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Resumo: Este estudo tem por objetivo apresentar de forma teórica a aproximação da 

personagem Morpheu, dos primeiros volumes de quadrinhos da série Sandman (1-8), 

roteirizada por Neil Gaiman (1989), e da personagem Ulisses de A Odisseia de Homero. 

Levando em consideração os respectivos contextos socioliterários desses dois textos, a 

proposta seria verificar como os dois respectivos heróis são construídos, observando neles as 

características apontadas por Georg Lukács (2000) a respeito da conduta do herói épico e 

herói problemático. Sandman, como texto de arte imagética, será analisado por seus 

elementos remissivos à manifestação do ato heroico da personagem Morpheu em 

aproximação à trajetória de Ulisses, uma vez que nos quadrinhos a referência ao texto 

homérico se mostra muito clara. Para tanto, serão também consideradas as contribuições de 

Joseph Campbell (1997) acerca do processo de formação heroica (monomito). 
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Introdução 

 

Joseph Campbell foi um teórico estruturalista norte-americano que se dedicou, entre 

seus diversos estudos, a refletir sobre a presença do mito na sociedade moderna. Dessa forma, 

baseando-se nas considerações desse estudioso sobre a permanência do mito heroico em 

narrativas contemporâneas, este trabalho se propõe a refletir sobre o processo de formação 

identitária da personagem Morpheu, da série de histórias em quadrinhos Sandman, de Neil 

Gaiman. O principal objetivo é propor uma aproximação a Ulisses, herói de A Odisseia, de 

Homero, no sentido a verificar em que momento a personagem construída no contexto 

contemporâneo dialoga com a tradição épica e quando esse caráter de tradição abre espaço  
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para a uma conduta problemática (LUKÁCS, 2000), característica dos sujeitos da 

modernidade. 

Campbell, em O herói de mil faces (1997), teoriza uma conduta padrão para a 

personagem heroica, a qual ele chama de monomito, demonstrando como todos os heróis, 

épicos ou modernos, têm uma trajetória construída sobre os mesmos princípios. 

 

Os ousados e verdadeiramente marcantes escritos da psicanálise são 

indispensáveis ao estudioso da mitologia. Isso ocorre porque, como quer que 

encaremos as interpretações detalhadas, e por vezes contraditórias, de casos 

e problemas específicos, Freud, Jung e seus seguidores demonstraram 

irrefutavelmente que a lógica, os heróis e os feitos do mito mantiveram-se 

vivos até a época moderna. (CAMPBELL, 1997, p. 6). 

 

 No entanto, se baseando nas considerações do filósofo marxista húngaro Georg 

Lukács (2000), o qual se preocupou também em refletir sobre o processo de transição da 

experiência mitológico-literária dos gregos para a contemporaneidade, é possível dizer que, 

com o avançar dos séculos, o caráter épico que mantinha a mitologia do herói da antiguidade 

foi substituído por uma conduta problemática, devido às inúmeras mudanças sociais que 

descentralizaram os sujeitos na modernidade. 

 Pensando nisso, propõe-se refletir suscintamente como a personagem Morpheu, 

entendida aqui como uma representante do sujeito moderno, pode ser vista como uma 

releitura de Ulisses, herói tradicional de Homero, considerando, porém, os momentos em que 

essa conduta épica abre espaço para as debilidades e inseguranças de um protagonista em 

constante dúvida, que marca sua postura como sujeito problemático, como sugeriu Lukács. 

  

As trajetórias Ulisses e Morpheu 

 

Em O herói de mil faces, Joseph Campbell concebe e teoriza a figura heroica como: 

“(...) uma personagem dotada de dons excepcionais. Frequentemente honrado pela sociedade 

de que faz parte, também costuma não receber reconhecimento ou ser objeto de desdém. Ele 

e/ou o mundo em que se encontra sofrem de uma deficiência simbólica” (CAMPBELL, 1997,  
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p. 21). O herói é um representante social que surge em um momento de conflito e age em 

favor da coletividade, que o legitima em sua conduta excepcional. 

