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CAPÍTULO 1 – O alvorecer do irracional e suas razões  

 
Qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível da magia 

 
Arthur C. Clarke 

 
Seus ancestrais chamam de magia. 

Você chama de ciência. 
Mas venho de um mundo onde ambas são a mesma coisa. 

 
Thor, de Kenneth Brannagh 

 

Max Weber denominou “desencantamento do mundo” o processo marcado pela 

Revolução Científica do século XVII, pelo Iluminismo, no século XVIII, e pelo 

racionalismo-cientificismo do século XIX, em que as explicações metafísicas da 

natureza e das situações foram pouco a pouco dando lugar à visão do homem moderno. 

Este passa a buscar respostas racionais e empíricas para suas questões, deixando de 

creditar a forças imateriais as causas dos acontecimentos e dos fenômenos naturais. Sob 

essa ótica, tudo é naturalizado. Aquilo que não pode ser explicado ou compreendido na 

base de relações causais ou relações racionais não seria de origem mística. Uma “não-

explicação” dever-se-ia a duas condições: ou porque quem quer explicar não obteve 

dados suficientes (educação, formação) para tanto ou porque a ciência ainda não 

encontrou razões ou causas para tal até então. Desse modo, ou pela formação 

educacional ou pelo progresso da ciência, o que deve ser explicado o será em algum 

momento.  

A série de histórias em quadrinhos, de que se trata a presente análise, no entanto, 

é a marca da extensão no tempo de uma cultura calcada em um “reencantamento do 

mundo”: o grande sincretismo de modelos místicos, religiosos e esotéricos da segunda 

metade do século XIX. Ao materialismo científico daquele século contrapunha-se um 

outro tipo de racionalidade, a do Ocultismo e a das filosofias de origem oriental, numa 

das principais ondas de sincretismo do Ocidente dos séculos XIX e XX. É a partir 

desses modelos sincréticos, trazidos à baila por organizações esotéricas e personalidades 

das quais trataremos mais adiante, que a obra em questão se constrói e revela a 

permanência de um corpo de concepções mágicas do mundo em meio aos avanços mais 

espetaculares da ciência. Esse reencontro com visões pré-modernas não se restringe ao 

mundo das ficções, como se poderia imaginar ao ter em mãos um estudo sobre uma 

história em quadrinhos. As ficções, conforme será reiterado ao longo deste e dos demais 
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capítulos, constituem expressões sintomáticas de um tempo e de algumas de suas 

práticas. Aqui, portanto, tratamos de uma obra que representa a permanência do 

processo de reencantamento do mundo que faz uma síntese de vários diferentes 

conjuntos de símbolos pré-modernos. Se por um lado a vigência científica destes, nos 

termos das concepções científicas atuais, há muito expirou, por outro lado, há clara 

vigência do ponto de vista cultural, na busca de respostas para o mundo. 

A alusão a um “alvorecer do irracional”, ao abordar o assunto do ocultismo e das 

práticas pré-modernas, possui concordância com o pensamento de Alex Owen ao tecer 

considerações sobre o lugar do “encantamento” no final do século XIX e início do 

século XX: 

 
Racionalidade, afinal, é em si uma convenção. Em uma era moderna pós-Iluminismo, o 
irracionalismo tem sido claramente referido como meios de ver e experimentar o mundo que não 
estão de acordo com preceitos e paradigmas empiristas e racionalistas de explicação. Em 
particular, ao menos quando usado para caracterizar as ideias de indivíduos sérios e sensatos, o 
irracionalismo tem frequentemente conotações espirituais ou “místicas”. Isto, no entanto, define 
os limites do consenso. (OWEN, 2004, p. 252) 
 

Da mesma forma, longe de atribuir ao termo “irracional” um sentido 

depreciativo, no contexto aqui estudado ele possui parentesco com os melhores 

atributos do conceito de “imaginário”, segundo o antropólogo Gilbert Durand. A esse 

último conceito, ao qual retornaremos mais adiante, devemos o vínculo entre a 

representação visual e sua expressividade simbólica num nível muito profundo de 

comunicação. Seria de se supor, por conseguinte, que o título acima devesse incluir 

“imaginário”, em lugar do que ali se encontra. O vocábulo “irracional”, no entanto, em 

conformidade com a acepção junguiana, é aqui empregado não no sentido de 

“antirracional”, mas sim “extrarracional”. Em outras palavras, “... seria aquilo que não 

se pode fundamentar com a razão”. (JUNG, 2011, p. 473). A escolha reside no fato de 

que estamos, acima de tudo, lidando com algo que exige imersão em elementos 

inconscientes, cuja lógica, ou falta dela, é onírica. Freud já havia demonstrado há muito 

que as decisões conscientes, que julgamos serem tomadas com a mais pura 

racionalidade e isenção têm, na verdade, motivos bem mais profundos1. 

                                                            
1 De fato, é bastante tênue a fronteira entre livre escolha e os condicionamentos e estes não precisam 
necessariamente provir do inconsciente pessoal. Seriam condicionamentos socioculturais, físicos, 
geográficos, econômicos e, em alguns casos, até químicos, em se tratando de fumantes e drogaditos. A 
questão repousa num difícil equilíbrio entre escolhas livres e racionais e situações compulsórias 
(pressões) independentes da vontade individual. 
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Mais do que opor irracional à razão, a proposta é tratar ambos em sua 

complementaridade através do imaginário, sobretudo em uma de suas linguagens não-

verbais: a imagem. O imaginário, veículo de representações do irracional na 

coletividade, entre outros traços, não raro expressa conteúdos socioculturais 

historicamente construídos. São eles, contudo, eivados de estruturas míticas e 

arquetípicas que subjazem às práticas e discursos em uma cultura. Mythos e Logos, 

inclusive por sua etimologia, sugerem uma complementaridade fundamental. Ambos 

possuem aspectos narrativos, significando, em grego, “fala”, “discurso”, “palavra” 

(HOUAISS, 2001), porém, enquanto Logos ganha status de “razão”, sobretudo do ponto 

de vista demonstrativo/explicativo, Mythos comunica por analogias entre experiências 

concretas e subjetividade. Mythos é um sistema que confere inteligibilidade a aspectos 

irracionais, possuindo bem pouca semelhança com o que lhe atribui o senso comum, ao 

tomar “mito” por impostura ou algo absurdo pura e simplesmente. Trata-se, na verdade, 

de produção de sentido e, em concordância com Karen Armstrong, “...nos leva a viver 

mais intensamente neste mundo, e não a nos afastarmos dele” (ARMSTRONG, 2005, p. 

9). Tendo por intermediário entre o concreto e o possível a faculdade da imaginação, o 

mito é um elemento integrador do indivíduo na sociedade mediante a combinação de 

seu discurso e rito. Permite, ainda, a capacitação dos membros do grupo social à 

passagem de estágios de desenvolvimento ao longo da vida, delimitando etapas, como a 

da adolescência à idade adulta ou a da atuação em pequena escala para uma 

responsabilidade social mais ampla. Por fim, constitui um preparo para a morte e sua 

eufemização sob diversos aspectos. A finitude da vida é eufemizada pelo mito através 

das construções do imaginário de uma época e de suas representações, sejam visuais ou 

literárias. 

Afirmar que arquétipos possuem um papel relevante nas estruturas sociais e 

históricas pode ir contra os esquemas de pensamento de alguns pesquisadores em 

humanidades. A teoria junguiana dos arquétipos e do inconsciente coletivo, para o 

historiador italiano Carlo Ginzburg, por exemplo, não passa de “pseudo-explicação” 

(GINZBURG, 2002, p. 14). Com argumentação consistente, Ginzburg assevera ser a 

estrutura corpórea a razão pela qual mitos, lendas e fábulas de diferentes sociedades 

assemelham-se tanto estruturalmente, a despeito de ter ou não havido circularidade 

cultural entre elas em momentos definidos na História. O corpo, e não uma razão 

metafísica desprovida de materialidade; o corpo e não algo inconsistente como um 
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intangível e apriorístico mundo das ideias. Entretanto, esse elemento estrutural que Jung 

chama de arquétipos não provém de um “nada” metafísico, possuindo, para mitólogos 

como Joseph Campbell, dois tipos diferentes de matrizes na constituição da fisiologia e 

psiquismo humano. Um deles ele denomina “mecanismo liberador inato” do sistema 

nervoso, ao qual ele dá o nome de “estruturas chave-fechadura”. Seu complementar são 

as “estruturas abertas” ou estruturas de “estampagens” fixadas em experiências 

individuais e elementos culturais adquiridos. O ser humano, como os animais, é sujeito 

às “chave-fechadura”, porém a elas são adicionados os vários elementos repetitivos que 

a vida em sociedade pode prover em relação à própria estrutura de crescimento humano. 

Em síntese, sua fisiologia, a maturação progressiva do cérebro e do sistema nervoso 

somente após a saída do ventre materno e a postura corporal ereta. Campbell comenta o 

conceito do mecanismo liberador inato conforme se segue: 

 

Os estudiosos do comportamento animal cunharam o termo “mecanismo liberador 
inato” para designar a estrutura herdada do sistema nervoso que permite ao animal 
reagir diante de uma situação jamais vivida anteriormente e denominam “estímulo 
sinal” ou “liberador” ao fator desencadeante da reação. (…) O sujeito que reconhece e 
reage é, antes, algum tipo de trans ou superindivíduo, habitando e movendo a criatura 
viva. (CAMPBELL, 2010, p. 38) 

 

No segundo caso, a força das estruturas de estampagem sobre a psique humana 

ocorre devido ao fato de que nosso sistema nervoso conclui seu desenvolvimento, como 

já dito, apenas durante um longo período fora do útero. Estas estampagens sobre 

diversas espécies também possuem impacto em seus comportamentos, mas não com a 

intensidade e a duração em que ocorrem na experiência humana. É ainda Campbell 

quem explica o conceito: 
 
(...) dificilmente será necessário por em dúvida a relevância dos conceitos de 'disposição 
interna' [mecanismos liberadores inatos] e “estampagem” na esfera do aprendizado 
humano. Muito do que a criança tem que aprender, além disso, assemelha-se 
notavelmente à condição dos cães esquimós, pois tem muito a ver com os vários 
aspectos da filiação grupal. Na esfera humana há, entretanto, um fator que torna 
extremamente difícil todo o estudo dos instintos e das estruturas inatas; pois, enquanto 
mesmo os animais mais desamparados ao nascer se desenvolvem muito rápido, na 
espécie humana a criança é completamente desamparada durante os primeiros doze anos 
de existência e durante o período de maturação do caráter está sujeita às pressões e 
estampagens de sua sociedade local. (…) as três habilidades, isto é, a postura ereta, a 
fala e o pensamento, que elevam o homem acima da esfera animal, desenvolvem-se 
apenas após o nascimento e, consequentemente representam, na estrutura de cada 
indivíduo, um amálgama indissolúvel de dois fatores: os biológicos inatos e os culturais 
adquiridos. Não podemos pensar em um sem o outro; portanto, não tentemos, em nome 
da ciênciam fazer isso! (…) Mas não se deve esquecer que, no homem, toda a estrutura 
de instintos é muito mais aberta ao aprendizado e condicionamento do que a dos 
animais, de maneira que, ao avaliarmos o comportamento humano, sempre temos que 
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levar em conta um fator muito mais forte de experiência individual do que quando 
mensuramos os mecanismos excitatórios centrais e os mecanismos liberadores inatos 
dos insetos, peixes, pássaros – ou mesmo dos macacos. (CAMPBELL, 2010, p. 43-44) 
 

Ginzburg, em suas críticas a Jung, termina por oferecer um modelo estrutural 

material para explicar a ressurgência dos mitos e narrativas nas sociedades. Para o 

pesquisador italiano, a noção de arquétipo seria, assim, reformulada radicalmente por 

alicerçar-se no corpo e sua auto-representação. Sua argumentação é a seguinte: 

 
Podemos apresentar a hipótese de que essa auto-representação opere como um esquema, 
uma instância mediadora de caráter formal, capaz de reelaborar experiências ligadas a 
características físicas da espécie humana, traduzindo-as em configurações simbólicas 
potencialmente universais. Colocando o problema nesses termos, evitaremos o erro em 
que, como vimos, de modo geral caem os pesquisadores de arquétipos: isolar símbolos 
específicos mais ou menos difusos confundindo-os com “universais culturais”. A 
investigação que levamos a cabo mostrou que o elemento universal não é representado 
pelas unidades singulares (os coxos, os homens divididos ao meio, os portadores de uma 
só sandália), mas pela série (por definição, aberta) que os inclui. Mais precisamente: não 
pela concretude do símbolo, mas pela atividade categorial que (...) reelabora de forma 
simbólica as experiências concretas (corpóreas). Entre essas últimas, é preciso incluir 
também – ou melhor, sobretudo – a experiência corpórea de grau zero: a morte. 
(GINZBURG, 1991, p. 219) 
 
 

Em todos os casos supracitados é no corpo, na necessidade de adequação da 

psique aos processos relacionados ao tempo e à morte que se concentram as explicações 

acerca do que aqui se entende como “arquétipos”. De fato, como dito antes, e 

diferentemente do que afirma Ginzburg, para Jung, não se trata de um a priori 

desprovido de referência material. Segundo ele, em “Tipos psicológicos”, a imagem 

primária que é o arquétipo: “… é um depósito da memória, um engrama, derivado de 

uma condensação de inumeráveis experiências similares (…) a expressão psíquica de 

uma tendência natural anatômica e fisiologicamente determinada.” (JUNG, 2011, 

p. 459-461)2. Naquele trabalho Jung é categórico ao demonstrar que não propõe suas 

teorias sem embasamento material e já naquele momento (o livro fora publicado pela 

primeira vez em 1920) percorria um caminho que posteriormente seria retomado e 

aprofundado por pesquisadores como os aqui discutidos.  

Há, ainda, um outro problema nas considerações frequentes acerca do 

Inconsciente Coletivo e dos Arquétipos que uma análise de representações na História 

demonstra: o significado dos símbolos se modifica com o passar do tempo e o contexto 

cultural em que se inserem. O próprio Caduceu de Hermes, que será analisado nos 

                                                            
2 Grifo nosso. Apesar de as teorias junguianas terem sido alteradas pelas mudanças e contradições de seu 
autor, em seus 50 anos de produção a estrutura da afirmação citada acima permaneceu quase a mesma.  
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capítulos 2 e 3, de representante de processos alquímicos na Idade Média passou a ícone 

de saúde em hospitais e ambulâncias na contemporaneidade3. Quanto a tal problema e 

quanto às modificações de significado sofridas pelas representações, seguem-se alguns 

contrapontos. 

A visão de contextualistas como Steven Katz (sobretudo no livro “Mysticism 

and Language”4) opõe-se também às teorias de caráter arquetípico. Estas estariam entre 

o que se denominaria “perenialismo” ou “escola da filosofia perene”5, na qual se 

alicerçam muitos dos sincretismos de que aqui tratamos. Para o perenialismo haveria 

uma experiência mística comum a todas as tradições religiosas6. Tal suposição 

aparentemente se alia ao que propõe Campbell, nas teorias sobre a formação do mito, 

mas apenas aparentemente. Campbell, na verdade, apresenta, sim, os muitos pontos em 

comum entre as narrativas de diferentes credos e culturas, mas assevera que os vários 

elementos comuns assumem particularidades em cada grupo social7. Desse modo, se por 

um lado, para ele, há experiências místicas calcadas em modelos muito semelhantes, por 

outro o modo de atingi-las difere substancialmente em cada caso. Já o filósofo da 

religião Timothy A. Mahoney, em seu artigo “Contextualism, Decontextualism, and 

Perennialism: Suggestions for Expanding the Common Ground of the World's Mystical 

Traditions”8 procura iniciar a rever a questão contextualismo/descontextualismo 

conforme se segue: 

 
(...) Katz argumenta que aquelas experiências místicas estão tão conectadas a uma 
tradição em particular que não há uma experiência mística comum entre as tradições. 
Por sua vez, Robert Forman e os “descontextualistas” argumentam que uma certa 
espécie de processo e experiência mística são encontrados em diversas tradições, desse 
modo dando suporte a um dos elementos-chave do perenialismo. (...) Katz reconhece 
que a promessa do misticismo poderia suplantar os limites religiosos (...) Não obstante, 
ele se opõe vigorosamente à alegação de que há uma comunalidade de experiências 
místicas entre as tradições. (...) Após cuidadosa análise de textos místicos específicos, 
Katz conclui que “as experiências dos místicos vêm a ser uma consequência necessária 
das circunstâncias linguístico-teológicas e social-históricas que regem a ascensão 
mística. E tais circunstâncias são baseadas em esquemas ontológicos específicos que 
moldam as características da busca e seu objetivo. (...) Em suma, Katz conclui que as 

                                                            
3 Embora ele permaneça com seus significados originais sob as camadas de significados mais recentes. 
No capítulo 3 essas questões serão aprofundadas na comparação com o Caduceu de Esculápio. 
4 No artigo "Mystical Speech and Mystical Meaning", (KATZ, 1992, p. 3-41). 
5 Na qual Mircea Eliade, autor cujo pensamento será comentado mais adiante, se inclui, entre outros. A 
expressão é bastante usada por Robert K. C. Forman, cuja posição se defronta com a de Katz. 
6 Ver referências à Sociedade Teosófica e seus fundadores, no segundo Capítulo. 
7 Isso é continuamente demonstrado em todos os 4 volumes de “As máscaras de Deus” (CAMPBELL, 
2010). 
8 Na revista “Paideia” (ΠΑΙ∆ΕΙΑ), publicada pela Boston University. Disponível em: 
<http://www.bu.edu/wcp/Papers/Reli/ReliMaho.htm>. Acesso em: 10/06/2013. 
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importantes diferenças entre as principais tradições religiosas não são de forma alguma 
reconciliadas na experiência mística; mais do que isso, elas se mostram como diferenças 
nas experiências em si, pois necessariamente as moldam. Assim, a visão de Katz 
implica que a experiência mística é o local errado para procurar por algo que possa 
reconciliar as profundas diferenças entre as religiões.9  

 
Neste ponto podemos chegar a uma concordância parcial, com Katz, quanto à 

não-reconciliação das tradições pela chamada “experiência mística” (iluminações, 

êxtases, visões e similares estariam contidos naquela expressão). Uma experiência do 

tipo não necessariamente anula as diferenças externas de ritualística, a história de 

determinada prática religiosa ou esotérica, nem tampouco horizontaliza os símbolos 

utilizados por cada uma para atingir suas finalidades. E a concordância, deve-se repetir, 

é apenas parcial: a suposta impossibilidade de haver elementos estruturais em comum 

que possam a levar àquela experiência não elimina a extraordinária convergência de 

narrativas cujos mitemas apontam para os mesmos fatores (o “embusteiro”, a descida ao 

mundo inferior, a ascensão, o desmembramento, as etapas da aventura etc.). Isso se dá, 

sobretudo, pela contraposição que aqui se faz com a Teoria do Imaginário e todo seu 

arcabouço fisiológico, que se verá adiante, e as implicações do mesmo nos processos 

que favorecem a construção de representações e símbolos. Estes, diferentes entre si no 

decorrer do tempo, possuem interseções em suas estruturas, como veremos.  

Mahoney também contrapõe as proposições de Katz através do modelo de 

Robert Forman, conforme o excerto a seguir: 

 
A crítica de Forman a Katz em particular e ao contextualismo em geral (...) está contida 
em seu “The problem of pure consciousness: Mysticism and Philosophy” (FORMAN, 
1990, 15-21). Primeiramente, Katz nunca defende sua suposição fundamental de que 
toda experiência é mediada pela linguagem. Em segundo lugar, Katz implicitamente faz 
a suposição improvável de que qualquer diferença em conceitos religiosos leva a uma 
diferença na experiência mística. Intimamente relacionado com esta é a crítica que Katz 
assume implicitamente uma relação one-to-one [individualização, personalização, 
categorização] entre o conceito e a experiência, mas tal suposição ignora a distinção 
fundamental entre sentido e referência. Além disso, a alegação de que o contexto 
religioso faz com que o conteúdo da experiência mística é uma instância da falácia post 
hoc ergo propter hoc [“depois disso, logo causado por isso”]. Finalmente, há casos 
registrados de pessoas cujas experiências místicas são tão inesperadas para eles que 
estas não são razoavelmente explicadas pelo paradigma contextualista de Katz. (...) Esta 
parte da posição de Forman é destrutiva, e estou interessado principalmente no modelo 
construtivo da experiência mística que Forman proporciona.10 

 

                                                            
9 Vide nota anterior, com a referência ao artigo da revista “Paideia”. 
10 Vide nota número 8, com a referência ao artigo da revista “Paideia”. 
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Entre os principais focos da crítica de Katz está o problema de uma experiência 

que supostamente seria o ápice ou o ponto em comum de todas as vertentes religiosas11. 

