
Julho/Dezembro 2013 24

Marte é um lugar onde a imaginação de-
posita diversos elementos e esperanças. 
Nos quadrinhos não é diferente. Na 

área do fantástico criaram-se grandes persona-
gens que questionam a existência, a civilização 
e o comportamento humano. Nada mais justo, 
afinal, elas são um reflexo da curiosidade que as 
pessoas cultivam sobre o desconhecido. 

De acordo com a obra Uma história social da 
mídia, dos autores Peter Burke e Asa Briggs, essa 
reflexão ocorre há séculos, já que algumas con-
venções das histórias em quadrinhos do século XX 
seguem direta ou indiretamente uma tradição vi-
sual muito antiga. Os balões com falas, por exem-
plo, podem ser encontrados em publicações do sé-
culo XVIII, que, por sua vez, são uma adaptação 
dos textos em forma de rolo que saíam das bocas 
de figuras da arte religiosa medieval. Ocorre, tam-
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bém, na similaridade entre São Marcos na pintura 
de Tintoretto – conhecida como O milagre de São 
Marcos – e a representação do Super-Homem nas 
revistas em quadrinhos. A tela, pintada há 400 
anos, mostra o santo mergulhando de cabeça do 
Céu para resgatar um cristão cativo, assim como 
o herói faz nos quadrinhos para salvar algum per-
sonagem em perigo.  

O super-homem que preferiu 
Marte à Terra

Seja para dar vida aos deuses ou aos super-heróis 
– e será que eles não têm o mesmo simbolismo no 
campo do imaginário? –, os quadrinhos guardam 
respostas sobre a própria consciência do ser huma-
no. É o caso de Watchmen, um graphic novel – espé-
cie de livro que conta uma longa história através 
de arte sequencial (como histórias em quadrinhos), 
têm uma boa estrutura e um alto grau filosófico – 
da DC Comics, que retrata super-heróis como indi-
víduos verossímeis, que enfrentam problemas éticos 
e psicológicos, lutando contra neuroses e defeitos. 
Um personagem que se destaca na história, espe-
cialmente no tocante às viagens para Marte, é o Dr. 
Manhatan. Como nos fala o professor de design do 
curso de quadrinhos Impacto, Lipe Diaz, ele era ini-
cialmente humano, mas, por conta de uma ex-
periência mal sucedida, os átomos de seu corpo 
entram em contínua expansão ocasionando 
uma desmaterialização. Ao se rematerializar, 
ele se torna um “super-homem” com poderes 
que parecem ser ilimitados. No contexto 
em que a história se passa, a Guerra 
Fria, esse personagem personifi-
caria a bomba atômica. Até por 
isso, recebe o mesmo nome  do 
projeto americano que visava a 
construção da bomba. “Gran-
des poderes trazem grandes 
responsabilidades” já diria o 
avô do Homem-Aranha e, por 
essa carga sem precedentes, o 
Dr. Manhatan tem uma crise 
existencial e opta pelo exílio 
em um planeta distante, Marte. 
“Longe dos olhares humanos”. 

– É suspeito que Alan Moore, 

escritor de Watchmen, tenha escolhido esse planeta 
por ele apresentar algumas dunas com formatos 
que atiçam nossa imaginação. No caso, um ele-
mento de grande importância durante toda a tra-
ma é uma cratera com o formato muito parecido 
com um smile que realmente existe, contou o artista 
plástico Marco Aurélio Correa. Essas imagens são 
bem construídas no filme baseado em Watchmen. 

Um lugar de doença
Dr. Manhatan retrata Marte como “um lugar de 

paz”. No entanto, em outro quadrinho da mesma 
editora, o planeta vizinho é tido como um lugar de 
doença que dizimou toda uma civilização. Antes 
da peste, ele era habitado por seres elevados cuja 
ciência era totalmente voltada para a vida. Os mar-
cianos eram uma sociedade constituída por artistas, 
filósofos e guerreiros. Uma raça muito mais evoluí-
da que a terrestre. Depois da tragédia parece haver 
apenas um sobrevivente: Manhunter ou Ajax. 