É importante distinguir aqui o conceito de herói e super-herói, uma vez que este está 

ligado à ideia de uma superioridade sobre-humana, normalmente apresentada pela posse de 

um dom ou poder sobrenatural. Aquele, por sua vez, nada tem de extraordinário senão 

virtudes totalmente humanas engrandecidas e dilatadas – é por isso que ele pode ser chamado 

também de supra-humano. Nos dois textos analisados neste trabalho, consideramos Ulisses e 

Morpheu não como super-heróis, uma vez que são suas virtudes humanas as de maior 

destaque e importância. 

Campbell de forma estrutural faz um trabalho de caracterização da jornada do herói 

com certa imutabilidade: 

 

Seja o herói ridículo ou sublime, grego ou bárbaro, gentio ou judeu, sua jornada 

sofre poucas variações no plano essencial. [...] Não obstante, serão encontradas 

variações surpreendentemente pequenas na morfologia da aventura, nos papéis 

envolvidos, nas vitórias obtidas. Caso um ou outro dos elementos básicos do padrão 

arquetípico seja omitido de um conto de fadas, uma lenda, um ritual ou um mito 

particular, é provável que esteja, de uma ou de outra maneira, implícito e a própria 

omissão pode dizer muito sobre a história e a patologia. (CAMPBELL, 1997, p. 21). 

 

Esse “plano essencial” a que se refere o autor diz respeito a uma espécie de morfologia 

padrão para a jornada heroica, aquilo que ele chama de monomito. Nesse processo, Campbell 

apresenta três estágios: “separação-iniciação-retorno que podem ser considerados a unidade 

nuclear do monomito” (CAMPBELL, 1997, p. 17). Dessa forma, tomando uma atitude supra-

humana, destacando-se dos demais membros da sociedade, “um herói vindo do mundo 

cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e 

obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer 

benefícios aos seus semelhantes” (Ibid., p. 18). 

Campbell teoriza os estágios da jornada heroica, os quais também compreendem 

algumas subseções. A separação ou partida possui cinco subseções:  

 

1) "O chamado da aventura", ou os indícios da vocação do herói; 2) "A 

recusa do chamado", ou a temeridade de se fugir do Deus; 3) "O auxílio 

sobrenatural", a assistência insuspeitada que vem ao encontro daquele que  
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leva a efeito sua aventura adequada; 4) "A passagem pelo primeiro limiar"; e 

5) "O ventre da baleia", ou a passagem para o reino da noite”. (CAMPBELL, 

1997, p. 20). 
 

 

A iniciação tem seis subseções: “1) O caminho de provas ou o aspecto perigoso dos 

deuses; 2) O encontro com a deusa ou a bênção da infância recuperada; 3) A mulher como 

tentação, a realização e agonia do destino de Édipo; 4) A sintonia com o pai; 5) A apoteose; e 

6) A bênção última. O retorno também compreende seis subseções: 1) A recusa do retorno ou 

o mundo negado; 2) A fuga mágica ou a fuga de Prometeu; 3) O resgate com ajuda externa; 4) 

A passagem pelo limiar do retorno ou o retorno ao mundo cotidiano; 5) Senhor dos dois 

mundos; e 6) Liberdade para viver, a natureza e função da bênção última (CAMPBELL, 1997, 

p. 20-21). 

Campbell também apresenta um conjunto de características que violam o monomito, 

algo que aqui nos interessa bastante, uma vez que Morpheu, de Neil Gaiman, é uma 

personagem que claramente extrapola a morfologia da jornada heroica. O teórico aponta para 

a possibilidade de uma espécie de quebra durante a fase do retorno, em que a personagem 

heroica se abstém de transmitir ao mundo suas conquistas: “(...) os poderes que desequilibrou 

podem reagir tão violentamente que ele será destruído tanto a partir de dentro como de fora 

crucificado, tal como Prometeu, no rochedo do próprio inconsciente violado” (CAMPBELL, 

1997, p. 20). 