Mahoney, propõe um meio-termo entre Katz e Forman, concentrado no que este último 

denomina “evento de pura consciência” (pure consciousness event). Forman, assim, 

argumenta a favor do perenialismo, identificando entre si esses eventos em diferentes 

contextos, como o cristão e o budista, por exemplo. Mahoney, então, aponta para os 

problemas que se seguem: 
 
Um "evento de pura consciência" é definido como "um despertar, embora sem conteúdo 
(...), da consciência". (...) Forman alega que tais eventos não podem ser explicados por 
Katz, porque não há nenhuma forma, conteúdo ou processo de conformação associado a 
eles. (...) Forman (...) argumenta que Katz pode estar certo em pensar que a linguagem 
tem um papel a desempenhar na experiência mística, embora não seja o papel que 
pensou Katz. Forman acha que a linguagem tem duas funções. Em primeiro lugar, ela 
pode ser usada para estimular a desfazer preconceitos e entrar no caminho do 
esquecimento [esquecimento místico, experiência estática]. Em segundo lugar, a 
linguagem pode ser usada após o fato para descrever experiências místicas, mas esta 
linguagem não molda a experiência como Katz afirma. (...) Devo observar aqui que 
Forman não alega que os eventos de pura consciência e da técnica de 'esquecimento' 
descrito em seu modelo são universais. Ao contrário, ele deixa isso para outros 
investigadores determinarem caso a caso. Mas sua discussão sobre o modelo inclui 
exemplos no cristianismo - Pseudo-Dionísio e Mestre Eckhart - e no Budismo - 
Buddhaghosa - e ele cita, antes, contribuições que descrevem tais eventos nas tradições 
hindus e judaicas. Então Forman, muito claramente, pensa tais eventos ocorrendo no 
contexto dessas grandes tradições religiosas, teístas e não-teístas. (...) Como eu disse 
(...) o próprio Forman afirma que seu modelo "oscila o pêndulo de volta para o campo 
do perenialismo". Até onde posso ver é um contra-argumento para a afirmação de 
contextualistas de que experiências místicas não são as mesmas entre as tradições 
religiosas. Se esta afirmação fosse verdadeira, então a alegação perenialista de "que o 
misticismo é semelhante de uma cultura para outra" (...) obviamente, seria falsa. Este é 
claramente um importante passo inicial na defesa do perenialismo. Mas a posição 
descontextualista de Forman não parece fornecer qualquer apoio direto para a 
reivindicação perenialista de que existe uma experiência mística encontrada em todas as 
culturas e que representa, como Forman coloca, "um contato imediato, direto com um 
princípio absoluto", definido de várias maneiras por cada tradição. Pois nem eventos de 
consciência pura em si, nem o modelo de Forman explicitamente apresentam qualquer 
elemento que corresponda ao "contato imediato, direto com um princípio absoluto". E 
Forman nunca afirma que seu modelo descreve uma ascensão para tal experiência. Todo 
o modelo de Forman afirma expressamente que existe um certo estado psicológico e um 
determinado método de induzir este estado. Além disso, os exemplos que ele cita 
implicam que tal estado e método são comuns aos seguidores de diferentes tradições 
religiosas. (...) Mas eu acho que o terreno comum [contextualista e descontextualista] 
pode ser ampliado se pudermos achar um acordo entre as tradições sobre as respostas a 
três questões relativas aos eventos de pura consciência que Forman e seus colegas 
descreveram.12 

 
 
                                                            
11 Vale lembrar que aqui a discussão gira em torno, sobretudo, da presença de estruturas simbólicas 
perenes por trás das camadas de apropriações culturais no tempo, não necessariamente em torno do 
êxtase, como uma experiência comum a todas as religiões. Da mesma forma, aqui não se coloca uma 
identidade entre os misticismos de uma cultura e de outra. Mais adiante são apresentados novos 
comentários a respeito dos símbolos, a permanência e as mudanças culturais no passar do tempo. 
12 Idem à nota número 8. 
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Mahoney, em seguida, descreve as questões conforme abaixo: 
 

 
1) Será que todos os místicos que discutem os estados psicológicos que podem ser 
razoavelmente identificados como eventos consciência pura concordam que, pelo 
menos alguns deles, são o contato direto com o absoluto? (...) 
 
2) Todos os eventos pura consciência fazem contato imediato com o absoluto ou apenas 
alguns deles? (...) 
 
3) Como esses eventos de pura consciência, que são contatos diretos com o absoluto, 
são distinguidos daqueles que não são contatos diretos com o absoluto?13 
 

A preocupação de Mahoney, acima, não é dar uma resposta, mas estimular o 

consenso com suas questões. Segundo ele, quanto maior o consenso entre as tradições, 

maior a possibilidade de se encontrar o meio-termo entre contextualistas e 

descontextualistas, nesse campo da experiência mística. 

Como já mencionado anteriormente, aqui há concordância parcial com Forman e 

também com Katz. Vale acrescentar, que aqui ela se dá pela consideração da própria 

historicidade de um processo ou de uma expressão cultural. Por si só, ele é marcado por 

seu contexto, seja ele o temporal ou o sociocultural. Isso, contudo, não elimina 

totalmente os fatores estruturais. Asseverar que há estrutura por trás do contexto não é 

eliminar o contexto. Muito pelo contrário, é reafirmá-lo e às diferenças que definem as 

características dos períodos históricos e as culturais, locais ou outras especificidades nas 

relações e fazeres humanos. O contexto em que um dado símbolo se apresenta 

determina a forma com a qual ele se manifesta, como os participantes do mesmo se 

apropriam dos significados e como os aplicam. Entretanto, apesar de cada 

particularidade de tempo e cultura mantém-se uma estrutura adaptada e mesclada a 

outras igualmente duráveis e, quiçá, perenes, em camadas mais profundas. Isso não 

significa privilegiar as semelhanças em detrimento das diferenças: estas últimas 

continuar-se-ão produzindo nas relações sociais ao longo do tempo. Porém, se 

quisermos, como Edgar Morin14, considerar a complexidade dos processos analisados e 

aguçarmos nosso olhar, é preciso repensar o peso que se dá a um ou a outro desses 

fatores. Ademais, a discordância que se sustenta aqui quanto ao contextualismo de Katz 

se dá devido aos entrelaçamentos e circularidades culturais que ocorrem em todo 

                                                            
13 Idem à nota número 8. 
14 Por exemplo, em seu “Introdução ao pensamento complexo” (Porto Alegre: Sulina, 2005), onde o autor 
analisa as múltiplas facetas das realidades e dos instrumentais teóricos disponíveis e propõe um modelo 
em que as visões opostas não se anulam, mas se complementam ou se compensam, preenchendo lacunas 
que elas isoladamente não poderiam preencher. 



25 

 

 

 

sincretismo. Os que são enfatizados aqui ocasionaram-se de diferentes maneiras, mas 

sobretudo nas trocas comerciais e interações de símbolos do período helenista, pelo 

menos 3 séculos antes da Era Comum. Veremos, ainda, no capítulo 2, que parte disso se 

daria pelas conquistas alexandrinas e parte pelos contatos interculturais proporcionados, 

entre outros fatores, por grandes rotas comerciais mantidas por séculos atravessando 

distâncias como da China e Índia até a Europa. É, enfim, nos padrões repetitivos de 

símbolos e representações sob camadas de outras representações que recai nosso foco, 

não na definição sobre o que seria exatamente um “contato com o absoluto” ou um 

consenso a respeito, muito embora esse tema esteja entre as imagens analisadas. 

Durand, citado anteriormente, construirá sua Teoria do Imaginário considerando, 

sobretudo, a estrutura fisiológica e postural, além do tempo e etapas de vida, como 

determinantes na formação das relações simbólicas entre indivíduos, sociedades e seu 

meio circundante. Ginzburg critica o recurso aos isomorfismos, mas o faz diante da 

mera comparação entre mitos e culturas, como no excerto abaixo: 
 
Os isomorfismos míticos e rituais (…) remetem (…) a uma série de trocas, de contatos, 
de filiações entre culturas diversas. Essas relações históricas constituem condição 
necessária para que se verifiquem fenômenos isomorfos, mas não são suficientes para 
que se difundam e se conservem. Difusão e conservação dependem também de 
elementos de caráter formal que asseguram a compacidade dos mitos e ritos. 
(GINZBURG, 1991, p. 219) 
 

Parte da crítica acima é lançada sobre as teorias difusionistas, das quais, em 

grande medida, Campbell é partidário. Ainda assim, este último autor oferece uma visão 

consistente ao recorrer não meramente à difusão, mas também à conservação, na medida 

em que propõe essa base comum na estrutura fisiológica. Em Durand, porém, o conceito 

de isomorfismo ganha dimensão próxima daquele defendido por Cambpell, que recorda 

as teorias do gestaltista Wolfgang Köhler. Este último “...denominou 'isomorfas' essas 

estruturas no sistema nervoso central” (CAMPBELL, 2010, p. 42), numa relação direta 

entre sua formação e o meio. Equivale a dizer que sendo formado de matéria e sofrendo 

o impacto das mesmas forças físicas que incidem sobre o ambiente, que com isso se 

auto-organiza, o sistema nervoso promove uma percepção organizadora dos sinais 

recebidos pelo cérebro15. Disso resultam as percepções gestaltistas em que o “todo é 

mais do que a soma de suas partes”. 

                                                            
15 A esse fenômeno os gestaltistas denominam “isomorfismo psiconeural”, algo que Rudolph Arnheim 
explora em suas pesquisas sobre percepção, mormente em livros como “Arte e percepção visual” 
(ARNHEIM, 1973) e “El piensamiento visual” (ARNHEIM, 1971). 
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Mais uma vez, aqui vai a concordância com os elementos diferenciadores das 

representações ao longo do tempo, mas a discordância com a suposta eliminação das 

semelhanças. De fato, a representação do mito nas sociedades secularizadas não ocorre 

de forma independente da História. As culturas se apropriam dos mitos e os manifestam 

à sua maneira de acordo com o contexto temporal. O fazem tanto introduzindo-os por 

intermédio de propaganda político-ideológica, como na construção da figura heróica de 

líderes totalitários, quanto respondendo, nas expressões das matrizes culturais e do 

imaginário vigente, a uma necessidade de compensação/catalização para expectativas, 

temores e anseios coletivos. A isso Bronislaw Baczko atribui ser, entre outras, a função 

da “imaginação social” (BACZKO, 1985, 296-332). A teoria de Durand, muito baseada 

nos cinco livros de Gaston Bachelard sobre os elementos e em suas “Poéticas”16, 

fornece um acréscimo significativo. Reúne aspectos míticos estruturais e intemporais, 

como arquétipos, e os culturais temporais em que se manifestam artes, literatura, 

costumes e ideologias. Para o antropólogo francês, como dito antes, a imaginação 

cumpre função de “eufemização”, diante da figura da morte, o que explica conforme se 

segue: 
 
[A imaginação], (...) através de todas as estruturas do projeto imaginário, tenta melhorar 
a situação do homem no mundo. (...) A morte é negada, eufemizada ao extremo numa 
vida eterna no seio das pulsões e das resignações que inclinam as imagens para a 
representação da morte. O próprio fato de desejar e de imaginar a morte como um 
repouso, um sono, eufemiza-a e destrói-a. (DURAND, 1993, p. 97-100)  
 

Em seguida, ao referir-se a psiquiatras e psicólogos contemporâneos, Durand 

observa que aqueles fazem a imagem “(...) desempenhar seu papel essencial: o de fator 

dinâmico do reequilíbrio mental, isto é, psicossocial. (...) Equilíbrio biológico, 

                                                            
16 São eles: “A psicanálise do fogo” (Martins Fontes, 2008), “A água e os sonhos” (Martins Fontes, 
2002), “O ar e os sonhos” (Martins Fontes, 2001), “A terra e os devaneios da vontade” (Martins Fontes, 
2008) e “A terra e os devaneios do repouso” (Martins, Fontes 2003). A teoria de Bachelard, baseada na 
Psicanálise e na Fenomenologia é, igualmente, calcada em experiências cinestésicas e na relação do 
Homem com o meio. A “Poética do Espaço” (1957) e a “Poética do Devaneio” (1961), entre outros da 
segunda metade do século, coroam sua gradativa mudança de enfoque. Em 1937, o autor de “A formação 
do espírito científico” encarava a “alquimia poética” como um entrave à ciência. Isso viria a se alterar nos 
anos seguintes. Nos comentários da coleção “Os pensadores”, José Américo Motta Pessanha afirmava que 
Bachelard pregava a necessidade de uma nova razão, dotada de liberdade análoga à que o Surrealismo 
instaurou na criação artística, a qual descreve assim: "É preciso restituir à razão humana sua função de 
turbulência e de agressividade. Assim é que se contribuirá para a fundação de um surracionalismo, que 
multiplicará as oportunidades de pensar. Quando esse surracionalismo houver encontrado sua doutrina, 
poderá ser posto em relação com o Surrealismo, pois a sensibilidade e a razão terão recuperado, juntas, 
sua fluidez. (BACHELARD apud PESSANHA, 1978, p. 10). Mircea Eliade, que será comentado a seguir, 
também leva em alta conta a contribuição do Surrealismo na modificação do pensamento científico. 
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equilíbrio psíquico e sociológico, é esta, afinal, a função da imaginação”. (DURAND, 

1993, p. 100-103).  

O mito manifesta-se dentro de relações isomórficas, associando fisiologia, meio 

psicossocial (ao que acrescentamos a fauna, a flora e a geografia locais) a contextos 

históricos e socioculturais. As projeções simbólicas dessa complexa relação encontram 

variações relativamente pequenas de sociedade para sociedade, ao identificarmos o 

princípio do isomorfismo em Durand. Dentro desse princípio as disparidades lógicas 

entre os fatores de uma representação são atenuadas ou até eliminadas em função de 

suas características análogas. De fato, para o pensamento mítico há uma perfeita relação 

entre asas de pássaros, céu e luz, especialmente se as asas forem brancas, como as de 

gansos, pombas e pássaros claros de vôo majestoso. As asas de anjos e demais 

mensageiros celestes, como Hermes, portador de um Caduceu e asas nas sandálias, se 

correspondem mutuamente e perfazem o caminho dos intermediários entre o divino e o 

humano. Nos capítulos à frente essa relação isomórfica tornará a ser abordada com 

maiores detalhes, mas desde já cumpre observar que a óbvia diferença entre gansos e 

pombas é horizontalizada nesse nível imaginário e que o uso dessas figuras como 

representativas do mesmo fator obedece às imposições já citadas da fauna, flora e 

geografia locais para dada sociedade. É, contudo, no vínculo simbólico entre o que 

Durand denomina “esquemas de movimento” e a estrutura do corpo que se estabelecem 

diferenças de nível entre “alto e baixo”, “luz e trevas”, levando a essa associação “asa-

intermediário-luz”. Representa-se de acordo com aquilo que se dispõe no ambiente 

imediato, e o que para xamãs norte-americanos seria uma águia, para as raízes 

paleolíticas dos mitos gregos seriam cisnes (como Zeus, deus celestial, transformado em 

cisne para seduzir Leda, mãe dos gêmeos Castor e Pollux)17 e para as tradições judaico-

cristãs seria a pomba do Espírito Santo. É precisamente desse modo que seres 

imaginários alados constituem por si mesmos a presença e o trânsito do celestial e 

divino pelo mundo profano, segundo a percepção analógica ou isomórfica do mito, para 

Durand. 

                                                            
17 Campbell também traça esse tipo de relação ao comparar diferentes mitologias com os personagens e 
princípios que representam, especialmente em seu “As máscaras de Deus - Vol 1: Mitologia Primitiva”. 
(CAMPBELL, 2010). Castor e Pollux são também expressões desse diálogo entre divino e humano, céu e 
terra, alto e baixo, sendo um dos irmãos divino, como o pai, e o outro mortal, como a mãe. A relação dos 
irmãos, por fim, acaba sendo também a do intermediário entre diferentes mundos, como é Hermes. 
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A Teoria do imaginário também se subdivide de acordo com as respostas 

cinestésicas ao ambiente e a outros seres vivos18. Os supramencionados “esquemas de 

movimento” estão nas bases de sua definição. São eles: 

a) Os movimentos ascensionais, ligados à “dominante postural”; 

b) Os movimentos repetitivos, ligados à “dominante copulativa”; 

c) Os movimentos contrativos, ligados à “dominante digestiva”. 

 O que leva o imaginário a ser novamente subdividido em duas categorias 

principais que partem desses esquemas. Nelas as representações simbólicas atuam sob a 

regência do dia e da noite, isto é, os Regimes Diurno e Noturno da Imagem. No 

primeiro, as representações do universo são duais e irreconciliáveis, feitas em termos de 

opostos, separações, cortes, distinções. É nele que se encontram as mais frequentes 

noções sobre “luz-trevas”, “alto-baixo” etc., onde de um ponto inferior se eleva ou se 

transubstancia até um nível ideal que supera a condição anterior. É no Regime Diurno 

da imagem que se encontram as mais frequentes representações heróicas e onde se 

situam muitas concepções ou interpretações na religiosidade do Ocidente (ascensão para 

a Luz, expulsar espíritos malignos, lutar contra a Besta, “elevar” o pensamento a Deus, 

purificar etc). A dominante ligada ao movimento ascensional da postura ereta exerce 

papel fundamental aqui, tendo raízes nos esforços para suplantar a gravidade, ganhar 

independência no caminhar diferenciar-se, em especial da horizontalidade do sono e da 

morte. 

 A dominante copulativa se divide em ambos os Regimes, atuando tanto nos 

processos de diferenciação e competição do Diurno, quanto nos processos cíclicos 

ligados ao Noturno. Neste predominam as representações em que há união de opostos, 

conciliação, “descida” interior em busca do conhecimento, mitemas de morte-
                                                            
18 Os elementos biológicos relacionados às formas imaginárias e seus equivalentes concretos encontram-
se em teorias como as de Wilhelm Reich, por exemplo, na forma da “energia Orgônica” (ou Orgone – 
deriva-se de “organismo” e “orgasmo”). Orgone seria uma substância sem massa, mas onipresente, algo 
vivo, e que teria a propriedade de se condensar para criar organização, desde os “bions”, as menores e 
microscópicas unidades de Orgone, até organismos e galáxias. O pensamento de Reich é em parte 
semelhante a algumas proposições herméticas, no sentido de haver um elemento universal capaz de criar 
ou de ser utilizado para criar realidades. A imbricação entre corpo e psique, para Reich também se daria 
através de sua teoria das “couraças”. Nela, “...cada atitude de caráter tem uma atitude física 
correspondente e o caráter do indivíduo é expresso corporalmente sob a forma de rigidez muscular ou 
couraça muscular. Reich começou a trabalhar, então, no relaxamento da couraça muscular. Ele descobriu 
que a perda da couraça muscular libertava energia libidinal e auxiliava o processo de psicanálise. O 
trabalho psiquiátrico de Reich lidava cada vez mais com a libertação de emoções (prazer, raiva, 
ansiedade) através do trabalho com o corpo. Ele descobriu que isto conduzia a uma vivência muito mais 
intensa do que o material infantil trabalhado pela psicanálise”. Disponível em: 
<http://www.psiqweb.med.br/>. Acesso em: 01/04/2013. O caráter sexual da energia Orgone também 
pode ser notado aqui nas equivalências da mesma com as análises das páginas da edição 22, no capítulo 3. 
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renascimento, ida aos infernos e salvação final, tempo cíclico, fins e recomeços. Aqui a 

dominante copulativa participa do simbolismo alquímico da Coniunctio e seu processo, 

o estado de “gérmen”, como aquele que, em movimentos frenéticos de vai-vém, 

constitui o estágio “semente”, em seu “vir-a-ser”. Entretanto, predomina aqui a 

dominante digestiva, a do “engolimento”, da interiorização, do voltar-se para dentro, do 

“arrependimento” ou da “correção”, da contração (como na semente ou no germe) que 

suscitam a ideia de retornos à fonte, por exemplo. Imagens de desmembramento (como 

em Inana, morta pela irmã, Ereshkigal, no mito sumeriano), seguidas de recomposição 

(outro exemplo: Osíris, recomposto por Ísis), pertencem ao Regime Noturno da 

imagem. Em resumo, os pontos fundamentais dos dois regimes atuam sobre a percepção 

da mortalidade do ser humano, da passagem do tempo, da desvitalização, da 

aniquilação, e consistem em compensações que visam a resolução dessa angústia. 