Jònn Jònnz, outro nome, de pelo menos uns cinco, 
que se direciona ao marciano, foi salvo por um te-
letransporte acidental para a Terra ocasionado pelo 
cientista Saul Erdel. Jònnz assistiu a grande maioria 
de seu povo morrer, inclusive a esposa e a filha, e 
se tornou – até onde ele sabia – o �ltimo descen- – até onde ele sabia – o �ltimo descen-– o �ltimo descen-
dente de uma raça extinta. Isso ocasionou grandes 

conflitos internos que são explorados no quadri-
nho O caçador de Marte. Ele optou por se manter 
aqui, assumindo a identidade de um detetive que 

lutava contra o crime em Gotham City – sim, 
é a mesma cidade do Batman. Fazia de 

tudo para se ajustar à vida terrestre e 
esquecer o seu passado. O marciano 

era transmorfo – tinha a habili-
dade de mudar sua forma física 
– e, por isso, teve várias iden- iden-
tidades e só mostrou sua for-
ma física verde e humanoide 
quando foi membro funda-
dor da Liga da Justiça – uma 
equipe de super-heróis cria-
da pela editora america-
na DC Comics. Entre seus 
membros, destacam-se: Su-

perman, Batman, Aqua-
man, Mulher Maravilha, Dr. Manhatan
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Lanterna Verde, Flash e, é claro, o Caçador de 
Marte, também conhecidos como os Sete Magní-
ficos. Entretanto, o próprio Jònnz afirmou não 

ser aquela sua forma verdadeira, mas “um 
compromisso entre sua verdadeira forma e 
a aparência humana”. Desse modo, ele se 
tornou o mais antigo membro da Liga. 
Entretanto, “nem todo marciano é bonzi-

nho. Ajax está mais para uma exceção do que 
para uma regra”, conta o aficionado por qua-
drinhos Lucas Raiol. Não é preciso procurar 
muito, já que nas mesmas páginas do caça-
dor marciano contracenam os chamados 
Marcianos Brancos. Eles têm a mesma 
origem e poderes de Ajax, mas se diferen-
ciam pela linhagem e cor da pele, branca 
em vez de verde. Eles eram, como é reve-
lado na sequência, uma divisão de elite 
composta por renegados marcianos. 

O grupo mais conhecido desses per-
sonagens é denominado Hyperclan. 
Cada um de seus membros – Protex, 

Primaid, Armek, Zenturion, E-Mortal, 
Zum, Tronix e Fluxus – tem uma força diretamente 
oposta aos poderes dos Sete Magníficos. Eles têm o 
objetivo de invadir a Terra para recriar, aqui, a civi-
lização marciana, mesmo que isso não seja explícito 
nas suas primeiras aparições. Inicialmente, a equi-
pe fazia demonstrações heroicas e, sob o pretexto 
de melhor atender às necessidades da Terra, prosse-
guiam com os planos de conquista.

– Os quadrinhos em que o Hyperclan e a Liga 
da Justiça entram em confronto são tidos 
como alguns dos mais violentos da série, 
disse Raiol. Apenas olhando as capas dá 

para se notar. 

O herói que se 
tornou vilão 
Outro personagem vindo 

de Marte é o Marsboy, conhecido 
também como Sutri, teve sua primeira aparição no 
gibi Superboy em 1951. Criado por Bill Woolffolk e 
Curt Swan, ele apresenta-se, inicialmente, como um 
amigo antigo do Homem de Aço com quem se junta 
para ajudar a pegar um bandido marciano. 

De acordo com a história, os habitantes de Marte 

originalmente residiam no antigo Mu, continente da 
Terra – algo parecido com a Pangeia –, mas houve 
uma mudança continental terrestre que os obrigou 
a emigrar para outro planeta. A viagem para Marte 
foi possibilitada graças à tecnologia avançada que 
obtinham. Já no novo planeta, o menino chamado 
Sutri foi exposto às radiações de um meteoro que o 
dão superpoderes. Assim, Sutri se torna Marsboy e 
adota o mesmo papel de Superboy na Terra, só que 
em Marte.

No entanto, quando os habitantes de seu mundo 
ficam sem água, o super-herói marciano se torna 
vilão. Isso ocorre, pois no intuito de recuperar uma 
fórmula secreta para a produção do líquido deixada 
por seus antepassados na Esfinge Egípcia, Marsboy 
é designado para roubar a imagem. O seu principal 
obstáculo será o colega Superboy.

