
Todo super-herói tem sua marca a deixar! 
Todos têm uma mensagem, um propósito, um objetivo, uma lição de vida 

para ensinar. 
Há muito os super-heróis são tidos como ícones culturais e de entretenimento. Eram criados, e 
ainda são, como uma fantasia adolescente de poder. Porém, tantos os “mocinhos”, como 
BATMAN, SPIDERMAN, SUPERMAN, HULK, MULHER MARAVILHA, como também os vilões, 
CORINGA, DUENDE VERDE, MULHER GATO, acabam por refletir muito da natureza humana - 
nossos sonhos, medos, angústias, desejos... Eles falam de nós mesmos, muito mais do que 
imaginamos! 
Além disso, estas histórias não são tão inocentes como parecem. Elas introduzem e abordam, 
de uma forma perspicaz, questões de suma importância enfrentadas pelos seres humanos no 
seu dia a dia. Fazem perguntas que todos nós teremos de responder mais dia, menos dia - 
referentes à ética, à responsabilidade pessoal e social, à justiça, ao crime e ao castigo... 
Também se referem às emoções humanas, à identidade pessoal, ao sentido de nossa vida, à 
escolha de uma profissão, importância da amizade, ao significado do amor, à natureza de uma 
família, às virtudes clássicas como coragem, a prudência e muitos outros temas. E isso é feito 
de um modo que nos dá um novo sentido de direção e resolução para viver a vida. 
 
   
 

Todos os Super-Heróis têm poderes. Quais são os seus? 
Existe sempre uma razão para o aparecimento de um Super-Herói, qual foi 

a sua? Você acha que todos nós podemos ser super-heróis? 
A verdade a respeito dos SUPER-HERÓIS e de nós também. 

 
Através das perguntas acima, os alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio foram convidados a 
mergulhar no mundo de alguns dos nossos super-heróis (e de mais um outro não tão herói 
assim...). O Homem de Ferro, Harry Potter, Luke Skywalker, Homem Aranha e Shrek 
ilustraram a “Jornada do Herói”, conceito desenvolvido por Joseph Campbell, e ajudaram os 
alunos a estabelecer um paralelo entre cada uma das etapas propostas pelo autor com a fase 
que estão vivendo e um de seus maiores dilemas – a ADOLESCÊNCIA e a ESCOLHA 
PROFISSIONAL . 
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