 O Regime Diurno pode ser sintetizado pelos seguintes exemplos de 

representação: 

• Pegar as armas e destruir o monstro; 

• Criar um universo harmonioso no qual a ameaça (monstro, dragão, vilão etc.) 

não possa entrar; 

• Estrutura heróica, luta, vitória sobre o destino e sobre a morte; 

• Símbolos nictomórficos: trevas, passagem do tempo relação luz-trevas/trevas-

luz; 

• Símbolos catamórficos: “queda”, expulsões, perda da imortalidade e 

distanciamento da divindade ou da fonte – polarização. 

• Símbolos teriomórficos: representações animais, onde se encontram alguns dos 

já citados isomorfirmos (pássaros = vôo = “alto”, “luz”, comunicação com o que 

é elevado sob diversos aspectos; serpentes = terra = “baixo” etc.); 

• Símbolos espetaculares: ascensão, ir para a luz e para o alto (luz, luminosidade); 

• Símbolos diairéticos: separação cortante entre o “bem e o mal”. Espadas, lanças, 

bastões e outros apetrechos fálicos ou cortantes,  

 Já o Regime Noturno, se compõe através das já mencionadas imagens sintéticas, 

o que inclui as imagens místicas, o retorno às origens, a anulação do tempo, a 

imbricação do nascimento na morte e desta no primeiro. Tem-se uma espécie de visão 

homeostática do universo, com caos e ordem, entropia e informação, num processo 

organizado e ininterrupto. Suas representações são: 
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• Símbolos sintéticos: ritos que asseguram os ciclos da vida, harmonização dos 

contrários, reequilíbrio entre forças conflitantes e complementares, estágios da 

alquimia, a Coniunctio; 

• Símbolos cíclicos: fins e recomeços, a reversibilidade e a androginia – a 

cessação definitiva dos conflitos; 

• Símbolos místicos: A estrutura mística consiste na construção de harmonia, evita 

a polêmica, relaciona-se à procura da quietude, aos símbolos de inversão e 

símbolos de intimidade; 

• Símbolos de Inversão/intimidade/retorno: útero, recolhimento, retornos e 

reconduções às fontes (origens, ancestralidade, o berço, o enterro, a 

circunscrição, o fechamento etc.). 

 Há momentos, contudo, em que a diferenciação de ambos os regimes torna-se 

extremamente difícil ou mesmo nula. Um exemplo típico é a referida representação da 

serpente ou do dragão, cuja toca não raro é uma caverna, no fundo da terra, ou no fundo 

do mar. O símbolo teriomórfico do Regime Diurno praticamente mescla-se ao símbolo 

de inversão e contração do Regime Noturno, ao sugerir a relação entre a possibilidade 

de contratura da serpente que se enrosca (como um gérmen), o seio da terra ou as 

profundezas marítimas, e a cópula, a gestação e o nascimento. Eis o elemento cíclico, 

enfim. Em grande parte das lendas ocidentais de fato o herói adentra o reduto sombrio 

do monstro, o mata e resgata a “mocinha”, restaurando a ordem perdida no processo 

inicial. Não é tarefa complicada associar tais representações aos esforços procriativos e 

ao que Campbell vincula a origens paleolíticas da figura heróica do caçador. Entretanto, 

esse mesmo herói atua numa figura de retorno, a caverna ou local sombrio, onde há o 

reencontro com as forças ctônicas19 que atuam na origem do mundo. Outro fator de 

imbricação de ambos os regimes está nas representações teriomórficas sintéticas, como 

a do Caduceu, tanto um símbolo ascensional quanto de harmonização dos contrários20. 

 Assim, retornamos à relação entre “irracional” e “imaginário”, indicada no início 

deste capítulo. Com ela chega-se à seguinte reflexão de Durand: 
 

Portanto, o imaginário, nas suas manifestações mais típicas (o sonho, o onírico, o rito, o 
mito, a narrativa, a imaginação etc.) e em relação à lógica ocidental desde Aristóteles, o 
que antes era restrito às histórias de terror quando não a partir de Sócrates, é alógico21. 

                                                            
19 De ctonos ou khthonós, “terra”, em grego. 
20 Retornaremos a esse assunto, quando da análise sobre o Caduceu de Hermes, em Promethea. 
21 Grifo nosso. 
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A identidade não-localizável, o tempo não-assimétrico e a redundância e metonímia 
“holográfica” definem uma lógica “inteiramente outra” em relação àquela, por exemplo, 
do silogismo ou da descrição eventualista, mas muito próxima, por alguns lados, 
daquela da música. (DURAND, 2004, p.87) 

  

O que nos traz, afinal, à consideração dos sucessivos declínios e ascensões desse 

“alógico” manifesto pelo imaginário, ao longo dos três últimos séculos. Nessa sequência 

alternam-se racional e irracional, este último nos termos aqui adotados. As reflexões de 

Mircea Eliade a respeito das “Imagens e símbolos”, em livro de mesmo nome22, 

ressaltam um dos principais pontos nessa alternância. Para ele, o interesse no mito, no 

inconsciente e em expressões artísticas como o Surrealismo marcam um 

restabelecimento do símbolo, conforme se segue: 
 

À superação do “cientismo” na filosofia, o renascimento do interesse religioso após a 
Primeira Guerra Mundial, as múltiplas experiências poéticas e, sobretudo, as pesquisas 
do Surrealismo (com a redescoberta do ocultismo, da literatura negra, do absurdo etc.) 
chamaram a atenção do grande público sobre o símbolo como modo autônomo de 
conhecimento. A evolução em questão faz parte da reação contra o racionalismo, o 
positivismo e o cientismo do século XIX e já basta para caracterizar o segundo quarto 
do século XX. Mas essa conversão aos diversos simbolismos não é uma “descoberta” 
propriamente inédita, mérito do mundo moderno: este, ao restabelecer o símbolo 
enquanto instrumento do conhecimento, só fez retomar uma orientação que foi geral na 
Europa até o século XVIII e que é, além do mais, conatural às outras culturas extra-
européias, sejam elas “históricas” (por exemplo, as da Ásia ou da América Central) ou 
arcaicas e “primitivas”. (ELIADE, 2002, p. 5-6) 
 

É preciso, porém, acrescentar às observações de Eliade que, como dito acima, há 

não apenas reações contra o “cientismo”, mas também contra-reações de mesma 

intensidade da mentalidade científica quanto a diversas expressões do “alógico”. São 

contínuas e imbricadas contra-reações entre racionalidade e irracionalidade, razão 

científica e pensamento mágico, que podemos encontrar nas disposições artísticas, 

literárias e científicas desde o Iluminismo. Ele próprio, até certo ponto, uma reação 

contra dogmas religiosos e modelos irracionais herdados do medievo. Dando um breve 

exemplo, foi em meio ao cientificismo e positivismo do século XIX que floresceu uma 

forma bastante peculiar de ocultismo, como o que surge na obra que aqui vem sendo 

analisada. Foi durante uma época de tremendos avanços científicos, aeroespaciais, como 

os anos finais da década de 1950 e os anos 60, que os estudos com drogas alucinógenas, 

ervas indígenas e o interesse em meditação e práticas do Oriente intensificaram-se na 

mesma medida. Eliade demonstra igualmente uma valorização excessiva da História das 

Religiões e de seus métodos, tomando-a como principal solução para o que considera 
                                                            
22 Publicado no Brasil pela Martins Fontes, em 2002. 
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“desvios” da Psicologia e da pesquisa literária. A História das Religiões de fato 

contribui com sua abordagem sobre fontes concretas e documentais, e não com 

especulações eruditas quanto a origens remotas do comportamento. Ela, no entanto, para 

chegar a resultados mais significativos, é necessariamente parte de um grupo mais 

complexo de estudos comparativos e transversais. Ele mesmo reconhece em seu 

prefácio que um tal estudo de simbolismos só será útil se feito em colaboração. Da 

mesma forma, nem sempre se está falando precisamente de uma História de Religiões, 

mas, mais adequadamente, de estudos variados a respeito do Símbolo e suas bem 

diversas aplicações, em diferentes contextos. As práticas de magia numa sociedade, por 

exemplo, podem compartilhar símbolos com uma religião vigente, sem, contudo, ser 

considerada como parte dela, podendo ser, ainda, repelida pelo modelo religioso de que 

se trata. Esse processo pode ser recíproco ou pode haver sincretismo, como nos atos 

“mágicos” de “castigar” santos em oratórios ao colocá-los de costas ou de cabeça para 

baixo, quando as súplicas do solicitante não são atendidas23. O mesmo autor, todavia, 

não classifica suas investigações como “História da Religião e da Magia”, ainda que 

trace inúmeros paralelos entre o simbolismo religioso e o mágico, demonstrando, 

inclusive, diversos pontos de interconexão entre ambos24. 

Ainda assim, Eliade é bastante claro ao indicar que o pensamento simbólico ou 

alógico precede a razão discursiva e mesmo com a presença desta última permanece 

atuante como um tipo específico de conhecimento25. Numa sequência de excertos, o 

                                                            
23 O que o fiel faz à imagem do altar em represália à não obtenção do desejo , equivale à coerções 
mágico-rituais que os populares da Roma Antiga e, de modo análogo, mas não idêntico, os magos antigos 
e do Renascimento faziam com os daimones convocados numa cerimônia (LUCK, 2006, p. 34-35). É o 
historiador suíço e professor emérito do Department of Classics, da John Hopkins University, Georg 
Luck, quem reúne diversos estudos sobre a Magia na Antiguidade e traça esse perfil entre Magia e 
Religião, em seu Arcana mundi: magic and the occult in the greek and Roman worlds. Em vários 
momentos, ali, o autor descreve práticas como a exemplificada aqui. 
24 As distinções e os pontos de aproximação entre Magia e Religião tornar-se-ão mais nítidas no capítulo 
II, quando forem abordados os elementos cabalísticos e alquímicos da obra sob análise neste estudo. 
Desde já, contudo, é possível adiantar que as raízes da Kabbalah, apesar das pressuposições de uma 
antiguidade imemorial, repousam em sincretismos e apropriações de muitos conjuntos de símbolos, em 
especial os do Período Helenístico, da Antiguidade Tardia européia, da Alquimia medieval e do 
Hermetismo do Renascimento.  
25 Há que se notar, outrossim, um paralelismo entre o conhecimento não-racional permitido pelo símbolo 
e o que Abraham Moles defende como atributos da “informação estética”: algo intraduzível, que prepara 
estados, que se inclina para o conotativo (nível simbólico) e não denotativo (semântico), que atua no 
sujeito e em sua subjetividade, que permite uma simbiose entre interpretante e imagem. Para Moles, a 
informação estética “(...) se refere (...) ao repertório dos conhecimentos comuns ao transmissor e ao 
receptor e fica teoricamente intraduzível numa outra língua ou sistemas de símbolos lógicos, pois essa 
outra língua não existe”. (MOLES, 1978, p. 189-196). Assim também, em seu “O óbvio e o obtuso”, 
Roland Barthes compreende dois tipos principais de níveis de análise da imagem, o denotativo e o 
conotativo, este último relacionado ao simbólico. 
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historiador romeno afirma que “o símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais 

profundos – que desafiam qualquer outro meio de conhecimento”. (ELIADE, 2002, p. 

8). Em seguida, e em crítica à desvalorização dos mitos nas sociedades secularizadas, 

ele afirma que: 
 
(...) a vida do homem moderno está cheia de mitos semi-esquecidos, de hierofanias 
decadentes, de símbolos abandonados. A dessacralização incessante do homem 
moderno alterou o conteúdo de sua vida espiritual; ele não rompeu com as matrizes de 
sua imaginação: todo um refugo mitológico sobrevive nas zonas mal controladas. 
(ELIADE, 2002, p. 14) 

 
De fato, sob muitas formas racionais de atividade, estão raízes e motivações que 

pertencem ao alógico, ao mítico. Algumas das premissas que levam a horrores como os 

da Segunda Guerra Mundial26, são, conforme Eliade, parcialmente imersas em 

elementos míticos e teológicos. É o que ele explica a seguir: 
 

Que não digam que todo esse refugo não interessa mais ao homem moderno, que 
pertence a um “passado supersticioso”, felizmente eliminado pelo século XIX; que só 
serve para os poetas, para as crianças, ou para as pessoas no metrô se saciarem de 
imagens e de nostalgias, mas que (por favor!) deixem as pessoas sérias continuarem a 
pensar, a “fazer história”: uma tal separação entre o que é “sério na vida” e os “sonhos” 
não corresponde à realidade. O homem moderno é livre para menosprezar as mitologias 
e as teologias; isso não o impedirá de continuar a se alimentar dos mitos decadentes e 
das imagens degradadas. A mais terrível crise histórica do mundo moderno – a Segunda 
Guerra Mundial e tudo o que ela desencadeou com ela e depois dela – mostrou 
suficientemente que a extirpação dos mitos e dos símbolos é ilusória. (...) Toda essa 
porção essencial e imprescindível do homem – que se chama imaginação – está imersa 
em pleno simbolismo e continua a viver dos mitos e das teologias arcaicas. (ELIADE, 
2002, p. 15) 
 

O que o autor afirma serem “imagens degradadas” consiste de uma adaptação 

das imagens mitológicas e sua dissimulação não intencional nos discursos vigentes. É 

igualmente um “transbordar” do mito pelas frestas da racionalidade, brechas que são 

ilusoriamente vedadas, mas que, nesse caso, produzem reações as mais violentas, com o 

pior do que o senso comum possa entender por “irracional”: atos de barbárie27. O 

alógico do imaginário mítico também transborda pelas produções literárias que 

assumem ares de cientificidade. Heróis que realizam feitos fisicamente impossíveis, a 

despeito de seus supostos superpoderes produzidos pela ciência, são na verdade figuras 

mágicas que perpassam suas retóricas científicas com intelectos que tudo podem 

realizar, no caso dos “superinteligentes”, ou pessoas de 90 Kg rodopiando veículos de 
                                                            
26 Entre esses horrores, o do Holocausto, os bombardeios genocidas de Dresden, Hiroxima e Nagazaki, 
todos marcados por uma racionalidade, como a do uso das câmaras de gás, que tornariam o processo de 
assassinato em massa mais eficiente, rápido e menos pessoal para os executores. Justificativas racionais 
para ações bárbaras acompanhadas de mitos de “extermínio do mal”. 
27 Não raro, acompanhados por dogmatismos. 
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uma tonelada sem pontos de apoio e sem serem igualmente arrastados e desequilibrados 

pela própria força. Estes exemplos pertencem às obras de ficção e fantasia, da literatura 

tradicional e das histórias em quadrinhos. Todavia, um autor voltado para outros estilos 

e gêneros não precisa estar consciente dos mitos para ter-se permeado por eles e para 

expressá-los de forma “degradada”, usando o termo daquele pesquisador, em suas obras. 

Eliade completa esse raciocínio no excerto abaixo: 
 
Os simbolismos arcaicos reaparecem espontaneamente, mesmo nas obras de autores 
“realistas”, que ignoram tudo de tais símbolos. Aliás, essa controvérsia em torno dos 
limites legítimos da hermenêutica dos simbolismos é inútil. Vimos que os mitos se 
degradam e os símbolos se secularizam, mas eles nunca desaparecem, mesmo na mais 
positivista das civilizações, a do século XIX. Os símbolos e os mitos vêm de longe: eles 
fazem parte do ser humano, e é impossível não os reencontrar em qualquer situação 
existencial do homem no Cosmos. (ELIADE, 2002, p. 21) 
 

É na imagem que esses conteúdos não-verbais, trazidos do inconsciente e, por 

conseguinte, irracionais, completam e mostram aquilo que o intelecto não pode 

assimilar facilmente. Novamente, para Eliade, a imaginação “(...) imita modelos 

exemplares – as Imagens –, reproduzindo-os, reatualizando-os, repetindo-os 

infinitamente, pois as Imagens têm o poder e a missão de mostrar tudo o que permanece 

refratário ao conceito. (ELIADE, 2002, p. 16).  

O processo reiniciado no século XIX retoma uma orientação geral européia 

desde a Antiguidade até o século XVIII, de acordo com os excertos acima, em que os 

diversos aspectos do “alógico” eram instrumentos do conhecimento. Grande parte desse 

imaginário precedente ao Iluminismo pertence ao Renascimento, que por sua vez, 

atualizou elementos da Antiguidade Tardia na forma da Magia Hermética. O problema, 

até certo ponto, recorda a “querela dos universais”, opondo realismo e nominalismo, 

entre modelos platônicos e aristotélicos: os primeiros bastante afins com a noção de 

“imagem arquetípica”; os segundos, empíricos, distanciados de elementos apriorísticos 

imateriais28.  A questão é de ordem intelectual e confronta duas visões filosóficas já 

bastante elaboradas pelo pensamento grego. Não atuam no âmbito da “irracionalidade”. 

Apesar disso, o modelo platônico fica mais próximo do alógico, enquanto algo que 
                                                            
28 A querela ou disputa dos universais refere-se à discussão sobre seu status ontológico, iniciada no século 
XI, mas estando presente de fato durante toda a Idade Média, com discussões a respeito de um trecho do 
livro Isagoge, do neoplatônico Porfírio (que viveu entre os anos 232 e 305 da Era Comum), que era editor 
das obras de Plotino. Os universais, são também chamados de “noções genéricas”, ideias e entidades 
abstratas, em contraposição aos “particulares” ou entidades concretas. Exemplos de universais são 
conceitos, como humanidade, triângulo, etc. Uma reflexão do escritor português Orlando Braga sobre os 
nominalismos e a querela dos universais, em concordância com o afirmado acima, encontra-se disponível 
em: <http://espectivas.wordpress.com/2010/05/18/o-nominalismo-e-os-universais/>. Acesso em: 
27/06/2011. 
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suplanta ou põe-se ao lado da racionalidade empírica, ainda que se baseie em premissas 

racionalmente estabelecidas. O mundo das ideias platônico atribui uma geração 

imaterial e apriorística para aquilo que se experimenta e percebe na materialidade. Leva 

em conta uma “fonte” inefável para conceitos e seus correlatos concretos. Jung, ao 

abordar o problema, faz algumas citações do médico do século XVI Gerardo Dorneo, 

adepto do platonismo, recordando suas disputas com o pensamento aristotélico, 

comparando-as com as de Robert Fludd, cem anos depois, quanto às proposições de 

Johannes Kepler. Em seus comentários a respeito, enfatizando o viés alquímico e 

hermético de Dorneo, Jung diz o seguinte:  

 
Enquanto que o ponto de vista das ciências naturais se esforça por explicar a natureza a 
partir dela mesma, à base de um empirismo cuidadoso, a filosofia hermética tem por 
meta uma descrição e explicação que englobam a psique, isto é, uma concepção 
totalizante da natureza. O empirista procura da melhor maneira possível esquecer seus 
princípios arquetípicos de explicação e seus pressupostos psíquicos indispensáveis ao 
processo de conhecimento, recalcando-os em benefício de sua “objetividade científica”. 
Mas a filosofia hermética, pelo contrário, considera os pressupostos psíquicos, isto é, os 
arquétipos, como sendo as componentes inelutáveis da imagem do mundo empírico. Ele 
ainda não foi absorvido pelo objeto a ponto de perder de vista a presença de seu 
pressuposto psíquico sensível sob a forma de ideias eternas, sentidas como reais. O 
empirista nominalista, pelo contrário, já tem a atitude moderna frente à psique e acha 
que esta pode e deve ser afastada como algo de “subjetivo” (...) atualmente observamos 
que são precisamente os representantes da pretensa objetividade a se defenderem, com 
uma afetividade semelhante [à de Dorneo e Fludd contra o empirismo e nominalismo], 
contra uma psicologia que põe em evidência o caráter inelutável da pressuposição 
psíquica. (JUNG, 2002, p. 281-282) 

 
A questão suscita nitidamente o mesmo problema em se tratando do pensamento 

hermético diante da lógica empírica. Para o Hermetismo, com o qual lidaremos a todo 

momento, é perfeitamente possível a coexistência, numa só entidade, de “uno e 

múltiplo”, “racional e irracional”. De modo análogo, para a moderna teoria do 

Pensamento Complexo, segundo Edgar Morin, o ser humano é “sapiens-demens”, assim 

como caos e ordem coexistem no processo de organização da matéria e do próprio 

universo. Em Morin, aliás, o problema da racionalização é visto da seguinte maneira: 
 

A patologia da razão é a racionalização que encerra o real num sistema de ideias 
coerente, mas parcial e unilateral, e que não sabe que uma parte do real é 
irracionalizável, nem que a racionalidade tem por missão dialogar com o 
irracionalizável. (MORIN, 2005, p. 16).  
 