Vivendo em Marte com os Johns
Na saga John Carter, criado por Edgar Rice Burrou-

ghs, o personagem que dá o nome ao quadrinho é 
um cowboy do século XIX que é transportado para 
o planeta Marte. Ao chegar lá, ele descobre que ad- lá, ele descobre que ad- descobre que ad-
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A primeira aparição de Marsboy nos quadrinhos
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quiriu superpoderes devido à baixa gravidade. Na 
sequência, ele é capturado pela tribo dos guerreiros 
marcianos Tharks – monstros verdes humanoides de 
m�ltiplos braços – o que seria um prel�dio de toda 
sua história no planeta onde teria muitos inimigos. 

– Eu me sinto um estranho é a frase que você mais 
lê. As cores mais usadas são o vermelho, o amarelo 
e o marrom exatamente para dar uma sensação de 
aridez ao cenário. Algo completamente diferente da 
Terra o que causa ao leitor um desconforto. Isso foi 
minuciosamente pensado pelo desenhista, já que a 
ideia é mostrar que John é alheio ao ambiente que o 
cerca, contou o professor Lipe Diaz.

Carter acaba sendo resgatado pela princesa Dejah 

Thoris. Ela, além de completar o par 
romântico da saga, é a princesa de 
uma das “cidades” de Marte, Helium, 
no qual os habitantes o designam de 
Barsoom. Ela faz parte de uma das 
várias raças marcianas, os “homens 
vermelhos” – chamados assim pelo 
tom de pele avermelhado – e como as 
demais raças de Barsoom, ela despre-
za o uso de roupas, cobrindo o corpo 
de joias e enfeites bem tramados. Tho-
ris é retratada como uma donzela em 
perigo convencional, porém também 
é descrita como uma mulher forte, ca-
paz de se defender sozinha nas terras 
perdidas de Marte. Ela também tem 
seus próprios quadrinhos, o Warlord 
of Mars: Dejah Thoris, que apresenta 
a história da personagem 400 anos 
antes de A Princesa de Marte e retrata 
sua ascensão ao poder do Reino de 
Helium. 

Já em Man O´Mars, do autor Maurice 
Gutwirth, o personagem John Hunter 
foi levado para Marte 
para ser treinado pe-
los Azurians – tipo de 
sociedade marciana 
aliada aos huma-
nos – a fim de fazer 
parte de uma equipe 
composta por cem 
terráqueos, os Mar-

smen. Esse grupo tem como obje-
tivo defender a Terra dos homens 
verdes de Marte o que acontece já 
no primeiro quadrinho quando o 
planeta azul estava sob o ataque 
da frota de guerra marciana. Esta 
era liderada por Gurtil que ame-
açava destruir Nova York, caso não houvesse a ren-
dição. 

A história se repete
Entre essas possibilidades de mundos e criaturas 

marcianas, nota-se, também, algumas justificativas 
da grande procura pela passagem para Marte. Seja 

Capa de Man O`Mars

John Carter ilustrado por Frank Frazetta
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pela necessidade de fugir de uma realidade, viver 
uma aventura ou por mudanças físicas, algo se 
nota no comportamento de todos os personagens, 
assim como na sociedade humana: a vontade 
inerente do homem de explorar outros planetas, 
a vontade de se expandir – assim como os átomos 
do Dr. Manhatan. Ao longo do tempo, foram des-
cobertos novos locais para se habitar aqui mes-

mo na Terra. Locais que, até então, a população 
da época nem poderia imaginar que existissem, 
mas foram necessários e fundamentais para que 
a civilização terráquea pudesse se desenvolver e 
abrigar. Combinando essa ideia com a notícia do 
esgotamento dos recursos naturais do planeta, 
percebe-se que não há como evitar, este é o nosso 
destino.

O Hyperclan Capa de Warlord of Mars: Dejah Thoris

Ajax com a esposa 
morta nas mãos

HyperLinks

WATCHMEN 
http://www.youtube.com/watch?v=cGl_if3tXBc  •  http://www.youtube.com/watch?v=zCIrf_heKSc 

AJAX 
http://scanmaniacs.blogspot.com.br/2013/06/ajax-o-cacador-de-marte-vol01.html

MARCIANOS BRANCOS
http://www.guiadosquadrinhos.com/thumbper.aspx?cod_

MARSBOY 
http://superman.marianobayona.com/superboy16cla.htm

JOHN CARTER
http://www.youtube.com/watch?v=RcO6NRm8o3Y


