SUPERLATIVOS

Criado pelo artista Harry
Lampert e pelo escritor
Gardner Fox, o
“corredor escarlate”
apareceu na Flash
Comics
no 1 (data de capa
de janeiro de 1940).
No começo, seu alter ego
era Jay Garrick, embora
o personagem tenha
passado por diversas
encarnações.

1940
Flash

1962
Homem-Aranha

1938
Superman

O primeiro time de super‑heróis, a Sociedade
da Justiça da América, foi visto pela primeira vez
na capa da All Star Comics no 3 (edição de inverno
de 1940–41). Os membros fundadores (acima, da
esquerda para a direita) eram: Átomo, Senhor
Destino, Lanterna Verde, Gavião Negro, Flash,
Sandman, Homem‑Hora e Espectro.

1940
Sociedade da Justiça da América

Criação do artista Bob Kane e do
escritor Bill Finger (ambos dos EUA),
o “Cruzado Encapado” estreou na
Detective Comics no 27. Os primeiros
esboços da roupa de Batman criados
por Kane tinham uma túnica vermelha,
asas e uma máscara preta; Finger fez
algumas sugestões a fim de transformar
a roupa em algo mais ameaçador.

1939
Batman

Sobre os Novos Mutantes,
o no 98 (fevereiro de 1991)
fez surgir o “mercenário
boca suja”. Inicialmente
um vilão, Deadpool
tornou‑se um anti
‑herói ambíguo e, em
1993, sua minissérie,
The Circle Chase,
teve início. Lançado
em 2016, Deadpool (EUA)
é o filme com
classificação restrita
mais lucrativo.

1991
Deadpool

Em março de 1963,
a Tales of Suspense
no 39 lançou o alter
ego superpoderoso
de Tony Stark. Os seis
filmes estrelados por
Robert Downey Jr. (EUA)
como o homem da roupa
de ferro fizeram dele o
ator de super-herói
de maior sucesso.

Esse super‑herói
demoníaco, criado por
Mike Mignola, estreou
como protótipo na
capa da fanzine
italiana Dime Press
no 4, em março de
1993. Em agosto
desse ano, apareceu
como personagem
formado na San Diego
Comic‑Con Comics no 2.

1993
Hellboy

The X‑Men no 1 foi
publicado no dia
10/9/1963. Os alunos
da Escola para Jovens
Dotados do Professor X
deveriam ser conhecidos
como “Os mutantes”, mas
o editor Martin Goodman
achou que o nome poderia
confundir o público, então
Stan Lee o alterou.

1963
X‑Men

Também conhecido como Liga da Justiça da América, esse
supergrupo da DC estreou em outubro‑novembro de 1960. Batman
e Superman, embora no grupo original, pouco apareciam nas
aventuras do time, e o Caçador de Marte terminou sua participação
em 1968. O quinteto abaixo apareceu na capa
de sua primeira edição.

1960
Liga da Justiça

1963
Homem de Ferro

O sucesso de Superman
inspirou a DC a inventar
uma correspondente
feminina, sua prima Kara Zor
‑El. Criada por Otto Binder
(escritor) e Al Plastino (arte),
ela surgiu na Action Comics
no 252, em maio de 1959.

1959
Supergirl

Afirma‑se que há duas
personagens dos gibis
no posto de primeira
super‑heroína. Fantomah
foi a primeira heroína com
superpoderes a aparecer em
impresso, na Jungle Comics
no 2 (fevereiro de 1940). Porém
a primeira heroína mascarada (de
nascimento “natural”) foi a Mulher
de Vermelho, criada por Richard
Hughes e George Mandel,
para a Thrilling Comics no 2
(março de 1940).

1940
Fantomah/Mulher de Vermelho

O “homem de aço”
surgiu na Action
Comics no 1, hoje
o quadrinho mais valioso.
Superman foi o primeiro
super-herói com superpoderes,
os quais lhe permitiam correr mais
rápido que um trem-bala e subir
em prédios altos com um único
salto. Nas edições mais novas, ele
demonstrou sua visão de raio X, sua
superforça e sua habilidade de voar.
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Em maio de 1984, Michelangelo, Leonardo, Donatelo
e Rafael, os “heróis de meio casco”, tiveram seu
próprio gibi publicado pelo Mirage Studios. Em 1987,
seguiu‑se uma série de desenho animado da TV.
O quarteto foi criado por Kevin Eastman e Peter
Laird como uma sátira de quatro gibis de sucesso da
época: Ronin, Cerebus, Demolidor e Novos Mutantes.