Ele completa essa visão no trecho abaixo: 
 

A racionalização consiste em querer prender a realidade num sistema coerente. E tudo o 
que, na realidade, contradiz este sistema coerente é afastado, esquecido, posto de lado, 
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visto como ilusão ou aparência. (...) Os filósofos do século XVIII, em nome da razão, 
tinham uma visão bem pouco racional do que eram os mitos e do que era a religião. Eles 
acreditavam que as religiões e os deuses tivessem sido inventados pelos padres para 
enganar as pessoas. Eles não se davam conta da profundidade e da realidade da potência 
religiosa e mitológica do ser humano. (...) Foram precisos novos desenvolvimentos da 
razão para começar a compreender o mito. Para isto, foi preciso que a razão crítica se 
tornasse autocrítica. Devemos lutar sem cessar contra a deificação da razão que, 
entretanto, é nossa única ferramenta confiável, à condição de ser não só crítica, mas 
autocrítica. (...) Lévi-Bruhl via estes ditos primitivos [das sociedades caçadoras-
coletoras], com a visão de sua própria razão ocidental-cêntrica da época, como seres 
infantis e irracionais. Ele não se colocava a questão que se colocou Wittgenstein, 
quando se perguntava, lendo o Ramo de ouro de Frazer: “Como pode ser que todos 
esses selvagens que passam seu tempo a fazer ritos de feitiçaria, ritos propiciatórios, 
bruxarias, desenhos etc., não se esqueçam de fazer flechas reais com arcos reais, com 
estratégias reais?”. Efetivamente, estas sociedades ditas primitivas têm uma 
racionalidade muito grande, difusa efetivamente em todas as suas práticas, em seu 
conhecimento do mundo, difusa e misturada com alguma outra coisa que é a magia, a 
religião, a crença nos espíritos etc. Nós mesmos, que vivemos com certos setores de 
racionalidade desenvolvidos, como a filosofia ou a ciência, também vivemos embebidos 
de mitos, embebidos de magia, mas de um outro tipo, de uma outra espécie. (MORIN, 
2005, p. 70-72).  

 

 

É neste ponto que o que chamamos de “alógico” entra em cena: trata-se de uma 

lógica diferente da nominalista e que pertence ao âmbito da imagem arquetípica, algo 

que em Durand será decodificado a partir dos isomorfismos e das relações corpóreas. 

Ainda antes de Durand, Bachelard já afirmava que “as imagens não são conceitos. Não 

se isolam em sua significação. Tendem precisamente a ultrapassar sua significação. A 

imaginação nesse caso é multifuncional”. (BACHELARD, 2003, p. 2). 

A outra faceta imaginária, já mencionada nos excertos de Morin, acima, e que 

foi mobilizadora das reações iluministas ante o místico e o mágico, pertencia ao âmbito 

religioso oficial, com seus dogmas incontestes, coerções e condenações, aliadas a 

propostas de salvação eterna. O século XX veria esse retorno no diálogo nem sempre 

harmonioso entre os racionalismos e cientificismos herdados dos séculos XVIII e XIX, 

e as heranças literárias que o XIX amalgamou entre mitos e pensamento mágico que se 

disfarçavam em meio às ideologias e explicações racionais para as realidades vigentes. 

Também o século XX, como vimos, desde seu início, experimentaria o Surrealismo, 

entre tantos outros movimentos artísticos pautados no conceito de inconsciente, além da 

Psicanálise e da Psicologia Analítica29 numa contrapartida significativa. A segunda 

metade do último século e os 10 primeiros do XXI assistem a um novo impulso 

                                                            
29 Ainda que com críticas de historiadores como Ginzburg a respeito dos arquétipos e Inconsciente 
Coletivo, a partir dos anos 1980, e ainda antes, nas críticas de alguns antropólogos modernos aos modelos 
estruturalistas. 
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complementar (uma entre muitas ondas) aos modelos científicos/racionalistas, 

sobretudo nas produções literárias, com focos de interesse na explicação mágica do 

mundo. Nos quadrinhos, nos livros, no cinema, mas também nas religiões neopagãs, na 

multiplicação de publicações astrológicas e sobre magia30, além de em pesquisas 

bastante recentes a respeito desses assuntos no mundo acadêmico31. É sobre uma dessas 

expressões do simbolismo que focalizamos o presente olhar: o alógico é uma faceta da 

experiência e conhecimento humano, e o pensamento mítico jamais deixou de 

transparecer, mesmo adaptado, degradado e travestido de “verdade científica” nas mais 

variadas questões sociais e políticas.  

Além desse olhar em torno da produção simbólica, tendo o corpo como uma de 

suas bases referenciais, a outra questão através da qual orienta-se este estudo é a análise 

desse “sintoma” de ressurgência do mítico e alógico numa história em quadrinhos. As 

fontes de inspiração da mesma originam-se parte nos contrapontos entre racional e 

irracional, parte na atualização e simbiose de símbolos herméticos com os da Cultura de 

Massas. Um “irracional” ou “alógico” que explicita a experiência humana numa época 

em que eram projetadas, desde meados do século anterior, expectativas de tremendos 

avanços científicos e soluções utópicas para questões econômicas, sociais e 

psicológicas. A “virada do milênio”32, por um bom período, nas representações da 

Cultura de Massas, era tida como um tempo em que a humanidade estaria colonizando 

planetas, talvez já tendo resolvido epidemias, fome, guerras etc., sobretudo em 

produções dos anos 1950 até os anos 197033. Mesmo as visões mais distópicas e 

apocalípticas representavam a ciência como solução de problemas e causadora de 

máculas irreversíveis, desde o século XIX, com autores como H. G. Wells, até enlatados 
                                                            
30 Cumpre observar que há um amplo espectro de gradações entre o que os astrólogos de vários períodos 
consideravam uma espécie de Astrologia científica, com toda uma metodologia e regras específicas de 
análise, e a prática da Magia. A Astrologia por muito tempo foi considerada uma ciência, e apesar de 
pautar-se nas mesmas premissas do raciocínio hermético e neoplatônico das correspondências entre 
diferentes departamentos da realidade, possui várias diferenciações com relação às formas de artes 
divinatórias mais ou menos conhecidas. Apenas após a teoria heliocêntrica de Copérnico as premissas 
astrológicas entraram em crise diante do pensamento científico vigente, e em 1666 o ministro de Estado e 
da Economia do rei Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert a proibiu na Academia de Ciências, em Paris. Isso 
porém não marcou seu fim, nem tampouco seu desenvolvimento noutras direções, ainda que 
constantemente combatida com maior ou menor pertinência no meio acadêmico. Quanto a isso, ver 
STUCKRAD, 2007, p. 259-308. 
31 Ver, na bibliografia, os títulos de estudos acadêmicos a respeito. 
32 O que o senso comum entende como “virada do milênio”, é na verdade uma convenção ocidental 
cristianizada e arbitrariamente imposta desde os primeiros séculos da Era Comum e mais fortemente 
durante a Idade Média. Como se sabe, várias outras culturas possuem suas próprias arbitrariedades e 
convenções mítico-religiosas para construção/manutenção de conceitos demarcadores do tempo. 
33 Um ótimo exemplo de parte dessas expectativas é o filme “2001, uma odisséia no espaço”, de Stanley 
Kubrick e Arthur Clarke, de 1968. 
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norte-americanos dos anos 1960-70. Não raro, o imaginário do século XX também 

associou a possibilidade de grandes retrocessos sociais e políticos a uma Idade Média 

fictícia, tomando-a como um passado glorioso ou um caos primordial, sobretudo em 

contextos de crise coletiva. No artigo intitulado “Civilização X barbárie: mito de 

combate no discurso midiático sobre a Revolução (1917-1921)”, a historiadora Lená 

Medeiros de Menezes demonstra a extensão e o impacto que essas construções da mídia 

jornalística provocavam no público leitor da primeira metade do século XX. A autora 

recorda a analogia feita entre a queda do Império Romano e as convulsões sociais de 

então: 
 
No dia 22 de março de 1921, o jornal O País reproduzia matéria publicada pelo 
Saturday Evening Post, de Nova York, estampando a seguinte interpretação acerca dos 
perigos vividos pelo Ocidente como conseqüência da Revolução de Outubro de 1917 e 
do regime por ela implantado: “A flor da civilização, a cultura do mundo ocidental [...] 
está de novo ameaçada do mesmo quadrante de onde originariamente vieram os 
saqueadores de Roma e os destruidores de sua civilização” (Saturday Evening Post, ap. 
O País, 22 mar. 1921, p.2). O temor do “outro”, uma vez mais tomava a forma mítica do 
confronto entre civilização e barbárie para forjar uma interpretação dramática dos 
tempos vividos. Em pleno alvorecer do século XX, um antigo mito de combate 
ressurgia pelas frestas da razão34, possibilitando a difusão, em escala mundial, de uma 
representação absolutamente apocalíptica da revolução graças ao poder das agências 
internacionais de notícias. Num movimento de eterno retorno, a imagem mítica de uma 
Roma ameaçada voltou a assombrar os espíritos, conclamando-os a uma cruzada em 
defesa da civilização. (MENEZES, 2006, p. 385).  
 

 Da mesma forma, por entre as estruturas de explicação racional dos contextos 

das supramencionadas obras ou, ainda, em manifestações mais recentes e políticas 

quanto ao uso dos recursos naturais do planeta, há uma clara participação do 

pensamento mítico. Entre os sintomas detectáveis temos as preocupações (racionais) 

com a Terra, o clima, a superpopulação etc. Há, inclusive, uma nova configuração dos 

papéis sociais desempenhados por homens e mulheres, além de um questionamento 

intenso acerca de hábitos de consumo. Até aqui nada de mítico, por certo, mas as 

recentes apropriações e representações da Terra como um organismo vivo, como Gaia, 

deusa mãe, pertencem ao domínio do irracional/imaginário, uma associação entre uma 

perspectiva mítica e outra de ordem científica. Não se trata apenas de uma apropriação 

retórica no sentido propagandístico para promover um ato racional (isso também). As 

atenções despertadas em torno das práticas e culturas indígenas, o neopaganismo 

europeu e suas expressões nas Américas, não raro se alicerçam em concepções do 

planeta como “Mãe”, “Deusa”, enfim, uma entidade abstrata agindo lado a lado, ou 

                                                            
34 Grifo nosso. 
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melhor, incorporada ao aspecto material. Para o pensamento mítico a recuperação da 

imagem feminina nas sociedades pertence a essa potência inconsciente tanto quanto aos 

processos históricos que permitiram tais transformações. 

Tais associações estão preenchidas com um vago sentimento de insatisfação e 

uma forte inquietação quanto a um modo de vida que se resumiria ao mero saciar das 

necessidades físicas, como se isso bastasse por si35. O sintoma mais aparente de todos 

encontra-se nas expressões pós-modernas, que fazem conviver elementos de uma 

racionalidade ultra-científica e tecnológica e uma busca crescente por respostas que 

remetem não especificamente a linhas filosóficas, mas a aspectos do imaginário mítico e 

mágico. Este tanto pode ser o que pertence às doutrinas religiosas, quanto aquele 

formado por sincretismos entre filosofias e práticas não-pautadas no racionalismo, como 

a dos xamãs, as técnicas de meditação e o raciocínio por analogia presente na maior 

parte das artes divinatórias. Ainda que estas possam ser combatidas ou desconsideradas 

pelo pensamento científico vigente, não há dúvida de que elas fazem parte da tecitura ou 

trama histórico-cultural de muitas sociedades mundo afora e despertam interesse de 

pesquisadores mesmo diante das pressões da racionalidade ortodoxa36.  

Um último exemplo desses precedentes vale ser citado, agora no Cinema, 

especialmente em se tratando de Andrei Tarkovski. Em seu filme Solaris, de 1972, 

Tarkovski discute a crise da ciência moderna e os pressupostos epistemológicos da 

Razão Científica que, naquela narrativa, mostram-se insuficientes para promover 

                                                            
35 Quanto a isso, o grupo de rock Titãs, na letra de Arnaldo Antunes, já dizia: “a gente não quer só 
comida, a gente quer comida, diversão e arte...”. 
36 Artes divinatórias de diversas naturezas cumprem um papel social em seu tempo e especificidade, 
satisfazendo expectativas e anseios de consideráveis parcelas nessas coletividades, a despeito dos 
problemas epistemológicos que porventura venham a suscitar para a racionalidade acadêmica. Um 
sintoma de um relevante papel social dessas artes em culturas como a brasileira e a britânica está nos 
recentes interesses numa abordagem acadêmica de suas problemáticas, história e bases filosóficas. O 
renomado professor de Ética e Filosofia da USP, Dr. Renato Janine Ribeiro, que ministra cursos e 
palestras ocasionalmente a respeito do “Agir com a Astrologia” está entre esses exemplos. Este é um dos 
títulos de suas palestras e parte do tema de um curso ministrado na Casa do Saber, no Rio de Janeiro, em 
junho de 2011 (<http://www.casadosaber.com.br>). Outro, na Inglaterra, é o mestrado em Cultural 
Astronomy and Astrology, promovido pelo Sophia Center for the Study of Cosmology in Culture, da 
University of Wales – Trinity Saint David, que tem como um de seus expoentes o Dr. Nicholas Campion, 
pesquisador em História Cultural e também astrólogo profissional, autor de diversos livros sobre o 
assunto. Um vídeo com o tema “Agir com Astrologia”, de Ribeiro, pode ser assistido numa entrevista 
gravada no programa “Café Filosófico”, da TV Cultura, disponível nos vídeos do Google, em: 
<http://video.google.com/videoplay?docid=-6472057375799869609#>. Acesso em: 08/06/2011. A pós-
graduação em Cultural Astronomy and Astrology, onde atua Campion, está disponível em:  
<http://www.tsd.ac.uk/en/courses/postgraduatecourses/maculturalastronomyandastrology/>. Acesso em: 
08/06/2011. 
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sentido para a vida humana37. Aqui, a propósito, evidencia-se a concordância entre o 

presente estudo com o do sociólogo Dr. Giovanni Alves, da UNESP, em artigo a 

respeito dessa obra do diretor russo. Lá ele afirma que “A episteme do Ocidente 

esvaziou a Natureza de seu significado metafísico, tornando-a mero objeto de 

manipulação incremental” (ALVES, 2004)38. Uma das passagens mais reveladoras 

desse processo naquele filme ocorre quando o protagonista abraça a mulher amada e 

profere a seguinte frase: “Você é mais importante para mim do que qualquer verdade 

científica”39. A mulher, naquele caso, era um ser de carne e osso, mas considerada por 

todos como algo epistemologicamente falso: um construto que o planeta 

misteriosamente produzia com base na subjetividade dos cientistas que lá estavam. 

Justamente o protagonista, um psicólogo que encarna o estereótipo do racional, cético e 

materialista, é confrontado com aquelas experiências que atentavam contra a Razão 

Científica. No momento em que ocorre a cena ela se preparava para abandonar a nave 

dos cientistas, pois também fora confrontada com a perspectiva da própria 

“inexistência” por ser “cientificamente impossível sua existência real”. 

Afora tais expressões culturais, há a procura crescente pelas terapias alternativas, 

tanto quanto já visto em relação às artes divinatórias. Uma aceitação da Acupuntura, 

outrora considerada no Ocidente algo desprovido de embasamento, vem ocorrendo de 

forma crescente em hospitais40. Noutras áreas científicas tradicionais, há médicos 

falando de curas exóticas na Índia (na Medicina Ayurvédica) e que chegam ao Ocidente 

em controversos best sellers41. No rigoroso campo da Física há quem observe uma 

relação entre ciência e espiritualidade e quem relacione a Teoria Quântica com a 

formação da consciência42. 

                                                            
37 O filme, uma produção da extinta URSS, é baseado no romance do escritor polonês Stanislaw Lem, 
com roteiro de Tarkovski e de Friedrich Gorenstein. Solaris ganhou uma versão norte-americana em 
2002, tendo como protagonista o ator George Clooney, sob a direção de Steven Soderbergh e distribuído 
pela Fox. 
38 Disponível em: <http://www.telacritica.org/solaris_tarkovski.htm>. Acesso em: 23/06/2011. 
39 Aos 58 minutos da segunda parte do longa metragem. 
40 Conforme artigo da revista Época, de 2002, disponível em: 
<http://epoca.globo.com/edic/20000703/especial.htm>. Acesso em: 23/06/2011. 
41 Como os do médico endocrinologista indiano radicado nos Estados Unidos, Deepak Chopra, que ora é 
tido como um fenômeno da medicina alternativa, ora como alguém que cria falsas esperanças em seus 
pacientes. Escreveu 25 livros, que foram traduzidos em 35 idiomas. Tendo ou não um efeito 
comprovável, a medicina ayurvédica possui grande apelo nos EUA e no Brasil seu público vem crescendo 
desde os anos 1990. 
42 Digno de nota é o físico indiano, Amit Goswami, que defende uma aproximação entre a física quântica 
e concepções místicas. No Ocidente, outro físico de destaque, o britânico Roger Penrose, e o anestesista 
Stuart Hameroff, por sua vez, e se concentraram em um modelo especulativo que apesar das controvérsias 
por requerer um ramo física ainda vindouro (“gravitação quântica”), procura explicar o processo da 
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 Se por um lado até o momento não podemos ser categóricos ao dizer se tais 

postulados são verdadeiros, por outro eles são verdadeiramente sintomas desse processo 

transicional em termos de mentalidade, algo potencializado em muitos países graças à 

tecnologia, sobretudo a Internet: aparente paradoxo em que a ciência produz condições 

para que o irracional transpareça e traga condições para uma rediscussão a longo prazo 

dos paradigmas vigentes tanto no campo das ciências quanto no das crenças. 

A série de histórias em quadrinhos de que trata nosso título principal é um 

perfeito exemplo disso e é também parcela de várias manifestações em um processo 

maior de reconsideração quanto a essas diferentes formas de experiência e 

conhecimento. 

                                                                                                                                                                              
consciência humana pela Teoria Quântica de uma forma consistente. As conclusões de Penrose em 
momento algum esbarram em conteúdos místico-filosóficos, mas seu conceito de “emaranhamento 
quântico”, comprovado em laboratório, levou Hameroff a elaborar uma relação entre a consciência e sua 
participação no que o mesmo, inspirado em Leibniz, denomina “Mônada”. Esta noção metafísica foi 
utilizada por filósofos e magos do século XVI, como veremos ao falarmos dos personagens históricos que 
inspiraram a história em quadrinhos de que tratamos. O modelo (e também a Mônada), afinal, sugere uma 
unidade ou a participação da consciência humana em algo maior, como uma superconsciência ou um 
“nível fundamental de realidade”. Um resumo do modelo quântico do funcionamento do cérebro humano 
de Penrose-Hameroff pode ser obtido no artigo do psicólogo e historiador da ciência Nelson Job 
disponível em: <http://cosmoseconsciencia.blogspot.com/2009/03/diferencas-emaranhadas.html>. Acesso 
em: 23/06/2011. Stuart Hameroff também possui um site com detalhes sobre suas especulações 
filosóficas, disponível em: <http://www.quantumconsciousness.org/>. Acesso em: 23/06/2011. 
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1.1 O resumo da opera: conhecendo o universo da personagem e sua autoria 

 

Eu sou Promethea. Não há ninguém mais como eu.  
Eu sou o esplendor sagrado da imaginação.  