No volume 8 da série Sandman, temos a personagem Morpheu retornando para sua 

casa, porém nesse momento ele se distingue muito de Ulisses que retoma sua vida de rei e 

esposo de Penélope, em um ambiente cuja paz e harmonia foram restaurados. Em Gaiman, o 

personagem termina esse primeiro ciclo solitário e desiludido, na companhia de pombos, um 

destino nada digno de um grande herói épico, o que demonstra a incompletude dessa 

personagem. “Eu tinha certeza de que, assim que tivesse tido de volta [ele se refere ao item 

que recuperou], ia me sentir bem... só que dentro de mim, me senti pior do que quando 

comecei. Eu me sinto um nada” (GAIMAN, 1986, p. 8). 
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Figura 1: volume 8 de Sandman (GAIMAN, 1989, p. 4). 

 

Essa não é a única cena em que as personagens de Morpheu e Ulisses se distanciam, mas 

aqui parece operacional mostrar o movimento contrário: os momentos em que esses dois 

heróis dialogam em suas trajetórias. Assim, neste tópico serão utilizadas as contribuições dos 

12 estágios do herói teorizados por Campbell, a fim de facilitar a aproximação e compreensão 

dos dois protagonistas. Deve-se apontar aqui que o texto de A Odisseia foi dividido em cantos 

ou ações de Ulisses, enquanto Sandman vai ser apresentado a partir das atitudes do herói. 

 

1. Mundo comum – O mundo normal: 

Em A Odisseia, é no canto V que o contexto social é apresentado; em Sandman, existe 

descrição de uma situação e de algumas personagens que se preparam para um ritual. 

 

2. O chamado da aventura – o problema se apresenta: 

Ulisses está preso na ilha de Calipso e precisa voltar para casa; O ritual é feito e 

Morpheu é preso e precisa se libertar. 

 

3. A recusa do chamado – o herói recusa ou é forçado a recusar: 
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Tanto Morpheu quanto Ulisses estavam presos e se libertam por intromissões externas, 

não demonstrando recusa. 

 

4. Ajuda sobrenatural – o herói encontra um mentor: 

Morpheu encontra-se com um criado que o guia até três bruxas que o conduzem ao 

inferno, tido aqui como um reino. Ulisses, por intermédio de Atena, conquista 

Nausíca, que o conduz até o Reino de Alcínoo. 

 

5. Cruzamento do primeiro portal – o herói abandona o mundo comum: 

A entrada de Ulisses no reino da Feácia e, em Sandman, a entrada de Morpheu no 

Reino do Inferno. 

 

6. Provações – o herói enfrenta testes: 

Aqui vemos o diálogo de Ulisses para com o rei, para quem conta seus feitos. 

Morpheu tem uma discussão com demônios e seu discurso se aproxima muito ao de 

Ulisses. 

 

7. Aproximação – o herói tem êxitos: 

Ulisses consegue um barco para voltar para a Ítaca e Morpheu recupera um item 

perdido (elmo) que o faz transitar pelo mundo dos sonhos. 

 

8. Provação difícil – a maior crise da aventura: 

Compreende-se desde a chegada de Ulisses em Ítaca até a matança dos pretendentes 

de Penélope que almejavam o poder. Em Sandman, há a procura de mais um item e 

uma batalha com o vilão que havia usurpado seu poder. 

 

9. Recompensa – ganha o “elixir”: 

Tanto Ulisses quanto Morpheu recuperam seus poderes, mas com ressalvas. 

 

10. O caminho de volta – volta para o mundo comum: 

Em A Odisseia, Ulisses retoma o posto de rei e esposo de Penélope. Em Sandman, há 

o regresso, mas o personagem apresenta-se muito infeliz e não realizado, conforme foi 

visto na figura 1. 

 

11. Ressureição do herói – último teste: 

Tanto em Ulisses quanto em Morpheu este estágio acontece em um nível de diálogo, 

discursivo: Ulisses com Penélope e Morpheu com Morte, sua irmã. 

