerra (Segunda Grande 

Guerra), período esse conhecido como a 'era de ouro'. Estes heróis, provenientes da cultura norte-americana, 

eram tratados por muitos como produtos da indústria da cultura de massa tendo nas páginas de suas HQ`s 

nada mais do que a promoção de um mero entretenimento despretensioso. Mas pouquíssimas pessoas 

(inclusive atualmente) percebem que estes personagens, além de divertirem, introduziram (e ainda introduzem) 

de forma vívida, claras questões que abordam temas cruciais referentes ao homem: a ética, a responsabilidade 

social (e pessoal), a justiça, o crime e sua punição, as emoções, a identidade e o papel da fé e da esperança, 

instituindo muitas vezes uma moral bem definida de valores sociais, merecendo assim, uma séria atenção 

intelectual, visto suas apresentações de temas e idéias dotados de um claro aprofundamento filosófico. Os 

super-heróis (personagens com habilidades muito além do comum) das histórias em quadrinhos da era de ouro 

trouxeram consigo a fundação de um novo costume social. Introduzido ao imaginário popular e definindo, muitas 

vezes a própria linguagem cultural, estes seres 'superiores' equiparam suas ações as dos cânones heróis das 

antigas mitologias, educando seus leitores para um padrão pré-estabelecido daquilo considerado correto, 

instituindo, mesmo que de forma despretensiosa, um padrão de 'agir moral'. 

Sendo assim, com o auxílio da obra de Joseph Campbell: O herói de mil faces (uma das maiores autoridades no 

estudo de mitologia), o presente trabalho tem por objetivo estudar a imagem dos heróis das histórias em 

quadrinhos surgidos na era de ouro, submetendo suas ações e feitos heróicos ao crivo da análise filosófica, 

buscando não somente expor, mas também dissertar sobre temas referentes a figura do herói mitológico e a 

bagagem 'educacional' que estes carregam em si, bagagem esta dotada de uma gama de valores morais e sócio-

culturais bem definidos. 
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