Eu não posso ser destruída. 

Promethea, de Alan Moore e Jim H. Williams III 

 

Um mergulho nos principais elementos da trama e na caracterização dos 

personagens é aqui fundamental para a decodificação das mensagens que Moore deixa 

implícitas na série. Igualmente, os pequenos detalhes como nomes e representações 

icônicas não só homenageiam figuras importantes do esoterismo como também 

contribuem para entendermos a síntese das influências e do impacto que o pensamento 

mágico teve no imaginário do Ocidente no século XX.  

No universo das histórias em quadrinhos poucas delas foram tão expressivas 

quanto à representação de um imaginário da Magia quanto Promethea, lançada em 1999 

por Alan Moore, J. H. Williams II, Mick Gray, Jerome Cox e Todd Klein43, pelo selo 

ABC (America’s Best Comics), da editora norte-americana Wildstorm44.  

Entre suas principais temáticas está a imaginação, que, sendo a essência da 

protagonista, se estabelece como o elemento que intermedeia “céu e terra”. Em outras 

palavras, Promethea, uma síntese entre os deuses da escrita, o egípcio Thoth e o grego 

Hermes, intermediadores entre deuses e homens, também representa a própria faculdade 

da imaginação: imaginar, ali, é entrar em contato com outros mundos, outras dimensões 

e experiências. É, pois, dessa habilidade tão humana que a série fala a todo momento, 

enquanto percorre um vasto arcabouço de símbolos, mitos, misticismo e um 

psicodelismo estonteante. No aspecto místico e mágico do universo da personagem, no 

entanto, a capacidade imaginativa e as realidades imaginárias não se separam do que 

ordinariamente se entende como realidade, quer seja a percebida pelos cinco sentidos ou 

                                                            
43 Nessa ordem: o argumentista-roteirista, o artista principal (lápis e pinturas), o artista arte-finalista 
(nanquim), o colorista (arte digital) e o letrista (tipologia, tipografia). 
44 A editora norte-americana Wildstorm Productions, mais conhecida no ramo como WildStorm. A mesma 
iniciou-se em 1992, como uma a empresa do artista Jim Lee (famoso por desenhar super-heróis, como 
Batman) fornecendo material para outra editora, a Image Comics. Atualmente é um selo da gigante do 
ramo dos quadrinhos, DC Comics, que a comprou em 1998. A partir dali foi lançada a linha America's 
Best Comics (ABC), especificamente para que Alan Moore pudesse publicar suas obras. Promethea foi 
publicada sob esta última. Além das informações disponíveis na Wikipedia, a ABC possui uma “fan-page” 
com essas e outras informações em: <http://www.leguy.de/comics/abc/>. Acesso em 03/08/2009. 
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a concebida intelectualmente. Ao contrário, em Promethea, como em muitas 

concepções mágicas do mundo, o universo ficcional, as formas e sentidos imaginados, 

não apenas são tão reais quanto o que é sólido como também atuam diretamente sobre a 

concretude física e as experiências paupáveis. De fato, é este o princípio de todo o 

pensamento mágico: a mente atuando sobre a matéria, um mundo não-físico permeando 

o físico, as ações do ser humano como mecanismos capazes de (re)estabelecer o contato 

entre o material e o imaterial, ambos correspondentes entre si. Nessas ações, atos como 

o de escrever de certa forma, desenhar símbolos, recitar determinados versos e combinar 

tudo isso com performances gestuais/rituais promovem alterações no ambiente e na 

realidade do agente a partir da interpenetração desses dois aspectos. O símbolo, como 

intermediário, deixa de ser apenas uma representação gráfica ou gestual para tornar-se a 

própria presença que une significante e significado. 

Quem procura ler nas entrelinhas e aprofundar-se em análises semiológicas, 

depara-se, em Promethea, com seu imenso conjunto de referências cruzadas e com um 

problema relacionado àquela miríade de possibilidades: analisar cada uma em 

profundidade demandaria vários volumes escritos, o que em muito suplanta os objetivos 

desta tese. Tais referências vão dos mais diversos campos das artes, da literatura, da 

ciência e, sobretudo, de várias visões acerca da magia e do misticismo. Entre os motes 

principais podemos novamente citar a questão da imaginação, cuja função ali seria 

intermediar Homem e Cosmo. No âmbito da magia e do misticismo estão a Magia 

Thelêmica, a Kabbalah, as alusões a conhecimentos de organizações iniciáticas (Golden 

Dawn, O.T.O., Astrum Argentum), com todo o seu amálgama entre heranças helênicas 

que permeiam, o neoplatonismo, o neopitagorismo, o gnosticismo e o hermetismo45. Em 

                                                            
45As definições acerca das organizações iniciáticas e dos movimentos filosóficos supracitados serão 
retomadas no capítulo II, quando serão detalhados vários elementos da Kabbalah e do Hermetismo que 
inspiram a Série. Aqui, porém, seguem as indicações do site “Ocultura”, especializado em todos esses 
assuntos. Conforme seus verbetes enciclopédicos, a Fraternitatis Astrum Argentum “...é uma ordem 
mágica fundada por Aleister Crowley em 1907, após deixar a Hermetic Order of the Golden Dawn. É 
uma fraternidade mágica thelêmica, cujo objetivo é o desenvolvimento espiritual de seus membros. Seu 
mote é: ‘O método da ciência, o objetivo da religião.’ (...) Embora a A A  não seja parte da Ordo Templi 
Orientis e nem o contrário, as duas são aliados próximos”.  Já a Ordo Templi Orientis ou O.T.O., “é uma 
organização ocultista de inspiração maçônica, fundada em 1895 por Carl Kellner, Franz Hartmann e 
Theodor Reuss, e posteriormente reformulada por Aleister Crowley, tornando-se a primeira Ordem a 
representar o movimento telêmico”. Este último provém do termo “Thelema”, ou “telesma”, em grego, 
cuja acepção seria: prolongamento de 'thelo' (querer); uma determinação (a coisa propriamente), ou seja, 
(ativamente) escolha (especificamente, propósito, decreto; vontade abstrata) ou (passivamente) 
inclinação: – desejo, prazer, vontade. Também se refere à doutrina ou filosofia religiosa difundida por 
Aleister Crowley a partir de 1904 nos moldes propostos pelo Liber AL vel Legis, publicação recebida de 
uma entidade auto-denominada "Aiwass", ministro de Cultura de Hoor-par-Kraat (o Deus Hórus)”. Por 
fim a “Ordem Hermética da Aurora Dourada” (Hermetic Order of Golden Dawn) “...foi junto com a 
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outras palavras, uma longa herança de tradições que moldaram grande parte do 

pensamento ocidental, permeando religiões, práticas e costumes sociais, artes, ciências e 

demais crenças diante de fenômenos da natureza e do ser humano46. Há uma grande 

profusão de alusões diretas ou indiretas a personagens muito conhecidos de quadrinhos 

do século XX. As intertextualidades e intericonicidades caminham pelas inspirações em 

artistas famosos, tanto os das galerias, como o pós-impressionista Van Gogh, quanto os 

dos quadrinhos, como Winsor McCay, (criador do Little Nemo47), ou, ainda, cartazistas-

pintores do Art Nouveau, como Alfonse Mucha, artistas gráficos surrealistas como 

Maurits Cornelis Escher, entre muitos outros. Há o gênero super-herói, mesclado a 

contos de fantasia erótica e histórias infantis. Há igualmente o impacto das crenças em 

torno do milênio e das noções new age sobre o advento de uma nova realidade em que 

predominaria a igualdade entre seres humanos e um novo nível de consciência pela 

ampliação das capacidades perceptivas. No que tange a estas últimas expressões, Moore 

buscou inspiração não apenas no esoterismo, mas no psicodelismo e na pop art dos anos 

1960-70, com todo o arcabouço ligado ao uso de substâncias capazes de produzir 

estados alterados de consciência. 

Aqui, no entanto, concentrar-nos-emos em apenas alguns desses aspectos, em 

especial a estrutura do corpo humano e sua relação com a Árvore da Vida, da Kabbalah, 

um dos temas centrais da série, a ser detalhado no capítulo II desta tese. Nessa relação 

apresenta-se um resumo das principais influências da Kabbalah e dos demais temas 

mágicos da série cujos elementos originam-se do sincretismo dos conteúdos herméticos 

como ocorrem na Golden Dawn e demais ordens iniciáticas. Eles ocorrem ali 

embasados em concepções daquelas organizações nas quais participou uma figura 

histórica várias vezes representada nas aventuras da heroína: Aleister Crowley. Suas 

visões sobre uma nova era coincidem em vários pontos com muitas das mensagens 
                                                                                                                                                                              
Sociedade Teosófica, de Mme. Blavatsky, a mais importante e influente sociedade mística mundial . 
Responsável por divulgar no ocidente, uma síntese de vários sistemas mágicos até então isolados, como a 
Kabbalah, a Magia Sagrada de Abramelin, o Tarô, os grimórios de Salomão, a Magia Enochiana de John 
Dee e Edward Kelley, o sistema Rosa Cruz, os Tattvas , Astrologia, Alquimia e é claro, Eliphas Levi”. 
Disponível em: <http://www.ocultura.org.br>. Acesso em: 03/02/2011. 
46 A noção de pecado que conhecemos hoje e a de que o corpo físico seria um distanciamento da 
divindade, uma espécie de instrumento que dificultaria a união com Deus se deve em grande medida ao 
Gnosticismo. Um dos mais importantes estudos sobre o Gnosticismo, a propósito, pode ser encontrado 
em JONAS, Hans. The Gnostic Religion. Boston: Beacon Press, 2001. A obra de Moore, no entanto, 
oferece nítidos sinais de uma reversão: o corpo é também veículo para o contato com o inefável, não uma 
prisão, como para os gnósticos. 
47 Personagem cujas tiras eram publicadas nos jornais New York Herald e New York American de William 
Randolph Hearst, entre 15 de outubro de 1905 – 23 de abril de 1911 e 30 de abril de 1911–1913; 
respectivamente. 
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daquela HQ48. Da mesma forma, algumas das inspirações dos autores em obras e 

personagens consagrados de quadrinhos completam o quadro deste capítulo e 

contribuem para o entendimento, nos capítulos subsequentes, das mensagens visuais e 

textuais deixadas explícita ou implicitamente no contexto. 

Para entendermos um universo repleto de reformulações, adaptações e 

entrelinhas como o da personagem vale a pena conhecer certos dados a respeito de 

alguns de seus antecedentes. Como visto acima, parte deles encontra-se no sincretismo 

hermético. Uma outra pista importante reside na própria obra de Alan Moore. Tanto em 

Promethea quanto noutros trabalhos ele promoveu uma espécie de “reinterpretação do 

conhecido” ou de revisão do senso comum sobre personagens de quadrinhos, mais 

concentradamente nos de origem estadunidense. Entre os melhores exemplos estão 

personagens como Supreme, cuja base é o Superman, e Tom Strong, cuja influência são 

os pulps49 dos anos 20, mais precisamente o personagem Doc Savage, o “Homem de 

Bronze” 50. Outra reformulação de contexto muito bem sucedida utilizando códigos de 

reconhecimento dos leitores de quadrinhos mais experientes e também de obras de 

ficção científica e pulps é a que ocorre em A Liga Extraordinária (The League of 

                                                            
48 HQ é a abreviação de “histórias em quadrinhos”. É uma forma bastante usada pelos profissionais do 
ramo e por jornalistas especializados na área. 
49 Segundo Hugo Máximo, “a história dos Pulps começa em 1896, quando o editor Frank Monsey 
resolveu transformar uma revista para meninos, The Argosy, numa revista de ficção adulta. O papel, mais 
barato, era feito da polpa da árvore, daí o nome pulp (polpa). A publicação custava apenas um centavo, o 
que a tornava acessível a todos. Nos Pulp Fictions surgiram: Tarzan, Doc Savage, Capitão Futuro, 
Conan, Buck Rogers, Fu Manchu, O Sombra e muitos outros. (...) Os Pulps apresentavam histórias 
sombrias e fantasiosas sobre combatentes do crime, ameaças alienígenas, monstros, heróis, anti-heróis, 
ficção científica, terror, faroeste e até revistas sobre submarinos, zepelins e coisas do tipo. E revelou 
autores como: Edgar Rice Burroughs, Edmond Hamilton, Isaac Asimov, Ray Bradbury e Dashiell 
Hammett, autor de O Falcão Maltês e criador do romance noir, que teria grande influência sobre 
escritores badalados, como o brasileiro Ruben Fonseca. Disponível em: 
<http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_26635/artigo_sobre_pulp_fictions. Acesso em 03/02/2011. 
50 Quanto a Supreme, nas palavras de Octavio Aragão, em artigo para o site “Universo HQ”, a série que 
fora “...desenvolvida pelo artista (?) Rob Liefeld e publicada inicialmente pelo selo Maximum Press, da 
Image Comics, foi ignorada até 1996, quando o escritor inglês Alan Moore assumiu o texto, a partir do 
número 41, transformando a revista num sucesso de crítica” (Disponível em: 
<http://www.universohq.com/quadrinhos/2003/supreme.cfm>. Acesso em:03/02/2011). Conforme 
Antônio Luiz Ribeiro, no site “Guia dos Quadrinhos”, Tom Strong é “...uma homenagem e amálgama de 
vários heróis dos velhos e bons "pulps" americanos - em especial ‘Doc Savage’ e ‘Tarzan’ -, bebendo 
também nas águas do Universo World Newton, de Phillip Jose Farmer. Na trama de estréia (na revista 
"Tom Strong" 1, 1999, é revelado que o herói nasceu no final do século XIX, filho de um fabuloso 
cientista que o criou para ser o ser humano quase perfeito, física e mentalmente (como Doc Savage)”. 
Disponível em: <http://www.guiadosquadrinhos.com/personbio.aspx?cod_per=1576>. Acesso em: 
03/02/2011. Mesmo assim, tanto Supreme quanto Tom Strong possuem diversos elementos que remetem 
semiológica e intertextualmente ao Superman, como será visto adiante. Digno de nota é o fato de que 
várias características do “Homem de Bronze” dos pulps podem ser verificadas no “Homem de Aço”, dos 
comics, incluindo sua Fortaleza da Solidão, no Ártico, o acesso a uma ciência muito mais avançada do 
que a vigente, força incomum etc. 
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Extraordinary Gentlemen). Esta consiste numa espécie de super-grupo aos moldes de 

Os Vingadores, da Marvel Comics e A Liga da Justiça, da DC Comics, porém com 

personagens extraídos da literatura do final do século XIX e ali ambientados. Entre os 

mais frequentes deles estão Mr. Hyde (e o Dr. Jekill, de “O médico e o monstro”, de 

Robert Louis Stevenson), o Homem Invisível (do romance de H. G. Wells), o Capitão 

Nemo (o mesmo de “20.000 léguas submarinas”, de Julio Verne), Alan Quatermain 

(protagonista aventureiro de “As minas do rei Salomão”, de H. Rider Haggard) e Mina 

Harker (a protagonista do romance “Drácula”, de Bram Stoker, por quem o vampiro se 

apaixona51). Seria como reunir personagens com superpoderes ou com capacidades 

incomuns de modo análogo ao dos Vingadores, cuja reunião se dá sob o lema: “lutar 

contra inimigos que nenhum herói sozinho poderia enfrentar”. Assim, Moore, baseado 

numa estética e contexto steampunk52 recorda que superpoderes (embora não 

supervirtudes) produzidos por acidentes no uso da ciência ou por grandes capacidades 

intelectuais e estratégicas já eram concebidos muito antes dos atômicos e 

interplanetários personagens do século XX. Ele apenas se encarregou de reunir aqueles 

personagens em histórias que recordam os modernos grupos superpoderosos de forma 

coerente e divertida53. 

Ainda em se tratando de Supreme, de Rob Liefeld, revisto por Moore após o 

desgaste dos primeiros 40 números do personagem, e de Tom Strong, este criado pelo 

próprio Moore, vê-se que apesar das várias influências que recebem, ambos são versões 

de Superman. As semelhanças entre Supreme e o herói de Jerry Siegel e Joe Shuster são 

facilmente percebidas em se tratando de superpoderes e vulnerabilidades idênticos. 

Semelhanças estas que Moore fez questão de acentuar para homenagear o personagem e 
                                                            
51 Na Liga Extraordinária dos quadrinhos, diferentemente do filme de mesmo título, de 2003, Mina não é 
uma vampira, mas uma mulher decidida que lidera uma liga de extraordinários “cavalheiros” em fins de 
um machista e androcêntrico século XIX. Esta é uma das ironias e subversões que Moore costuma 
embutir em suas obras. 
52 O gênero steampunk baseia-se na ficção cientifica de autores como Júlio Verne, Mary Shelley e H. G. 
Wells, cujas obras foram produzidas no final do século XIX. Com suas origens nos anos 1980, 
contextualiza suas histórias em um universo alternativo em que a tecnologia mecânica ter-se-ia 
desenvolvido ao ponto de produzir automóveis, aviões e até mesmo robôs, mas todos movidos a vapor. A 
noção básica é a da ambientação no passado, mas com modelos tecnológicos similares aos atuais 
ocorrendo mais cedo na História. No entanto, as realizações da tecnologia obedecem aos parâmetros da 
ciência disponível na época representada. 
53 Segundo Jess Nevins, em texto submetido ao site “Alan Moore” sobre The League of Extraordinary 
Gentlemen, “...o título do livro pode ser uma alusão ao filme britânico de 1960 The League of Gentlemen 
(A Liga de Cavalheiros), baseado em um romance de 1958 de mesmo nome, escrito por John Boland. O 
enredo do filme é sobre um grupo de ex-militares forçados a aposentadoria que planejam e realizam um 
roubo de banco. Um trecho divertido de uma feliz coincidência (será?) é que dois dos personagens na 
Liga do filme chamam-se Hyde e Mycroft [Mycroft Holmes: irmão de Sherlock Holmes]”. Disponível 
em: <http://br.oocities.com/alanmooresitebr/liga1_1.html>. Acesso em: 03/02/2011. 
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os antigos quadrinhos do mesmo desde os anos 30. Ele insere uma super-família, com 

seu supercão (Radar), sua superirmã (Suprema), seu arquiinimigo (Darius Dax) com 

quase todas as características de Lex Luthor e sua fraqueza diante do estranho mineral 

denominado supremium, o equivalente da kryptonita. Já em Tom Strong essa relação é 

um pouco mais sutil e remete aos primórdios do Superman, muito mais do que a suas 

versões mais recentes. Nas primeiras versões o herói kryptoniano não era capaz de voar. 

Suas pernas poderosas o impulsionavam em saltos fantásticos devido à diferença 

gravitacional entre a Terra e Krypton. Sua resistência e força provinham dessa 

gravidade menor e da fisiologia dos kryptonianos. Suas capacidades eram também 

ampliadas devido ao fato de que em sua herança extraterrestre muitos conhecimentos 

científicos dessa avançada civilização e de um pai cientista (Jor-El) permitiam que em 

sua “Fortaleza da Solidão” ele pudesse se valer de autômatos, naves e as mais variadas 

soluções tecnológicas (sendo que nunca as usava para resolver os problemas do mundo 

fora de Metrópolis). Tom Strong, como reformulação desse conceito, mescla algumas 

etapas de construção do Superman, que de início era apenas um ser de outro planeta que 

tinha força e resistência incomuns. Depois o personagem constrói sua Fortaleza da 

Solidão, enquanto seus poderes aumentam gradativamente (vôo, visão de calor, visão de 

raio X, supersopro congelante etc.). Moore concede a Strong apenas a força incomum, 

os avançados equipamentos científicos (do final do século XIX, onde o personagem 

nasce) e pais cientistas que após uma longa e trágica viagem (como a de Krypton à 

Terra) aportam numa ilha não mapeada da África. Strong é criado numa câmara 

hiperbárica que aumenta a gravidade em 5 vezes e é alimentado da forma mais saudável 

possível, o que incluía uma raiz local chamada de “goloka” que aumentava a 

longevidade. Sua educação era também tida como muito desenvolvida e capaz de 

aproveitar melhor seus potenciais intelectuais. Com isso o personagem é uma espécie de 

super-homem com força, resistência e inteligência excepcionais. Embora não possua 

habilidade de vôo, fabrica uma espécie mini-helicóptero-mochila que o permite 

deslocar-se pelo ar. Embora não tenha milhões de clones robôs, como o Superman, cria 

um autômato movido a vapor, com a tecnologia do século XIX, mas com inteligência 

artificial que, como em Liga Extraordinária, é calcado no estilo steampunk, 

denominado Pneuman54. Há outras particularidades que o fazem diferir de Superman e 

                                                            
54 Numa análise superficial o nome do robô refere-se ao fato de que o mesmo é movido a vapor (pneuma 
– sopro, ar, vento). No entanto, trata-se muito provavelmente de uma alusão ao termo que entre os 
estóicos representa o sopro animador ou força criadora, um influxo vital, como o sopro divino. Na época 
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aproximar-se mais dos personagens pulps, com todo o exotismo que lhes servem de 

característica. Entretanto, sua representação visual acaba por remeter novamente ao 

Homem de Aço, como é possível verificar na comparação feita na figura 1, mais 

adiante, entre Tom Strong, Superman e Supreme. 