1984
Tartarugas Ninjas

1974–2004

O ícone da Marvel estreou
na Amazing Fantasy no 15
(agosto de 1962), enquanto
O incrível Homem‑Aranha
apareceu em março de
1963. O personagem foi
inventado por Stan Lee
e pelo artista Steve Ditko.

1962–74

A heroína da DC Comics
explodiu em cena
na All Star Comics
no 8 (data de capa
de dezembro de 1941).
Seu gibi próprio
surgiu somente
no verão de 1942.

1941
Mulher Maravilha

1941–62

1940–41

Fantasma, criado por Lee
Falk (EUA), foi o primeiro
super‑herói. Ele estreou
em uma tirinha de jornal,
no dia 17/2/1936, que contava
as aventuras de Kit Walker.
Kit vestia máscara e uma
roupa roxa para se tornar o
Fantasma — ou “o espírito
que anda”. Seus olhos
brancos, sem pupilas,
mais tarde seus tornaram
uma característica de
outros super‑heróis como
Batman, Lanterna Verde e
Arqueiro Verde.

1936
Fantasma

1936–40

O sucesso dessa série de TV de 1993 deu origem
a vários gibis publicados pela Hamilton a partir
de novembro de 1994. Depois, a Marvel Comics
publicou duas séries próprias. Em março de
2016 um reboot do gibi do Boom! Studios foi
lançado, o qual fazia referência à série original.

1993
Power Rangers

Criado por Len Wein
(escritor) e Bernie
Wrightson (arte),
esse personagem
da DC foi visto
pela primeira
vez na House
of Secrets
o
n 92 (julho
de 1971), antes de
ter seu próprio gibi
no ano seguinte.

1971
Monstro do Pântano

Primeira coprodução
de Stan Lee e Jack
Kirby, O Quarteto
Fantástico no 1
foi lançado em
novembro de 1961.
Eles foram o primeiro
supertime da Marvel
e contribuíram para
o sucesso da empresa
nos anos 1960.

1961:
Quarteto Fantástico

Produzido pela Pixar, o filme dos Incríveis (EUA)
estreou em 27/10/2004 e deu à empresa o que foi,
na época, seu maior lucro em um fim de semana de
estreia. Em 2009, o Boom! Studios começou a publicar
uma minissérie de gibis baseada no filme, e sua
sequência está prevista para junho de 2018.

2004
Os Incríveis

Visto pela primeira vez
no último painel de
The Incredible Hulk
no 180 (outubro de
1974), o herói de
garras foi recrutado
como um dos
jovens dotados
do Professor X, no
ano 1975, em Giant
‑Size X‑Men no 1.

1974
Wolverine

1940
Cometa
Ele estreou em
janeiro de 1940,
na Pep Comics no 1.
Na edição no 17, Cometa
tornou‑se o primeiro
super‑herói a morrer,
embora o personagem
viesse a reencarnar
várias vezes a partir
dos anos 1960.

A maravilha aquática
da DC foi criada por Paul
Norris e Mort Weisinger
e estreou na More Fun
Comics no 73, em
novembro de 1941.
Ele se tornou um dos
fundadores da Liga
da Justiça da América.

1941
Aquaman

Radiações gama
transformaram
o dr. Robert Bruce
Banner em um
furioso Golias verde
e um dos personagens
mais duradouros da Marvel.
O Incrível Hulk estreou
em maio de 1962.

1962
Hulk

Criado pelos artistas
Joe Simon e Jack Kirby,
esse super-herói
estrelado estreou
na Captain America
Comics no 1, com data de
capa de março de 1941.
O famoso escudo circular
do capitão (imagem menor)
substituiu, na edição no 2,
a versão triangular.

1941
Capitão América

Existem vários Capitães Marvel no Universo
Marvel, mas este aqui estreou na Whiz
Comics no 2 (data de capa de fevereiro de
1940) e, hoje, é da DC. Ele se tornou tão
popular nos anos 1940 que as vendas de
seus gibis foram maiores que as do gibi de
Superman. Ele também é conhecido como
“Shazam”, por causa do grito que transforma
o menino Billy Batson em Capitão Marvel.

1939
Capitão Marvel

Há vários “super‑humanos” no GWR 2018, o que inclui muitas pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias.
Abaixo, porém, apresentamos uma cronologia dos super‑heróis clássicos da ficção, organizados de acordo com
sua primeira aparição — seja em gibi, filme ou outro lugar — e suas roupas originais.

Linha do tempo dos super-heróis

