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RESUMO 

Análise de símbolos contidos na série de histórias em quadrinhos Promethea, publicada 
na virada do século XX para o XXI pela editora norte-americana DC Comics, com o 
selo America's Best Comics, de autoria do premiado roteirista britânico Alan Moore e 
do artista J. H. Williams III. A série expressa a permanência do imaginário do 
hermetismo nas sociedades contemporâneas. Tem-se por embasamento a teoria do 
imaginário, conforme Gilbert Durand, a formação das mitologias, em Mircea Eliade e 
Joseph Campbell e os processos históricos implicados no sincretismo daquelas 
representações. O percurso compreende os questionamentos acerca de ciência e 
pensamento mágico e uma breve imersão no estudo da Astrologia, da Kabbalah e do 
Tarot, de forma a contextualizar a leitura semiológica das páginas selecionadas da série 
que corroboram os temas inicialmente levantados. Para tanto, acrescenta-se um 
comentário biográfico sobre o roteirista, sua formação literária e temas recorrentes em 
outras de suas obras, que de um modo ou de outro são sempre voltados para assuntos 
correlatos. Lançada na virada do milênio, a obra refere-se também a expectativas, 
anseios e necessidades de seu tempo, trazendo à discussão toda uma herança das 
matrizes culturais do Ocidente quanto ao que é considerado sagrado e profano e quanto 
à chegada da chamada “Nova Era”. 
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ABSTRACT 

 

Analysis of symbols contained in the comic book series Promethea, published at the 
turn of the 20th century to 21st by U.S. publisher DC Comics, with the seal America's 
Best Comics, written by award-winning writer Alan Moore and artist J. H. Williams III. 
The series is an expression of the permanence of the hermetic imaginary in 
contemporary societies. It has embasement on Gilbert Durand's theory of the imaginary, 
on the formation of mythologies, in Mircea Eliade and Joseph Campbell, and on the 
historical processes involved in the syncretism of those representations. The route 
includes questions about science and magical thinking and a brief immersion in the 
study of Astrology, Kabbalah and Tarot in order to contextualize the semiological 
reading of selected pages of the series that corroborate the issues initially raised. It adds 
a biographical comment about the writer, his literary background and recurring themes 
in his works, which in one way or another are always looking for related matters. 
Launched at the turn of the millennium, the work also refers to expectations, desires and 
needs of his time, bringing to the discussion a whole array of cultural heritage of the 
West as to what is considered sacred and profane as the arrival of the so called "New 
Age". 
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