Tom Strong se encaixa no universo de Promethea, em suas últimas edições, 

quando o mesmo tenta impedi-la de promover o “Apocalipse” ao qual ela estaria 

destinada. Ele recebe a marca de Moore em algumas de suas subversões dos padrões 

super-heroísticos americanos, ao, por exemplo, casar-se não com uma norte-americana 

branca plena de atributos valorizados no american way of life55, mas com uma princesa 

negra, filha do rei da ilha em que ele mesmo havia sido criado e tendo nela alguém tão 

capaz e inteligente quanto ele e sem as fragilidades das coadjuvantes mais frequentes. 

Essa subversão de valores e padrões é uma constante em toda a série de Promethea, 

como veremos.  

Outro personagem que ao passar pelas mãos de Moore obteve grande sucesso foi 

Marvelman, ou Miracleman, para os norte-americanos. Jotapê Martins, em artigo sobre 

o personagem, dá início a seu texto dizendo que o mesmo foi “o plágio que deu certo”. 

De fato, em suas palavras: 
 
(...) Marvelman surgiu na Grã-Bretanha em 1954, pouco depois da publicação de i ter 
sido cancelada nos Estados Unidos. O fim do velho Capitão foi conseqüência do acordo 
entre a Fawcett e a National Periodicals, o que encerrou um litígio de vários anos. A 
segunda acusava a primeira de ter plagiado seu carro-chefe, o Super-Homem, ao criar o 
Capitão Marvel. (...) Os ingleses, por sua vez, bolaram uma solução bem mais 
interessante. No mês seguinte à publicação da última história do Capitão Marvel 
proveniente dos Estados Unidos na revista britânica Captain Marvel 24 da editora L. 
Miller & Sons,Ltd, foi lançada a edição Marvelman 25. (...) Foi a maneira que o editor 
Leonard Miller e o quadrinhista Mick Anglo bolaram pra não perder os leitores. (...) Na 
prática, Capitão Marvel virou Marvelman, Capitão Marvel Jr. virou Young Marvelman 
e a Mary Marvel foi trocada pelo Kid Marvelman. A palavra mágica Shazam foi 
substituída por Kimota. O vilão Dr. Silvana encontrou sua contraparte no malévolo Dr. 
Gargunza. As identidades secretas também mudaram, mas as aliterações foram 
mantidas: Micky Moran no lugar de Billy Batson e Dicky Dauntless no de Freddy 
Freeman. (MARTINS, 2000) 56 
 

No entanto, a reformulação que Moore fez para o personagem não possuía 

muitos elementos que viriam a ser reencontrados em Promethea. Excetua-se, nisso, o 

uso da palavra (Kimota) como “gatilho” para desencadear circunstâncias e eventos e o 
                                                                                                                                                                              
da criação de Tom Strong, em 1999, Alan Moore já estava imerso em estudos de magia e ocultismo e se 
preparava para escrever Promethea naquele mesmo ano. Pneuman, portanto, é uma espécie de 
inteligência artificial viva, tal como a estóica concepção da Razão divina que vivifica as coisas. 
55 Contradição comum em personagens como o Fantasma, de Lee Falk, que se casa com Diana Palmer. 
56 O artigo de Martins encontra-se disponível em: <http://www.omelete.com.br/quadrinhos/miracleman-o-
plagio-que-deu-certo/>. Acesso em: 03/02/2011. 



49 

 

 

 

uso da realidade alternativa dos quadrinhos como forma de manter o superser sob 

controle. Sem que ele soubesse, sua consciência permanecia num universo fictício 

enquanto seu corpo era mantido em estase por muitos anos.  

 

FIGURA 1 

 
Tom Strong, de Chris Sprouse Superman, no traço de Kurt Swan. Supreme, de Rob Liefeld. 

 

Em Watchmen e V de Vingança (V for Vendetta), dois estrondosos sucessos de Moore57, 

temos dois tipos de reformulações e subversões. Primeiramente, os heróis não são 

necessariamente bons moços. Roschach, em Watchmen, tem uma performance que se 

assemelha à dos psicopatas que combate. Em segundo lugar, o mais importante nessas 

duas séries não é tanto assim a figura heróica e seus poderes, mas o contexto em que a 

narrativa se desenrola. Watchmen é uma visão sobre a Guerra Fria, num mundo em que 

os heróis são seres humanos sem superpoderes, com exceção de um único superser: o 

Dr. Manhattan, cuja presença seria suficiente para alterar toda a dinâmica da realidade e 

da política mundial, a ponto, por exemplo, de ter garantido a vitória dos Estados Unidos 

na Guerra do Vietnã58. V de Vingança ocorre numa Inglaterra totalitária em crítica a um 

                                                            
57 Watchmen, ilustrada por Dave Gibbons e publicada originalmente em doze edições mensais pela DC 
Comics entre 1986 e 1987. Ela figura entre os trabalhos em quadrinhos de super-heróis que despertaram 
maior interesse no público adulto, causando uma revolução no mercado e na produção das HQ’s em todo 
o mundo. No entanto, cumpre observar que na Europa, mais precisamente entre os franceses, com a 
revista Métal Hurlant, e também na versão norte-americana, com revista Heavy Metal, o apelo era ao 
público adulto desde suas primeiras edições, em meados dos anos 1970. V de Vingança, publicada pela 
DC Comics em 1988, fora publicada anteriormente em preto e branco pela editora britânica Warrior entre 
1982 e 1983, mas sem ter sido concluída. Trata-se de outro grande lançamento que reforçou o interesse 
nos quadrinhos com temática adulta e enredo complexo, em contraposição aos anteriores mais comerciais. 
58 Os personagens de Watchmen são claramente alusivos à Liga da Justiça (Justice League), sobretudo 
em seus personagens secundários ou de menor apelo comercial em relação a seus “âncoras”, como 
Batman, Superman, Mulher Maravilha etc. Tais personagens, adquiridos pela DC Comics, pertenciam 
anteriormente à extinta Charlton Comics (1946/1985). Dr. Manhattan é uma versão do Capitão Átomo. 
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possível desdobramento da política de Margareth Tatcher, com a implementação do 

Capitalismo Neoliberal no país, enquanto vinha ocorrendo o declínio da URSS e o 

descrédito do então chamado “Socialismo Real”. Tudo se passa numa realidade 

alternativa, em que o herói anarquista luta contra o controle do Estado e a perseguição 

contra homossexuais, muçulmanos, artistas e pensadores livres. Moore ainda inclui no 

enredo algo bastante semelhante ao romance de George Orwell, “1984”, com as 

câmeras ao estilo “Big Brother” espalhadas pelas ruas e uma intensa crítica ao clero, 

corrupto e conivente com o regime. 

É, contudo, em outros títulos anteriores a Promethea, sobretudo as 

reformulações em Monstro do Pântano (Swamp Thing), Glory e Judgement Day59, que 

Moore dava os primeiros passos em direção ao que Matt Brady e Terry Gilliam60 

concordam em denominar “ideiaverso”. Trata-se de um universo ou mundo das ideias, 

um campo de consciência que originaria as ideias e toda a criatividade, sendo a própria 

consciência um espaço. Uma ideia criada ganha status de realidade. Disso decorre que 

um personagem de ficção existiria de fato nesse campo ou espaço de consciência. 

Embora possa ter um certo parentesco com o modelo platônico do mundo das ideias, 

esse olhar agrega às ideias prontas e arquetípicas (ou perfeitas na mente divina), a 

                                                                                                                                                                              
Coruja Noturna (Nite Owl) é uma mescla entre Batman (personagem âncora) e Besouro Azul (Blue 
Beetle, personagem secundário). Roschach é o Questão (Question), enquanto Silk Spectre é uma mescla 
de Canário Negro (Black Canary), Sombra da Noite (Nightshade) e Lady Fantasma (Phantom Lady). 
Adrian Veidt (Osymandias) e Comediante (Comedian) são, respectivamente, Thunderbolt, notável por 
conter elementos do misticismo ocidental, e Pacificador (Peacemaker), sendo a versão deste último uma 
bela ironia, já que o Comediante comprazia-se em matar e participar de situações caóticas de tumulto 
coletivo. Ozymandias já se trata de uma predileção de Moore por assuntos de magia, misticismo e é 
também uma referência ao Egito antigo, coisa que virá a ser retomada nos símbolos de Promethea, com o 
deus Toth. Todas as referências acima podem ser encontradas no “International Catalogue of 
Superheroes”, em: <http://www.internationalhero.co.uk/g/glossary.htm>. Acesso em: 03/02/2011. 
59 O Monstro do Pântano (Swamp Thing), é criação de Len Wein e Berni Wrightson, para a DC Comics, 
tendo surgido primeiramente na revista House of Secrets número 92, em junho de 1971. O personagem 
teve uma primeira série de 24 edições, de 1972 a 1976, uma segunda a partir de 1982 a 1983, até que 
naquele ano Moore assumiu o texto, indo até 1987. Dados disponíveis no “International journal of comic 
art”, Volume 4, Edição 1: <http://ijoca.blogspot.com.br/>. Acesso em: 03/02/2011. Glory, criada por Rob 
Liefeld, em 1993 e publicada pela Image Comics, também foi desenhada pelo brasileiro Mike Deodato 
(Deodato Taumaturgo Borges Filho). No Brasil fora lançada pela editora Abril. Alan Moore relança a 
personagem pela Awesome Comics em março de 1999. A Glory, de Moore, entretanto, veria seu 
cancelamento logo após o primeiro número, o que o levaria o autor recuperar o grande conjunto de 
referências ali feitas à magia, Kabbalah e mitologia logo depois em Promethea. Judgement Day, com 
personagens de Liefeld, incluindo no “elenco” Supreme, Glory e o grupo Youngblood, fora publicada pela 
Awesome Comics em 1997. Disponível em: <http://en.wikiquote.org/wiki/Alan_Moore> Acesso em: 
03/02/2011. 
60 Os artigos desses dois jornalistas que se referem às ideias de Moore e com ele fazem entrevistas 
encontram-se em:  
<http://fearfulsymmetryuk.wordpress.com/2009/07/22/close-to-midnight-watchmen-and-the-magic-of-
alan-moore/> e em: <http://br.oocities.com/alanmooresitebr/praticantedemagia1_1.html>. Acesso em 
03/02/2011. 
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possibilidade de que sejam criadas também pelo ser humano: do “vazio” a “alguma 

coisa”, a elas pode-se dar inteligibilidade e tangibilidade. Uma vez feito isso, sua 

condição de realidade permearia a experiência concreta. 

Na sequência de histórias de O Monstro do Pântano escrita pelo autor, o 

personagem não apenas descobre ser um elemental61 da Terra como também percebe 

que pode transitar por uma região imaterial que o mesmo denomina O Verde ou 

Parlamento das Árvores. Trata-se, na série, de uma dimensão que conecta toda vida 

vegetal. Através do Verde ele pode renascer e transportar-se de um local a outro, através 

da capacidade de brotar como uma planta, bastando que haja terra para tanto. O Verde é 

também uma dimensão de realidade imaterial, na qual o personagem imerge, num dos 

arcos de história, para resgatar sua amada Abby (Abigail Arcane) do Inferno e 

ressuscitá-la. 

É com Abby, a propósito que o Monstro do Pântano realiza um intercurso sexual 

sui generis e psicodélico. Na impossibilidade de haver sexo físico (ao que tudo indica, o 

Monstro não tem pênis) fá-la transcender seu estado normal de consciência ao ingerir 

um fruto ou tubérculo que brota de seu próprio corpo. Abby, com isso, tem uma 

experiência supranormal em que toda a natureza se integra em sua percepção e assim 

passa a ver o sentido em todo o jogo de vida e morte. Ora, o tema do sexo e da alteração 

do estado de consciência volta a ocorrer numa edição inteira em que Promethea realiza 

sexo tântrico com um de seus coadjuvantes, o mago Jack Faust, com direito a imagens 

psicodélicas, mitológicas e rupturas na linearidade do tempo62. 

O próprio Supreme, ensaia alguns pontos que Moore viria a aprofundar em 

Promethea, sobretudo em se tratando do mundo de Immateria: a dimensão mítica ou 

ficcional em que habitam os contos, fábulas e demais histórias que se imortalizam no 

inconsciente coletivo, segundo Moore, e que conheceremos mais a fundo adiante. Em 

Supreme, a revisão que o autor promoveu coloca o personagem de início numa transição 

entre duas realidades até que o mesmo é levado por outros personagens-supremos à 

dimensão que lá é denominada Supremacia, situada em “lugar nenhum”. Esse seria o 

local para onde seguiriam os personagens “descontinuados”, isto é, suas versões 

                                                            
61 O termo “elemental” provém da filosofia hermética e da prática de magia. Trata-se de uma entidade 
formada por um dos quatro elementos alquímicos (Fogo, Terra, Ar ou Água), estando a ele vinculado. 
Várias alusões ao conceito podem ser encontradas nos escritos de Eliphas Lévi, Papus e em grimórios 
medievais, como “O livro da magia sagrada de Abramelin, o mago”, entre outros. Quanto aos autores 
supracitados, ver comentários no capítulo II. 
62 Trata-se da edição número 10, de outubro de 2000. 
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desatualizadas ou, ainda, aqueles que simplesmente não deram certo em termos de 

vendas e não tiveram a continuidade de suas histórias imaginadas por novos autores. A 

Supremacia é uma construção das próprias versões anteriores de Supreme, que fazem 

uma enorme cidade com os outros elementos “descontinuados” alçados a “lugar 

nenhum”. Às mudanças periódicas que os personagens sofriam eles denominavam 

“revisões”, que são nada menos que as revisões editoriais e adaptações de personagens 

de quadrinhos a contextos de época, como ocorreu com o Superman desde 1938. A 

Supremacia é, portanto, um mundo a priori, imaginário, o repositório das ideias, sendo 

tanto captação de fórmulas antigas quanto produção de novas possibilidades. Esse 

conceito vai evoluindo na obra de Moore e encontra em Glory e em Judgement Day os 

últimos passos antes da jornada de Promethea pelos meandros da magia segundo os 

modelos das supramencionadas escolas iniciáticas.  

Octávio Aragão, em seu artigo “Promethea no reino de Toth-Hermes: o poder da 

palavra”, oferece um excelente resumo da relação entre vários aspectos de Glory e 

Promethea. Ali o autor enfatiza a ambientação da primeira, suas notáveis semelhanças 

com a segunda e o fato de que o cancelamento precoce da série anterior acabou 

proporcionando um terreno fértil para uma reelaboração de seus aspectos mágicos e 

míticos de modo mais enfático e direto. Daquele artigo, os excertos transcritos a seguir 

esclarecem que:  
 
(...) o conceito da "árvore da vida" que serve como esteio do mundo é uma constante em 
várias mitologias e, além disso, um dos conceitos básicos da Kabbalah. Yggdrasil, a 
árvore nórdica cuja seiva alimenta os deuses e que sustenta Asgard sobre seus ramos, é 
o conceito sobre o qual Alan Moore estruturou a série Glory (...) A princesa Glorianna, 
filha da deusa grega Deméter, nada mais era que um clone indisfarçado da Mulher 
Maravilha, da DC Comics, com sua ilha povoada apenas por mulheres e poderes muito 
semelhantes à personagem original. Moore repetiu a fórmula bem sucedida com 
Supreme, assumindo a semelhança entre as duas, mas transcendendo a mera cópia ao 
acrescentar elementos mitológicos (...) Glory passou a ter uma vida dupla: de dia 
garçonete de beira de estrada; à noite, princesa guerreira trajando uma escandalosa 
roupa-armadura colante. Mas a obviedade termina por aí, já que Gloria West, a 
garçonete, acredita que "sonha" ser Glory, a deusa. Nada de identidades secretas ou 
cabines telefônicas para essa heroína, mas a constante dúvida a respeito da própria 
sanidade. Glory surge quando necessitada e trata Gloria como uma mera casca, um 
disfarce útil para seus momentos na Terra, quando não está no reino de sua mãe 
Deméter ou visitando o pai, o demônio Silverfall. 

Moore estabelece Ultima Thule, o reino de Deméter, Ceres, Geb e outras 
divindades ligadas ao elemento terra, no patamar inferior da árvore da vida, como se 
Yggdrasil fosse um imenso edifício onde cada andar abrigasse uma esfera de influência 
elemental relativa aos vários níveis de percepção da realidade. Imediatamente acima de 
Ultima Thule, está a Esfera Lunar, relativa à inconsciência, aos sonhos, à fantasia, 
governada por Selene, Diana, Ártemis e outras deusas ligadas à Lua, e logo seguida pela 
Terra da Magia, da linguagem, da ciência, da comunicação, sob a batuta de, sim, ele de 
novo, Hermes, Thot e Odin. Na seqüência, vem o Reino do Amor e das Emoções, 
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território de Vênus, Afrodite, Nike e todas as divindades oriundas da paixão dos 
sentidos; sucedido pelo lar de Apolo, Horus, Baldur, Osiris e Jesus, as divindades 
solares. Trata-se do Reino do Espírito, da Unidade, sobreposto pela morada de Marte, 
Ares e Tyr, os deuses da guerra e do conflito, e pelas terras gerenciadas por Júpiter, 
Thor, Indra e Jove, o território das figuras paternas, do casamento bem-sucedido entre 
matéria e espírito. 

Sobre todos esses feudos espirituais vem o Abismo, e após, as últimas três 
esferas, sendo que a mais alta de todas é a morada de Yaveh, do Allah islâmico, de 
todas as divindades supremas, os Deuses Vivos das religiões monoteístas. A árvore da 
vida ainda abrigaria sobre suas raízes, as terras das sombras, os 
Hades/Infernos/Submundos, de onde veio o pai de Glory, Silverfall. O governo deste 
mundo que não é necessariamente 'mau' ficaria sob o encargo de Plutão, Hades e outras 
divindades sombrias, e margeando tudo ainda haveria lugar para um imenso corpo de 
água, Chromoceano, rio de luz presente em várias culturas. 
Disponível em: <http://octavioaragao.blogspot.com/2009/09/promethea-no-reino-
de-thot-hermes-o.html>. Acesso em: 03/02/2011. 

 

A série Judgement Day, lançada dois anos antes de Glory e com essa 

personagem no elenco, já se aproxima bastante dos mesmos temas, inclusive 

acentuando a presença e a temática do deus Hermes. O mesmo teria criado um livro 

com uma espécie de “escrita da realidade”: uma apropriação de Moore dos mesmos 

princípios mágicos e herméticos que estabelecem uma relação entre o imaginado, o 

escrito, o falado, o representado graficamente e o que o senso comum considera “real”. 

