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RESUMO 

Este estudo terá por finalidade investigar as metamorfoses identitárias a partir da análise da história de vida 
do personagem Tony Stark sob a ótica do Sintagma Identidade-Metamorfose-Emancipação. Será uma 
pesquisa documental, em que serão analisadas as histórias em quadrinhos (HQs) do personagem como 
também as adaptações cinematográficas (filmes). Os dados serão analisados a partir do referencial teórico 
do Sintagma Identidade-Metamorfose-Emancipação. Por se tratar de um personagem que apresenta 
influência em comportamentos e atitudes nas mais diferentes etapas da vida do ser humano, é importante 
que se compreenda o significado por trás destas metamorfoses identitárias e o que isso pode gerar em termos 
de identificação social com o personagem. Desde crianças até adultos, o universo das HQ´s funciona como 
válvula de escape para as situações do cotidiano, e personagens como Tony Stark possibilitam uma 
identificação mais real tendo em vista a ausência de superpoderes que extrapolam a realidade humana. 
Compreender as situações que influenciam as metamorfoses identitárias do personagem podem transportar 
para o cotidiano do mundo real intepretações e ressignificações sobre a importância de que o 
desenvolvimento humano necessita de referenciais que viabilizem a construção de uma identidade em busca 
de autonomia.  

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia; Histórias em Quadrinhos; Identidade. 

1 INTRODUÇÃO 

“Eu sou o homem de ferro” (Homem de Ferro, 2008), não é preciso ser um leitor 
assíduo de histórias em quadrinhos (HQs) ou um cinéfilo de filmes de super-heróis para 
identificar o autor dessa frase tão icônica: Tony Stark. A Guerra do Vietnã estava em pleno 
curso quando Stan Lee e Jack Kirby criaram o Homem de Ferro. Anthony (Tony) Edward 
Stark, o protagonista desta história em quadrinho, é o herdeiro da empresa de armas, 
Indústrias Stark (Stark Industries), fundada por seu pai Howard Anthony Stark. O 
personagem faz sua primeira aparição na 39ª edição da revista Tales of Suspense, em 
1963 (Lee; Kirby, 1963a). 

Ao contrário da maioria dos super-heróis, Tony Stark não tem poderes sobrenaturais. 
Além de seu gênio criativo, ele é um humano comum. É a tecnologia de sua armadura que 
o torna avassalador. Mas também compensa a insuficiência cardíaca de Tony. A 
peculiaridade desse personagem é que sua onipotência se transforma como uma luva 
contra os problemas do coração que Stark está enfrentando. Este empresário cortês, rico, 
bonito e inteligente é forçado a usar constantemente esse marcapasso complicado para se 
manter vivo (Chapellon; Houssier, 2017). 

O estudo procurará averiguar as mudanças ocorridas na vida do personagem Tony 
Stark que vão provocando as metamorfoses identitárias (construção, reconstrução e 
desconstrução da identidade). Partindo-se da premissa de que a identidade é algo mutável, 
isto é, se metamorfoseia, o estudo visará analisar o percurso histórico do personagem e 
das transformações ocorridas, para entender como a identidade do Tony Stark/Homem de 
Ferro foi construída e modificada ao longo do tempo. Será realizada também uma divisão 
quanto aos momentos “pré-armadura” e “pós-armadura” no intuito de se identificar quais as 
metamorfoses ocorridas em cada um dos momentos e os possíveis fenômenos patológicos 
que estas poderiam desencadear no personagem.  
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O pano de fundo para iniciar as discussões sobre identidade do sujeito será 
embasado nas produções de Ciampa (2009) que apresenta suas considerações sobre o 
tema afirmando que compreender a identidade do sujeito significa compreender a relação 
indivíduo-sociedade existente. Essa identidade humana seria a construção, reconstrução e 
desconstrução constantes, no dia a dia do convívio social, na multiplicidade das 
experiências vividas (Kolyniak, 1996). Com essa ideia de construção, reconstrução e 
desconstrução, a discussão da identidade amplia-se e passa a ser considerada por Ciampa 
(2009) como uma metamorfose, que tem como pressuposto ontológico a ideia do ser como 
devir (Carone, s/d). O olhar sobre o sujeito, neste sentido, é fundamentado em algo mutável, 
em que o próprio sujeito é produto e produtor, autor e personagem, que se constrói através 
da atividade social, num determinado momento histórico (Ciampa, 2009). 