 

12. Regresso com o “elixir” – volta para casa ou o uso do elixir para ajudar a todos: 

Neste ponto, por decisão dos deuses, Ulisses devia ser poupado da fúria dos parentes 

dos pretendentes mortos e retomar o posto de rei. Morpheu regressa à sua casa 

incompleto e não realizado, rememorando os fatos da sua trajetória. 
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A teoria do monomito de Campbell aqui foi utilizada como uma ferramenta de análise 

e comparação, mas se reconhece que, no entanto, ela toma a trajetória do herói como una e 

afirma que a fuga desse percurso culmina na negação da figura heroica. Campbell também 

aponta, de modo bastante infeliz, uma espécie de deficiência quando aderimos a concepções 

mais modernas, afirmando a morte do mito em favor de representações mecanizadas. 

 

Em nossos dias, esses mistérios perderam sua força; seus símbolos já não 

interessam à nossa psique. A noção de uma lei cósmica, a que toda a 

existência serve e à qual o próprio homem deve curvar-se, passou desde 

então pelos estágios místicos preliminares representados na antiga astrologia, 

e hoje é simplesmente aceita, em termos mecânicos, como fato consumado. 

(CAMPBELL, 1997, p. 195). 

 

Neste ponto percebe-se a limitação da teoria de Campbell, uma vez que ela deixa de 

considerar uma série de fatores particulares na construção de personagens, como é o caso de 

Morpheu, um herói problemático; o monomito se apresenta como uma matriz analítica e não 

comporta grandes rupturas e flexibilizações. O teórico não considera possíveis variações da 

trajetória e conduta de heróis da modernidade, alegando a morte do mito, diferente do que faz 

Lukács, que procurou entender o sujeito moderno da narrativa, herdeiro do herói clássico. “E, 

no interior das próprias sociedades progressistas, todos os últimos vestígios da antiga herança 

humana do ritual, da moralidade e da arte se encontram em pleno declínio” (CAMPBELL, 

1997, p. 194). 

Esse declínio é contestável, pois vemos uma herança com enorme presença que 

perpassa diversos contextos socioliterários e chega como força motriz para construção 

simbólica de personagens em gêneros tão diversos da epopeia, como o romance e, no nosso 

caso, os quadrinhos – guardadas as devidas proporções. 

 

Herói épico e herói problemático 

 

Georg Lukács, em A teoria do romance, atribui aos diferentes gêneros literários 

características históricas, se preocupando de maneira mais especifica com a formação do 

romance e suas características frente aos contextos literários. Para ele, o gênero romanesco é  
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herdeiro do épico, como se as manifestações da antiguidade, que posteriormente ganharam o 

rótulo de literárias, assumissem novas roupagens na sociedade dita moderna. “Epopeia e 

romance, ambas as objetivações da grande épica, não diferem pelas intenções configuradoras, 

mas com os dados histórico-filosóficos que se deparam para sua configuração” (LUKÁCS, 

2000, p. 55). 

O autor afirma que o ponto de orientação, que delimita a forma de conceber os gêneros 

literários, “submete as formas artísticas a uma dialética histórico-filosófica, que terá porém 

resultados diversos para cada forma, de acordo com a pátria apriorística dos gêneros 

específicos” (LUKÁCS, 2000, p. 36). Ou seja, são as mudanças de caráter sociocultural que 

vão delimitar as características e o funcionamento das manifestações literárias. Assim, o 

romance se apresenta como um gênero que surge em um contexto histórico-filosófico muito 

específico e diz respeito ao processo de transição da sociedade de um período medieval para o 

moderno. 

Em contraposição, Lukács concebe a epopeia como produto das sociedades gregas 

clássicas, as quais se apresentam como comunidades fechadas em uma essência, uma espécie 

de bolha cultural. “Pois a pergunta da qual nasce a epopeia como resposta configuradora é: 

como pode a vida tornar-se essencial? E o caráter inatingível e inacessível de Homero [...] 

decorre do fato de ele ter encontrado a resposta antes que a marcha do espírito permitisse 

formular a pergunta” (LUKÁCS, 2000, p. 28). 