Novamente Octávio Aragão, no mesmo artigo dos excertos anteriores, analisa 

uma parcela do plot. De acordo com Aragão, sobre Jugdement Day: 
 
(...) no início dos tempos, o deus Hermes concebeu um tomo que tornaria real tudo 
aquilo que se escrevesse em suas páginas. O livro indestrutível passou de mãos em 
mãos através dos séculos, sendo sempre manipulado por seus portadores - vilões ou 
heróis - que visavam lucro pessoal. Uma das características interessantes do volume era 
que a realidade poderia ser alterada retroativamente caso se arrancasse páginas ou se 
apagasse escritos anteriores (...) Além disso [Moore], criou toda uma mitologia para 
formatar o universo, povoando-o com bárbaros celtas, cavaleiros andantes, caubóis 
renegados, selvagens a la Tarzan e soldados da Segunda Guerra Mundial. 
Mas o tempero principal de Judgement Day era a utilização de preceitos de Kabbalah 
inseridos na história. Ao apresentar Hermes, deus grego da comunicação, do verbo e, 
não coincidentemente, dos ladrões e das mentiras, como o principal narrador da saga, 
Moore abriu a caixa de Trismegisto aos fãs de quadrinhos, fazendo uma ponte 
insuspeita entre magia e técnica literária. Disponível em: 
<http://octavioaragao.blogspot.com/2009/09/promethea-no-reino-de-thot-
hermes-o.html>. Acesso em: 03/02/2011. 

 
 

A série, tendo sido lançada em 1997, igualmente trazia à baila algumas questões 

correntes no final do século XX acerca do final do milênio e todas as noções 

apocalípticas do senso comum derivadas de interpretações deturpadas de tradições 
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religiosas e esotéricas63. Enquanto na época do lançamento já se falava a respeito do 

“Dia do Juízo Final”, de profecias de Nostradamus sobre 199964, Moore transformou o 

julgamento de um assassinato em um grupo de super-heróis numa espécie de “juízo 

final” do gênero “super-herói” em si.  

Bem antes das obras descritas acima em Do Inferno (From Hell)65 Moore foi 

bastante direto em sua abordagem sobre organizações iniciáticas e símbolos 

neoplatônicos. A sinopse existente na orelha da edição brasileira, publicada pela Via 

Lettera informa que:  
 
(...)Do Inferno é uma arrebatadora e minuciosa autópsia narrativa dos homicídios 
cometidos por Jack, o Estripador em 1888. Com base em extensa pesquisa, os dois 
autores britânicos, alinhavam teorias conspiratórias controversas e traçam um instigante 
romance gráfico que, tendo como pano de fundo os famosos crimes de Whitechapel, 
combina mistério, hipocrisia, crítica social e brutalidade em plena Inglaterra vitoriana.66  

 

                                                            
63 Um exemplo dessas deturpações está na interpretação de “Apocalipse” como sinônimo de destruição, 
aniquilação, castigo divino e coisas similares. O termo significa tão somente “Revelação”, em grego, e 
sob um olhar calcado nos símbolos astrológicos que frequentemente ocorrem no texto, o que soa como 
um aviso quanto à ira divina acaba ganhando o aspecto de um chamado para despertar para uma diferente 
forma de realidade. Este e outros temas míticos, astrológicos e cabalísticos serão investigados a fundo no 
capítulo II. 
64 A quadra X-72 diz o seguinte: L'an mil neuf cens nonante neuf sept móis; Du ciel viendra un grand Roi 
deffraieur; Resusciter le grand Roi d'Angolmois; Avant que Mars regner par bonheur. A tradução literal, 
na medida em que as palavras do texto permitem, seria: O ano mil novecentos e noventa e nove, sétimo 
mês; Do céu virá um grande Rei deffraieur; Ressuscitar o grande Rei de Angolmois; Antes que Marte 
reine por felicidade (ou por “exaltação”, termo que designa o que em Astrologia se denomina “dignidade 
essencial” – uma delas – para um planeta, recordando que Nostradamus era também astrólogo). No caso 
acima, assim como Marte estaria em domicílio em Áries e Escorpião, o mesmo estaria “exaltado” 
(elevado, feliz) em Capricórnio. Quanto ao conceito de “dignidade planetária”, em Astrologia, ver verbete 
em DEVORE, 1977. Naquela centúria os termos “deffraier” e “Angolmois” não possuem uma tradução 
simples. Muitos chegaram a interpretar “deffraier” como uma espécie de “rei do terror”, no ano de 1999. 
Não tardou a ser associada diretamente aos textos do livro do Apocalipse na Bíblia, como uma espécie de 
confirmação do que ali era descrito e da época em que ocorreria. Atualmente a mesma centúria pode ser 
encontrada na Internet com relativa facilidade e reproduzindo bem as traduções correntes nos anos 1980-
90. Ela pode ser obtida no Wikilearning,: 
<http://www.wikilearning.com/monografia/interpretacion_de_las_profecias_de_nostradamus-
centuria_x/1223-7>. Acesso em: 03/02/2011. Há também especulações acerca da diferença de calendários 
entre o utilizado por Nostradamus, o calendário Juliano, e o atualmente vigente, o Gregoriano, o que 
atualizaria as datas das previsões da quadra. O astrólogo Raul Martinez, em artigo para a revista 
eletrônica “Constelar”, sugere que a centúria na verdade refere-se ao ano 2001 e ao mês de setembro. O 
artigo encontra-se disponível em: <http://www.constelar.com.br/revista/edicao40/nostra1.htm>. Acesso 
em: 09/02/2011. 
65 A série foi publicada originalmente no Taboo, uma antologia de quadrinhos publicados pela editora 
Spiderbaby, de Steve Bissette. Taboo teve poucas edições e com isso os autores, Moore e Eddie Campbell 
levaram a série primeiramente à Tundra Publishing, depois à Kitchen Sink Press. A série foi publicada 
em 10 volumes entre 1991 e 1996, e um apêndice, From Hell: The Dance of the Gull-Catchers, foi 
publicado em 1998. A editora de Campbell, Eddie Campbell Comics, publicou a coleção completa em 
1999 (mesmo ano de lançamento de Glory e de Promethea).  As atuais versões são publicadas pela Top 
Shelf Productions nos EUA e Knockabout Comics no Reino Unido. No Brasil Do Inferno foi publicada 
pela editora Via Lettera, em maio de 2000. 
66 Da edição de maio de 2000. 
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As ideias centrais, entretanto, não são tanto os crimes de Whitechapel, o pano de 

fundo, como a sinopse indica, quanto os meandros do contexto histórico e motivações 

do assassino. Ali, entre outros fatores, os personagens transitavam pelo simbolismo 

maçônico, sendo o próprio estripador, Sir William Gull67, um membro da Maçonaria a 

serviço de Sua Majestade. O clímax da série se dá no momento em que ele passa a ter 

visões de outros mundos, em que os autores criam uma ambígua atmosfera entre a 

possibilidade de puro delírio e a de acesso, por estado alterado de consciência, a um 

mundo governado pelos símbolos. Junto a isso, como viria a fazer posteriormente e com 

maior frequência em Watchmen e Promethea, há toda uma sequência em que ele 

atravessa a trama da temporalidade e se vê em diferentes momentos de sua vida, do 

passado e do futuro após sua morte. Sua consciência livre do corpo passeia entre os 

meandros da narrativa como uma metalinguagem da metalinguagem68, enquanto visita 

famosas figuras históricas voltadas ao misticismo, como William Blake, interferindo em 

suas criações artísticas. Gull é um personagem real cujas características e eventos de 

vida Moore adaptou para a obra. O Gull histórico sofreu um acidente vascular cerebral e 

a narrativa de Do Inferno adota esse evento como uma teofania. O personagem tem a 

visão de "Jahbulon", uma figura mística da Maçonaria, que altera radicalmente sua 

visão de mundo, indiretamente, levando aos assassinatos. O mago Aleister Crowley, tão 

presente em Promethea, já surge em Do Inferno em uma cena em que Gull o encontra 

quando criança nas ruas de Londres. 

Promethea é o corolário, a síntese e a explicitação desses conteúdos que já 

vinham sendo gradativamente explorados por Moore há mais de uma década.  A ideia 

de Promethea, por mais original e inteligente que seja, encaixa-se no mesmo padrão de 

releituras, evocações de códigos de reconhecimento e metalinguagens em diversos 

níveis. Como exemplo temos:  

 

a) o momento histórico e as crenças em torno de um dado que se torna importante 

naquele período, como o final do milênio e as expectativas em torno de sua 

chegada. Como no caso de Watchmen e V de Vingança, a 
                                                            
67 Note-se a coincidente semelhança gráfica entre o nome “Gull”, “gaivota”, em inglês, e Ghul, de 
“demônio”, em árabe, como em Ra’s al Ghul, personagem da DC Comics, inimigo do Batman, cuja 
tradução do árabe para o português é literalmente “Cabeça do Demônio”. O nome vem da estrela alfa da 
constelação de Perseu, que representa a cabeça cortada de Medusa, a górgona, que o herói utiliza para 
petrificar o monstro Cetus. 
68 Supreme é ainda mais claramente uma metalinguagem da metalinguagem de que se constitui uma 
história em quadrinhos. Moore parece ser um campeão da utilização desse conceito. 
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reformulação/subversão principal não está tanto em torno da heroína, mas sim 

em conformidade com questões de seu tempo e com os processos que o 

antecedem em algumas décadas;  

b) personagens desgastados e homenagens a outros em voga, cujos modelos 

repetitivos podem ser reorganizados e reexaminados de forma mais plausível;  

c) versões diretas ou indiretas de conjuntos de personagens famosos, como ao 

compararmos grupos de heróis como Vingadores e Liga da Justiça aos 

tenebrosos personagens de A Liga Extraordinária; 

 

Em acréscimo, a obra é uma espécie de aula introdutória à Kabbalah, Magia, 

Astrologia, Tarot e outros temas herméticos. 

Ainda em processo de contextualização daquela HQ, bem como das imagens a 

serem analisadas no capítulo 3, seguir-se-ão neste primeiro capítulo e no segundo, 

algumas etapas fundamentais. A primeira delas consiste num panorama resumido da 

narrativa, do perfil de sua protagonista, dos coadjuvantes e das circunstâncias em que se 

inserem. Junto a isso, dando continuidade à sua contextualização, demonstrar-se-á a 

correlação entre a época do lançamento da série, o imaginário propagado pela mídia e 

algumas expectativas coletivas quanto à virada do milênio. Em seguida, serão 

demonstradas algumas intertextualidades e intericonicidades69 que se mostram 

semiologicamente reveladoras não só quanto ao processo de construção da personagem, 

mas também quanto aos demais objetivos deste estudo.  

 

1.2  Promethea: uma resposta artístico-literária ao milênio 

 

Foi sob um clima de expectativa e incertezas coletivas quanto ao futuro que foi 

elaborada a série Promethea. Seu lançamento foi quase concomitante ao do filme 

Matrix (1999), dos irmãos Wachowski. Ambas as obras, cada qual à sua maneira, 

tratam, em parte, de suposições acerca da criação de “realidades” através de códigos 

escritos e visuais. Em Matrix, os códigos computadorizados representam pessoas, 

cidades, comportamentos, circunstâncias. Em Promethea, os códigos são as narrativas 
                                                            
69 Segundo Márcia Arbex, Professora do Depto. de Letras Românicas da Faculdade de Letras da UFMG, 
a  intericonicidade pode ser definida, provisoriamente, nos mesmos termos que o conceito de 
intertextualidade, ou seja, como o processo de produtividade de uma imagem que se constrói como 
absorção ou transformação de outras imagens. Disponível em: 
<http://www.letras.ufmg.br/site/publicacoes/LIVROCOLOQSEM7.doc>. Acesso em 01/03/2008. 
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que se mantêm numa dimensão imaginária que é acessada de tempos em tempos por 

pessoas muito criativas que terminam por trazer ao mundo esses aspectos e o 

transformam de algum modo. Igualmente, os códigos imaginários referenciados pelos 

autores da série remetem a mitos em torno da criação do universo (mitos 

cosmogônicos), e, como já foi dito, em matrizes cujos temas oriundos do 

neoplatonismo, do gnosticismo e do hermetismo renascentista, vieram a ser apropriados 

por estudiosos de ocultismo do século XIX70.  

Naquela série os temas ligados ao Hermetismo ocorrem em meio a expectativas 

quanto a problemas de ordem mundial, expectativas estas, como vimos, suscitadas por 

crenças difundidas na mídia acerca de eventos catastróficos na virada do milênio. 

Entretanto, vale ressaltar, milenarismo e hermetismo não são a mesma coisa. Qual seria, 

naquele contexto, a relação entre ambos? Para compreendê-lo primeiramente deve-se 

considerar um outro sincretismo, aquele que Edgar Morin assevera ser um dos padrões 

das obras da “Cultura de Massas”71. Esta mescla diversos elementos originais em seus 

processos elementares de vulgarização (simplificação, maniqueização, modernização e 

atualização – MORIN, 1981, p. 54) daquilo que lhe chega da cultura popular e erudita, 

bem como de suas matrizes, segundo aquele pesquisador72. Ao fazê-lo, as menções a 

forças provindas de um mundo transcendente, oculto a olhos “não-iniciados”, porém em 

eterno devir, estariam intimamente ligadas. Hierarquicamente formado, esse mundo 

suprafísico agiria sobre a matéria, o que faria haver uma razão divina para os grandes e 

pequenos acontecimentos. Disso decorreria o vínculo entre o interesse no hermetismo e 

as várias linguagens correlatas (Alquimia, Astrologia etc.)73 e as atenções sobre a virada 

do milênio, sempre lembrando da figura de Nostradamus e de suas famosas centúrias, 

entre elas a que tem a quadra de número X-72. O lançamento de uma produção como 

aquela HQ jamais seria desconexo de sua historicidade e das expectativas do imaginário 

vigente, ainda que seus autores assim o desejassem. 

                                                            
70 Alguns deles serão citados mais adiante. 
71 MORIN, 1981, p. 58-62. 
72 E também do conceito de “matrizes culturais”, termo, cunhado por Jesús Martin-Barbero, que aponta 
para horizontes relativamente estáveis de práticas e significados que implicam uma identidade coletiva e 
modelam a construção de novas expressões culturais. Quanto a isso, ver MARTIN-BARBERO, 2003. 
73 De fato, essas linguagens ou artes antigas e medievais estavam correlacionadas. O alquimista precisava 
conhecer Astrologia (LOYN, 1997, p.19 e p.35-37), tanto quanto os médicos ou “iatromatemáticos”. O 
Tarot, embora seja um sistema diferente, utiliza os mesmos símbolos e representaria, conforme Moore, ao 
longo das edições, uma espécie de processo de autodesenvolvimento, tal qual o simbolismo da 
transformação de metais em ouro, na Alquimia. 
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As inspirações em preceitos de organizações iniciáticas andam lado a lado com 

os caminhos dos arcanos do Tarot, em uma de suas possíveis atribuição no diagrama da 

Árvore da Vida74.  Trata-se, mais especificamente, do deck de Tarot (“Tarot de Toth”) 

pintado por Frieda Harris (1877-1962), entre 1938 e 1945, sob a supervisão de Aleister 

Crowley (1875-1947), o já mencionado mago britânico que participou de organizações 

iniciáticas como a Golden Dawn e Ordo Templi Orientis (O.T.O.).  

Crowley é alguém bastante conhecido no meio esotérico em todo o Ocidente. 

Entretanto tornou-se notório aos olhos do público não-esotérico (ou “não-iniciado”) 

pelas alusões a sua vida e obra feitas por muitos ícones da cultura pop, sobretudo a 

partir dos anos 1960. Entre eles, os Beatles, que o colocaram na capa do álbum Sgt. 

Peppers, em 1967. Jimmy Page, guitarrista do conjunto Led Zeppelin, comprara e 

residira entre os anos 1970 e 1980 na Casa de Boleskine75 que a Crowley pertenceu. 

Igualmente, o roqueiro Raul Seixas, nos anos 1970, com a filosofia da “Sociedade 

Alternativa”, baseava-se na lei de Thelema76: “Faze o que tu queres, pois há de ser tudo 

da lei”, proclamada por Crowley. Por fim, outro roqueiro, Ozzy Osbourne, lançou a 

música “Mr. Crowley”, em seu álbum “Blizzard of Ozz”, em 20 de setembro de 1980, 

no Reino Unido, tornando o nome corrente entre os consumidores de rock pesado. Mais 

recentemente, em 2008, Bruce Dickinson, vocalista do grupo Iron Maiden, produziu a 

trilha sonora e o roteiro de um longa-metragem intitulado Chemical Wedding 

(Casamento Alquímico), do diretor Julian Doyle, em que ocorria a ressurreição de 

Crowley na pele de um pacato professor de Cambridge77. 

Moore, o roteirista, focaliza a figura e o pensamento de Crowley mais em função 

das pesquisas históricas que alicerçam as tramas que veio compondo desde os anos 

199078 do que referindo-se unicamente à popularidade do nome do mago entre fãs de 

música (embora também o faça, ao reinseri-lo, numa versão da capa de Sgt. Peppers, na 
                                                            
74 A Árvore da Vida é um dos principais diagramas sobre os quais os estudiosos das práticas propaladas 
por magos como Crowley se debruçam para a compreensão dos diversos significados do Tarot, entre 
outros assuntos de relevo naquelas práticas. Existem vários modelos e linhas de pensamento acerca do 
posicionamento dos arcanos na Árvore da Vida e o de Crowley é uma escolha feita pelos autores. As 
várias acepções não necessariamente são concordantes entre si. 
75 Situada às margens do Lago Ness, em Inverness, na Escócia. 
76 A filosofia da O.T.O. e os princípios da Lei de Thelema podem ser encontrados no site oficial da 
organização no Brasil, em <http://www.socotonobrasil.org.br/index2.html>. Acesso em 10/08/2009. 
77 Trata-se do personagem Oliver Haddo, na verdade o mesmo nome de uma caricatura de Crowley no 
conto “O mago” (The magician), de William Somerset Maugham. Moore também viria a abordar esse 
personagem em sua série The League of Extraordinary Gentlemen – Century, nos volumes que tratam dos 
anos 1910, 1969 e 2009, lançados entre 2009 e 2012, sendo Haddo o vilão que deseja produzir o 
Anticristo. 
78 Como em Do Inferno, já especificada neste capítulo. 
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edição número 10 de Promethea, entre outras aparições). Os autores, no entanto, fazem 

uso de variados recursos intertextuais e intericônicos na construção da personagem, 

recursos estes que pertencem ao repertório semântico e estético presente em contos de 

fada, lendas de diversas culturas, quadrinhos ocidentais, séries televisivas e obras 

cinematográficas do século XX. 

Promethea é, talvez, um de seus trabalhos mais notáveis ao lançar luz sobre a 

ausência ou excesso de referenciais das sociedades de consumo e ao surgir com a 

temática do hermetismo naquele período de expectativas e intensificação de um 

discurso pós-moderno, com a convivência do arcaico e do futurista no mesmo espaço e 

narrativa (HALL, 2002, p. 7-22). A HQ expressa a dialética entre o conhecimento 

científico e o pensamento mágico-mítico que se mantém permeando as sociedades do 

Ocidente, discussão esta que se fez presente com grande intensidade na mídia, nas 

produções artístico-culturais, justamente no período que compreende a publicação de 

toda a série. Para Moore, a publicidade é também uma forma de magia, conforme ele 

mesmo afirma no documentário The mindscape of Alan Moore (A paisagem mental de 

Alan Moore), do diretor Dez Vylenz, produzido em 2003 pela Shadowsnake Films. Os 

cenários da Nova Iorque imaginária da série Promethea, de fato, são repletos de 

propagandas espalhadas para todos os lados. Uma vez que “publicidade=magia” e que 

na magia o mundo imaginário interpenetra e afeta diretamente o mundo material, há 

sempre uma alusão à constante interação dessas duas dimensões de realidade, sendo a 

contraparte imaterial (agente) a responsável pelas características que assume a material 

(sujeito). 

A inserção de Crowley e do Tarot entre os pontos fundamentais da trama 

também tem sua razão de ser em se tratando de uma expressão de seu tempo. 1999, 

faltando pouco para a virada do milênio (que na verdade ocorre em 2000), suscitava em 

muitos o questionamento acerca de uma Nova Consciência, Nova Era ou Novo Aeon79. 