O presente estudo contribuirá para a compreensão das metamorfoses identitárias 
que o indivíduo sofre ao longo de sua vida, como também os possíveis fatores 
desencadeadores que impulsionam esse processo de metamorfose. O fato de o 
personagem Tony Stark não possuir poderes sobrenaturais, mas sim detentor de um gênio 
criativo, sendo considerado praticamente um ser humano comum, proporciona um sucesso 
de público tanto nas HQ´s quanto nos filmes produzidos. 

Estudar a história de vida de um personagem emblemático como o Homem de Ferro 
possibilita o campo da Psicologia transportar da ficção para a realidade uma reflexão sobre 
o processo de desenvolvimento de identidade do ser humano a partir das situações vividas 
ao longo da vida. Tendo como base os momentos “pré-armadura” e “pós-armadura” como 
uma importante transição para se compreender a busca por uma emancipação do sujeito 
procura-se identificar quais as metamorfoses ocorridas em cada um dos momentos e os 
possíveis fenômenos patológicos que estas poderiam desencadear no personagem. 

A ficção pode ser considerada uma válvula de escape para as situações do cotidiano 
da humanidade e promove ressignificações importantes na vida do sujeito. Aliado à falta de 
referenciais positivos presentes na vida real, a busca por referenciais, muitas vezes fictícios, 
funciona como uma possibilidade de transformação da identidade em busca de uma 
emancipação. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A coleta de dados será efetuada a partir da leitura e análise das histórias em 
quadrinhos (HQs) do personagem Tony Stark, sendo elas: Biblioteca Histórica Marvel – O 
Invencível Homem de Ferro – Vol. 1 e 2 (2008), Homem de Ferro – O Demônio na Garrafa 
(2017), Homem de Ferro – Extremis (2015), Guerra Civil (2015), Os Supremos – Vol. 2 
(2015) e Homem de Ferro – O Mais Procurado do Mundo (2015). A obtenção dos dados 
também ocorrerá pela análise dos filmes do personagem, abarcando as três produções 
cinematográficas solo Homem de Ferro 1 (2008), Homem de Ferro 2 (2010) e Homem de 
Ferro 3 (2013); e as participações do herói nos filmes Os Vingadores: The Avengers (2012), 
Vingadores: Era de Ultron (2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato, 
Capitão América: Guerra Civil (2016) e Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017). 

Os dados serão analisados a partir do referencial teórico do Sintagma Identidade-
Metamorfose-Emancipação (Ciampa, 2009) que aborda a identidade do sujeito como um 
processo contínuo de metamorfoses orientadas para a emancipação, para a busca de 
projetos de vida que o levem a uma condição de autonomia frente ao sistema. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por o referente estudo se tratar de um personagem que apresenta influência em 
comportamentos e atitudes nas mais diferentes etapas da vida do ser humano, é importante 
que se compreenda o significado por trás destas metamorfoses identitárias e o que isso 
pode gerar em termos de identificação social com o personagem. Desde crianças até 
adultos, o universo das HQ´s funciona como válvula de escape para as situações do 
cotidiano, e personagens como Tony Stark possibilitam uma identificação mais real tendo 
em vista a ausência de superpoderes que extrapolam a realidade humana. Compreender 
as situações que influenciam as metamorfoses identitárias do personagem podem 
transportar para o cotidiano do mundo real intepretações e ressignificações sobre a 
importância de que o desenvolvimento humano necessita de referenciais que viabilizem a 
construção de uma identidade em busca de autonomia. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se com essa pesquisa investigar as metamorfoses identitárias ocorridas ao 
longo da história de vida do personagem Tony Stark, como também identificar e analisar os 
eventos que foram cruciais para a eclosão dessas metamorfoses; e entender como a 
identidade do personagem Tony Stark/Homem de Ferro foi construída e modificada ao 
longo do tempo. 

Partindo da concepção de identidade como metamorfose, e acrescentando a ideia 
de mesmice e mesmidade, Ciampa apresenta o sintagma Identidade-Metamorfose-
Emancipação. Neste sentido, a identidade passa a ser concebida como uma busca pela 
emancipação, que neste caso será alcançada ou não, ou melhor dizendo, atualmente uma 
emancipação total do sujeito na sociedade é algo impossível, o que se pode ser observado 
no sujeito são os chamados fragmentos emancipatórios. Habermas (1990b) afirma que o 
movimento para a emancipação se dá com o que ele considera o desenvolvimento de uma 
identidade pós-convencional, ou seja, uma identidade que antecipe uma forma de vida no 
sentido da autonomia, com valores e normas ainda não estabelecidos, no entanto, esta 
identidade pós-convencional não significa uma emancipação completa ou definitiva do 
sujeito (Lima, 2010). 
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