A epopeia é a expressão dessa sociedade grega que “É um mundo homogêneo, e 

tampouco a separação entre homem e mundo, entre eu e tu é capaz de perturbar essa 

homogeneidade” (Ibid., p. 29). Assim, os elementos constituintes desse “gênero” refletem 

esse caráter homogeneizante do qual fala Lukács, especialmente se referindo ao herói como 

sujeito concebido nessa bolha. 

 O sujeito épico é surge no imaginário de uma sociedade e age segundo valores 

socioculturais pré-estabelecidos e em prol de uma coletividade. 

 

O herói da epopeia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre 

considerou-se traço essencial da epopeia que seu objeto não é um destino 

pessoal, mas o de uma comunidade. E com razão, pois a perfeição e  



    
 ANAIS ELETRÔNICOS DO IX Colóquio de Estudos Literários 

Diálogos e Perspectivas  
SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Londrina (PR), 15 e 16 de setembro de 2015. 
ISSN: 2446-5488                  p. 222-233  

230 

 

 
completude do sistema de valores que determina o cosmos épico cria um 

todo demasiado orgânico para que uma de suas partes possa então tornar-se 

tão isolada em si mesma, tão fortemente voltada a si mesma, a ponto de 

descobrir-se como interioridade, a ponto de tornar-se individualidade. 

(LUKÁCS, 2000, p. 67). 

 

Ulisses é o exemplo claro de um herói épico, pois suas ações são dadas e designadas 

pelas vontades dos deuses; ele é a representação dos ideais de perfeição de um povo 

especifico, no caso, a sociedade grega clássica. Nesse sentido, observa-se que o traço 

biográfico, características e acontecimentos que remontam a história de vida e personalidade 

de um sujeito, são elementos não congruentes ao personagem da epopeia e é esse o ponto que 

vai ser essencial na constituição do herói moderno, herdeiro da épica. 

Lukács afirma que com a morte das sociedades clássicas há o desaparecimento da 

epopeia, uma vez que esse gênero seria inverossímil aos contextos socioculturais modernos, 

marcamos pela heterogeneidade e multiplicidade. O romance, então, seria uma manifestação 

literária que melhor refletiria as sociedades contemporâneas e, por sua vez, o herói romanesco 

nasce da problematização dos sujeitos modernos, não mais fechados na bolha de proteção 

sociocultural 

 

(...) o herói do romance, nasce desse alheamento em face do mundo 

exterior. Enquanto o mundo é intrinsecamente homogêneo, os homens 

também não diferem qualitativamente entre si: claro que há heróis e vilões, 

justos e criminosos, mas o maior dos heróis ergue-se somente um palmo 

acima da multidão de seus pares (...). (LUKÁCS, 2000, p. 66). 
 

 

Um sujeito problemático, é assim que o filósofo chama o homem das sociedades 

modernas. Exposto à multiplicidade de ações, conceitos, valores, vontades, virtudes, etc., é 

um indivíduo em constante busca de si mesmo, trajetória que será sempre marcada por traços 

biográficos e motivações pessoais – algo de difere do sujeito épico que se aniquilava 

identitariamente para enaltecer valores de uma coletividade. 

 

O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do romance é a 

peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o caminho 

desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em si  
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heterogênea e vazia de sentido par ao indivíduo, rumo ao claro 

autoconhecimento (LUKÁCS, 2000, p. 82). 

 

O herói do romance, gênero herdeiro da epopeia, é o herói em constante construção, 

cujo processo de autoconhecimento vai desembocar num status de conformação de 

identidades, muitas vezes problemáticas e não bem definidas; é um sujeito que parte da 

fraqueza para se chegar ao conhecimento de uma força que ele jamais pensou possuir, 

enquanto o herói épico já era delineado com sendo forte e supra-humano.  

Mesmo não perdendo de vista que a teoria de Lukács sobre herói problemático tenha 

sido pensada para abordar o romance, é possível perceber algumas dessas características 

funcionando de maneira clara em outros textos da modernidade, uma vez que outras 

manifestações literárias, como as histórias em quadrinhos, pelo princípio básico da 

verossimilhança, trazem em seu bojo o sujeito moderno em sua complexidade, 

heterogeneidade e multiplicidade. 

