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Figuras da mitologia inspiraram a criação dos super-heróis dos quadrinhos 

 

 
Thor, baseado em um personagem da mitologia nórdica, inspirou Vingadores (foto: Reprodução) 

 
Já parou para se perguntar de onde surgiu inspiração para tantos super-heróis do mundo dos 

quadrinhos? Entre as centenas de mocinhos e vilões, heróis e heroínas, figuras marcantes como Thor, 
Hércules e Super-Homem foram tiradas de mitologias e cultos mais antigos que muitas das histórias 
estreladas por eles. 

Baseados na mitologia cristã, vários anjos aparecem em muitas das histórias da Marvel. Normalmente 
heróis, os personagens vêm para a Terra à caça de demônios. Existe também uma raça de mutantes 
descendentes diretos dos anjos, criados por Yahweh, entidade mitológica responsável pelo surgimento das 
três principais religiões vindas de Abraão. 

No submundo, apesar de existirem vários nas diferentes mitologias, o inferno cristão se tornou o mais 
conhecido. Diversos vilões das HQs batalham pelo título de Diabo, líder supremo. Entre essas divindades, 
temos Mefisto, Hela, Coração Negro, Dormammu e Marduk Kurios. 
 
O senhor do trovão 

Não é segredo para ninguém que um dos maiores heróis da atualidade é baseado em um deus da 
mitologia nórdica. O poderoso Thor, além de um dos fundadores de Vingadores, foi cultuado por muitos anos 
entre os Vikings germânicos como o deus dos trovões, raios, chuvas, força, do carvalho sagrado e até da 
fertilidade e da proteção aos homens. Criado em 1962 por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, o herói 
carrega consigo muitos traços da mitologia, como o Hagnarok, o fim do mundo para os deuses; Loki, outro 
deus da mitologia, conhecido pelas brincadeiras e piadas; e Odin, seu pai. 
 
Os 12 olimpianos 

Bem fiéis à mitologia grega, o grupo de heróis intitulado “Olímpicos” é constituído por 12 superseres 
que vivem em uma realidade paralela à Terra. Nos HQs, os personagens foram cultuados pelos homens em 
razão dos poderes e dos dons sobrenaturais. O mais famoso deles, senhor da força e bondade, foi Hércules, 
que tem suas revistas próprias e nela interage com Homem-Aranha, Thor e outros. 



Além desses, egípcios, celtas, chineses, africanos, indianos e vários outros grupos de super-heróis 
têm as mitologias antigas como cocriadoras de suas aventuras. 
 
 ATIVIDADES 

1- Escreva uma história de super-herói baseada em uma narrativa mitológica. 
2- Pesquise sobre um filme, HQ, série ou livro baseado em um mito grego e transcreva sua história aqui. 

3- Qual seu super-herói ou super-heroína favorito (a)? Conte sua história e por que você se identifica com 
ele/ela. 
 
 