Morpheu, então, é considerado neste trabalho como um herói problemático, uma vez 

que ele não se apresenta de forma fechada e pré-estabelecida. Mesmo sendo imortal, uma 

espécie de semi-deus, ele encarna características muito humanas, apresentando afetividade, 

sentindo dor, perdendo-se em dúvidas e incompletudes perante suas ações. Outro elemento a 

ser destacado é sua biografia que, longo dos 75 volumes da série, vai sendo apresentada ao 

leitor, traço este que era inexistente na epopeia. 

Dessa forma, pode-se dizer que Morpheu é uma personagem bastante complexa, pois 

apresenta alguns traços épicos, além de possuir uma trajetória muito parecida com a de 

Ulisses, de A Odisseia. No entanto, considerando as ideias de Lukács, que afirma que a épica 

não sobrevive em tempos modernos, essa personagem apresenta muitas características que a 

fazem estar próxima da ideia de herói problemático, um sujeito descentrado, enfrentando a si 

mesmo em busca do seu autoconhecimento. “A vida própria da interioridade só é possível e 

necessária, então, quando a disparidade entre homens se tornou um abismo intransponível” 

(LUKÁCS, 2000, p. 66-67). 
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Considerações finais 

 

 

Ulisses é um herói épico; Morpheu, por sua vez, apesar de possuir uma tendência 

épica, pode ser visto como um herói problemático, uma vez que se distingue da personagem 

homérica na medida em que não age em favor de uma coletividade e não se realiza enquanto 

ser de virtudes essenciais. A ideia de que esse protagonista apresente elementos que remetam 

à epopeia, mesmo estando inserido em um texto do final século XX, diz respeito talvez ao 

apelo da literatura de massa, gaveta na qual, infelizmente, todas as histórias em quadrinhos 

ainda são depositadas. A recorrência do traço épico tradicional pode ser vista como um 

chamariz a leitores acostumados com séries populares como O Senhor dos Anéis e Guerra nas 

estrelas
3
, por exemplo, que vêm na épica um elemento de caráter altivo. No entanto, mesmo 

atendendo a esse gosto do público, Neil Gaiman felizmente extrapola essa exigência e acaba 

por problematizar sua personagem, agregando maior complexidade a ela. 

Pensando na ideia de sujeito problemático, mesmo sabendo que a teoria de Lukács se 

refere ao gênero romanesco especificamente, é possível atribuir essas características 

teorizadas a outros personagens de outros textos diferentes do romance: esse foi o nosso 

objetivo, aproximar as ideias desse filósofo a uma personagens de histórias em quadrinhos. 

No entanto, resta aqui também dizer que Morpheu carrega diversas características 

presentes num herói épico, pois parte, de maneira simbólica, da representação da totalidade 

para chegar a uma individualidade. Isso significa dizer que ele possui traços como 

imortalidade, realeza, além de ser amplamente conhecido e, assim, designar uma coletividade. 

Assim, é possível afirmar que Morpheu é uma personagem com pretensões épicas, mas o 

meio no qual esse texto – Sandman – está inserido não comporta em sua plenitude as 

definições de épico. 

Para finalizar, citamos Italo Calvino, em seu célebre texto Por que ler os clássicos, 

quando aponta catorze características para o bom texto de literatura, das quais podemos 

destacar aqui a última que diz: “14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde 

predomina a atualidade mais incompatível” (CALVINO, 1993, p. 11). Portanto, se podemos  

                                                           
3
 Essa série é bastante analisada por Joseph Campbell. 
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ler e reler uma obra e reconhecer sua influência em novos textos, como o que pudemos 

constatar neste breve estudo com a aproximação A Odisseia e Sandman, é possível afirmar 

que tal obra está já diluída num imaginário popular e serve de força motriz para o 

desenvolvimento de demais narrativas, sejam elas escritas ou imagéticas.  
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