Até mesmo Raul Seixas, seguidor da linha de pensamento de Crowley, já nos anos 

1970, havia escrito a música “Novo Aeon”, em alusão ao que este dizia ser o advento do 

“Equinócio dos Deuses”. Nas palavras de Lon Milo DuQuette, membro da O.T.O. e 

                                                            
79 Do grego “aion” (aiôn,ônos): tempo, duração da vida, longo espaço de tempo indeterminado, 
eternidade. Conforme o dicionário Houaiss, “no gnosticismo e no neoplatonismo é um ser que 
intermedeia a divindade inefável e o mundo perceptível ao pensamento e que se exprime por um 
discurso” (HOUAISS, 2001). Como será visto no capítulo II, os aeons ou éons são associáveis às esferas 
planetárias que por sua vez correspondem aos arcontes e subdivisões das concepções do céu antigo como 
etapas para o alcance da união com a divindade ou Unidade. 
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pesquisador da vida e dos trabalhos de Crowley desde os anos 60, o “Equinócio” refere-

se literalmente a uma mudança de era e a uma revelação80. Note-se a perfeita 

equivalência entre o termo “revelação” em se tratando de mudança de era e paradigmas 

de pensamento/consciência/percepção, e o termo “Apocalipse”, que, como dito, é 

precisamente “Revelação”. Eis um dos vínculos da obra com seu momento histórico e 

algumas das questões socioculturais de sua época: Moore busca o que se difunde nas 

expectativas do imaginário sobre grandes alterações de padrões coletivos nas 

concepções mítico-religiosas em voga e reconstrói o modelo. Tem por alicerces a magia 

e os conceitos sintetizados e sincretizados por Crowley em torno de profecias e 

literatura bíblico-esotérica. A mesma forma de reestruturação que fizera com tantos 

personagens consagrados de quadrinhos e obras literárias famosas, mas aplicando o 

processo às questões suscitadas pelo final do milênio. Dali provém, entre outros 

assuntos, a inclusão dos arcanos do Tarot, que entre os 22 trunfos ou Arcanos Maiores, 

possui a carta do “Julgamento”. No Tarot de Toth, de Frieda Harris, o “Julgamento” se 

chama “Aeon”, com a figura de Harpócrates (Hoor-Paar-Kraat), isto é, o deus Hórus, 

filho de Ísis e Osíris, ainda criança, com o dedo sobre os lábios como em sinal de 

silêncio81 ou em gesto tipicamente infantil. Todos esses elementos estão interligados no 

processo de criação de Promethea, que traz entre suas mensagens a ideia de síntese e de 

transformação de padrões e valores. Sobre o que os seguidores de Crowley nomeiam 

“Éon de Hórus”, que é entendido como uma síntese de dois longos períodos anteriores 

(éons), o de Ísis (era matriarcal) e o de Osíris (atual era patriarcal em transição), 

DuQuette afirma o seguinte: 
 
(...) assim como a criança é o produto físico e genético de seus dois pais, o éon de Hórus 
reconcilia e transcende a fórmula das duas eras que o antecederam. Desde a virada do 
século vemos a queda do colonialismo e a destruição dos últimos vestígios do evidente 
domínio patriarcal dos reis europeus. O poder temporal do Papa se foi, as ilusões de 
poder espiritual onipotente da igreja se diluíram para além da esperança do 
renascimento.  

A fórmula da adoração do éon de Ísis, à Terra-mãe (violentamente reprimida 
durante o éon de Osíris) foi transformada pela evolução de nossa consciência e 
ressurgiu na forma de movimentos relacionados ao meio ambiente e de respeito à Terra, 
no Movimento das Mulheres e na ressurgência do culto à Deusa. (DUQUETTE, 2007, 
p. 39).  

 
Os movimentos New Age (Nova Era) evocam um forte sincretismo entre 

conteúdos do misticismo oriental, como tradições budistas e hindus, por exemplo, e o 
                                                            
80 DUQUETTE, Lon Milo. A magia de Aleister Crowley: um manual dos rituais de Thelema. São 
Paulo: Madras, 2007. 
81 Conforme Ovídio, em “Metamorphoses” 10.691. 
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ocidental, com seu viés gnóstico e neoplatônico, entre outros de origens pagãs. No 

entanto, muitas de suas bases provêm de experiências místicas de famosos dos anos 

1960-70, com o psicodelismo e a troca cultural entre tradições ocidentais e orientais. 

Tais experiências e trocas culturais, manifestos de diversas maneiras na cultura de 

massas, entre elas o musical Hair e sua trilha sonora82, contribuíram para fortalecer 

noções propagadas desde há séculos a respeito do advento de um mundo diferente e 

supostamente melhor do que havia sido até então83. Simultaneamente, ao longo das 

décadas que se seguiram, mormente nos anos 1980, com a Guerra Fria entre EUA e 

URSS, acrescenta-se o temor de uma guerra atômica , algo tão visível na série 

Watchmen. Acentuava-se, assim, a expectativa para a chamada “Era de Aquário”, com 

todas as implicações e simbolismos astrológicos envolvidos, e o receio de um “Juízo 

Final” aos moldes de uma Sodoma e Gomorra de proporções mundiais, calcado em 

interpretações pessimistas sobre o livro do Apocalipse. Nada melhor que unificar todos 

esses anseios e esperanças de uns, aliados aos receios de aniquilação de outros, diante 

da virada do milênio para produzir um trabalho de forte impacto, estando um autor 

consciente disso ou não. Tanto no caso positivo quanto no negativo o que temos é uma 

voz do imaginário coletivo de seu tempo e sociedade (BACZKO, 1985). Esse 

imaginário pode expressar-se a altos brados, em especial numa obra que corre todo o 

planeta através de diferentes mídias84.  

Afora sua contextualização histórica em meio a outras produções do gênero e 

algumas das expectativas que expressam, o contexto interno de Promethea é bastante 

rico em detalhes que conduzem a muitas especulações sobre os símbolos que representa. 

Resta, então, falar sobre os elementos que compõem a trama e o perfil de sua 

protagonista: Sophie Bangs, jovem estudante de literatura, faz pesquisa sobre uma 

                                                            
82 O musical Hair, de James Rado, Gerome Ragni e Galt MacDermot, estreou em 1967, alcançando 
grande repercussão em 1968 na Brodway. A peça viria a se tornar filme em 1979, dirigido por Milos 
Forman. Entre os destaques está a trilha sonora, na qual encontra-se a música Aquarius, cuja letra é um 
hino ao advento de uma Nova Era. 
83 Entre essas contribuições estão os mais variados movimentos milenaristas ao longo da história. 
Segundo Jean Delumeau (DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997), o conceito de milenarismo não trata da chegada do ano 1000 ou 2000 e de suas repercussões no 
imaginário. Trata-se, antes, da expectativa da chegada de um período de paz e felicidade que antecede o 
juízo final. Os milenarismos são relativamente atemporais, não ocorrem exclusivamente em anos 
fechados num milhar. Várias datas e circunstâncias podem receber essa denominação. É o que ocorre, por 
exemplo, no século XIX, com o movimento fundado por Antônio Conselheiro e a cidade de Canudos. 
84 Desde então não apenas os quadrinhos são distribuídos em sua tradicional forma impressa, como 
também via Internet, em arquivos escaneados, ora legal, ora ilegalmente. Desde os anos 1980 o cinema 
vem se apropriando cada vez mais intensamente de um grande número de criações quadrinísticas, 
revelando esse gênero de entretenimento, literatura e arte a outros públicos. 
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figura literária que surge de tempos em tempos a partir de autores diferentes desde o 

século XVIII, em contos, poesias e quadrinhos antigos. Ela acessa a dimensão 

imaginária em que habita a personagem e passa a manifestá-la no mundo físico. Sendo, 

uma expressão dos deuses da comunicação e da escrita (Toth-Hermes), a personagem 

viaja por níveis diferentes de realidade, tal qual deuses com aqueles atributos o fazem 

em diferentes panteões, sobretudo Hermes, em seu atributo de “Psicopompo”: aquele 

que conduz as almas dos mortos ao Hades. 

Esses níveis de realidade correspondem a uma ideia multifacetada de divindade, 

expressão ecumênica que admite modelos pagãos europeus, budismo, hinduísmo etc., e 

uma visão da condição humana sob a mística judaico-cristã, os arcanos do Tarot e 

símbolos astrológicos. Na HQ, Sophie/Promethea alcança essa unidade divina e, ao 

final, promove o “Apocalipse”, isto é, uma peculiar Revelação acerca da natureza 

humana e seu lugar num Cosmo concebido à maneira cabalística, promovendo também 

o acesso coletivo àqueles diferentes níveis de realidade. Além de tudo isso, promove a 

ideia de que a realidade pode ser criada também pela escrita/código e pela imaginação, 

como já visto nas menções a Matrix e a Judgement Day.  

Tudo ocorre simultaneamente a situações mundanas, numa Nova Iorque 

imaginária de 1999 em que a tecnologia é muito mais avançada do que a realmente 

existente naquele fim do século, com carros voadores e outras maravilhas científicas. As 

obras de Moore, afinal, enfatizam que se na vida real existissem humanos 

superpoderosos e uma ciência que os produzisse, as circunstâncias de nosso tempo 

seriam outras, possivelmente mais avançadas. 

Os super-seres do universo de Promethea, conhecidos nas publicações 

tradicionais como super-heróis ou super-vilões, são denominados science heroes, algo 

como “heróis da ciência” ou “heróis científicos”. A troca seria, na verdade, de “super” 

para “ciência”, num jogo de palavras alusivo ao fato de que desde o advento do primeiro 

super-ser dos quadrinhos, o Superman (1938), é a noção de ciência que está na base da 

criação de um sem-número de personagens com capacidades sobre-humanas. Outros 

dois motivos para o uso do termo são, segundo o jornalista Fábio Fernandes, seu 

“...empréstimo às pulps das décadas de 1920/1930, e (...) [a] contraposição ao termo 

super-herói, que inclusive foi registrado pela editora Marvel há anos e não pode ser 
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utilizado em quadrinhos de outras editoras de língua inglesa”85. Desde as viagens 

interplanetárias e visitas apocalípticas de ET’s de civilizações altamente 

desenvolvidas86, até cientistas loucos que por acidente geram poderes telecinéticos, 

raios óticos e coisas parecidas, a ideia central por trás dos “súperes” é quase sempre a 

ciência, com exceções para alguns heróis criados pela magia, como Capitão Marvel 

(Captain Marvel – Shazam!) e Mulher Maravilha (Wonder Woman) da DC Comics. 

Mesmo assim, a maioria dos súperes mais famosos é “científica”, ou assim são as 

explicações para suas capacidades singulares, apesar de uma grande quantidade de 

personagens mágicos, que não raro atua como coadjuvante ou em publicações de menor 

procura. 

Como visto anterioremente, Alan Moore é especialista em retomar as retóricas 

literárias e visuais dos super-heróis transformando-as, adaptando-as, redirecionando-as e 

dando-lhes maior complexidade. Por outro lado, é comum, como no caso de “ciência” e 

“super”, o autor conceder outro nome para o mesmo conceito, revelando essa tendência 

geral dos quadrinistas focados nas HQ’s de aventura usarem a ciência como motor para 

a criação de superpoderes e supermazelas. Uma das provas dessa prática está na 

representação de alguns dos personagens coadjuvantes de Promethea, os Five Swell 

Guys, ou o Quinteto Formidável. Estes são claramente alusivos a uma mescla de 

Quarteto Fantástico (Fantastic Four - Marvel Comics), com Liga da Justiça (Justice 

League - DC Comics), possuindo até mesmo um ultra-tecnológico quartel general no 

espaço (como o satélite da Liga) e um veículo voador com o número 5 estampado (o 

Quarteto tem obviamente o número 4, em seu Fantasticarro). 

                                                            
85 Informação disponível em: <http://www.alanmooresenhordocaos.hpg.ig.com.br/artigos99.htm>. 
Acesso em: 03/02/2011. 
86 Vide o destruidor planetário Galactus e o Surfista Prateado, criações de Stan Lee, dos anos 1960, 
figurando nas aventuras do Quarteto Fantástico, que por sua vez é liderado por um cientista, Reed 
Richards, o Homem-Borracha. São muitos os exemplos, este é apenas um dos mais expressivos, lançados 
pela Marvel Comics Group, nos Estados Unidos. Outro exemplo é o do Capitão América, cujas 
capacidades foram possibilitadas pelo “super-soro” e pelos “raios vita”, desenvolvidos por um cientista 
alemão da Segunda Guerra Mundial. Flash, da DC Comics, era cientista num laboratório da polícia em 
que substâncias químicas perigosas explodiram e encharcaram seu corpo, provocando-lhe superpoderes 
como o de alcançar, correndo, a velocidade da luz. Em quase todos esses casos, estamos diante de uma 
apropriação do discurso mítico, pertencente a matrizes antigas e medievais, por um discurso 
pretensamente científico. Entre os exemplos disso estão o supramencionado super-soro do Capitão 
América, que equivale ao elixir ou poção mágica que confere capacidades singulares ao herói. Seu escudo 
indestrutível remete ao mesmo padrão do invulnerável escudo do Rei Artur, com a figura de Nossa 
Senhora (sobre o escudo do Rei Artur, ver artigo de Adriana Zierer, em: 
<http://www.cchn.ufes.br/anpuhes/ensaio2.htm >  - Acesso em: 03/10/2006). O Superman é “ungido” pelos 
poderes do Sol, chegando à Terra numa “mangedoura” interestelar: um “salvador que veio do céu”. 
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Por fim, segue-se uma breve lista de importantes elementos a serem 

considerados na leitura de Promethea. Eles podem ser decifrados a partir de nomes de 

personagens, citações e até signos visuais, a maior parte tendo grande peso nas questões 

aqui abordadas87.  

 

1.2.1. Personagens e contextos 

 

a) Sophie Bangs – nome da protagonista que se transforma em Promethea. Os termos 

aludem indiretamente a “sofia”, “conhecimento”, “saber”, em grego, radical de 

“Filosofia” (“amor ao saber”, etimologicamente falando) e Big Bang, a explosão que 

teria dado origem ao universo, segundo a Física moderna. A interpretação 

dificilmente seria diferente, já que na HQ, em sua supressão de sentido entre 

palavras, contextos e imagens, a temática oferece como foco central um esquema 

simbólico da criação do universo, algo análogo e alusivo a um momento de origem 

(uma espécie de “momento zero” da Criação, como o Big Bang). Entretanto, a 

analogia abriga a referência a um mundo similar ao “ideiaverso” de Moore, proposto 

pelo escritor norte-americano John Kendrick Bangs (1862-1922)88, criador de 

ficções sobrenaturais baseadas mais no humor do que em fantasmas assustadores. 

“Sophia” é também parte do mito gnóstico de criação do universo e seria, em 

resumo, segundo essa doutrina, a geradora do mundo “ilusório” com o qual lidamos 

cotidianamente (o mundo da forma) devido à intenção de igualar-se ao “Deus Pai”, 

então a fonte de toda a existência (RUDOLPH, 1987, p. 53-88). Esta personagem 

mítica é análoga a uma das transformações pelas quais passa a protagonista numa 

parte adiantada da série e sua redenção equivale ao processo que levará a uma 

versão sobre “redenção” para a humanidade ao final da HQ. Sophie, como vimos, 

também estuda magia com o mago Jack Faust, com quem realiza uma sessão de 

sexo tântrico já transformada em Prometha. Entre as finalidades desse encontro 

estava a de aprender mais sobre magia para que ela, enquanto Promethea atual, 

pudesse resgatar a alma da amiga e ex-Promethea Barbara Shelley, morta no início 

                                                            
87 Além dos itens aqui comentados, a análise da série também permite observar o modo como os 
personagens de Alan Moore consistem de releituras dos de outros autores, revisitando características 
visuais e contextuais consagradas. O roteirista os adapta ao contexto imagético da época de sua produção 
e às expectativas de leitores adultos, habituados ao consumo dos quadrinhos. 
88 Na saga ele surge como um antepassado de Sophie, que o encontra quando ela inicia sua viagem pela 
Árvore da Vida, no estágio de Yesod, na edição número 14. 
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da série. A transformação/depuração de Barbara se dá na jornada de ambas as 

personagens pelos níveis da Árvore da Vida, algo típico tanto da jornada mítica do 

herói quanto de ritos xamânicos de diferentes sociedades89. Sendo Sophie pouco 

mais que uma adolescente, a situação em que é iniciada sexualmente como 

Promethea é emblemática: há uma alusão aos ritos iniciáticos envolvendo a 

adolescência, algo frequente em personagens heróicos nas histórias em quadrinhos, 

quando os protagonistas, em sua maioria adolescentes ou em tenra idade, 

apresentam mudanças muito significativas de comportamento. Em meio a tais 

mudanças são comuns as crises em família, a dificuldade de inserção na sociedade, a 

descoberta da sexualidade, a rebeldia, as mudanças no corpo e na percepção. Nesse 

ponto, Sophie é o estereótipo da “genialidade precoce”, na figura do herói, com os 

sintomas de suas capacidades singulares surgindo bem cedo. Da mesma forma, a 

condição intersticial em que se encontra a personagem é um recurso ao simbolismo 

do corpo humano em suas etapas e processos vitais. Finalmente, os atos sexuais-

rituais na série aludem às práticas de “magia sexual”, comuns no modelo adotado 

por Crowley. 

 

b) Soph – o apelido de Sophie muitas vezes mencionado por sua amiga, Stacia 

Vanderveer, refere-se a “Ein Soph” e “Ein Soph Aur”. Estes significam, 

respectivamente, “Sem limites” (infinito) e “Luz sem limites”, no hebraico bíblico 

(“Soph” significa “limite”, em hebraico90), que denomina o processo de formação 

do universo, antes da inteligibilidade, segundo a visão cabalística na qual se alicerça 

Alan Moore. Ein, Ein Soph e Ein Soph Aur91, segundo o modelo luriânico da 

Kabbalah, correspondem a três fases do processo de contração divino (Tzim-

Tzum92) até que a total vacuidade (“Ein” – “Não”; “Nada”) viesse a se tornar uma 

                                                            
89 Outro ponto a ser detalhado no capítulo II, mas já adiantando que tal perspectiva foi bastante estudada 
por Campbell e Eliade. 
90 GODWIN, 1997, p. 13. 
91 A pronúncia pode variar, mas em muito se aproxima das seguintes fonéticas: “ain”, “ain sof”, “ain sof 
or”. Alguns traduzem como “Ein” ou “Ain”, assim como “En”. Entre as traduções para o português que 
utilizam “Ein”, está a de “As grandes correntes da mística judaica”, de Gershom Scholem, pela editora 
Perspectiva (1995). 
92 Sobre o processo de contração da divindade e o conceito de “Tzim-Tzum”, ver SCHOLEM, 1995, p. 
229-320. Ver também comentários no capítulo II. 
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unidade (mônada)93. O termo “Soph” e uma de suas possíveis traduções, “limite” ou 

“limiar” (“Saph”), possui profunda importância para o entendimento dos elementos 

astrológicos e gnósticos representados na série, conforme será demonstrado ao 

longo deste trabalho.  

 

c) Logos – aqui, diretamente ou por analogia, vinculam-se os conceitos filosóficos de 

Razão, mas também o “Verbo” (tal como “e o Verbo se fez carne”, no texto bíblico). 

Por analogia ou isomorfismo, temos a articulação do pensamento, a fala, a escrita. 

Justamente atributos das divindades Toth e Hermes, de “Promethea”. Una-se a isto, 

a noção de realidades construídas, universo codificado, como em “Matrix”, mas em 

um sentido não tão cibernético quanto o do filme. Igualmente, em relação ao já 

referido Big Bang, há relação com o “Faça-se a luz” (“e Deus disse...” – o ato de 

dizer, falar, verbalizar, dar e fazer sentido, promover inteligibilidade - Logos), do 

Gênesis. Não nos esqueçamos de que os mitos criadores e a doutrina hermética em 

questão partem das matrizes gnósticas, neoplatônicas, neopitagóricas, helenísticas, e 

de que o Toth-Hermes de Promethea é referenciado em vários momentos, sobretudo 

quando se trata do processo de transformação da personagem em uma espécie de 

mensageira da “integração da humanidade com a divindade”. Este, a propósito, é o 

modo como a figura de Hermes Trismegisto é compreendida nos textos alquímicos 

apropriados pelo esoterismo do século XIX e XX: a questão do divino andrógino 

alquímico, aquele em que cessam todos os conflitos no estágio da coniunctio 

(“união com Deus”). 

 

d) Toth-Hermes-Mercúrio – conforme os valores e opções culturais, teóricas e 

literárias daquela série de HQ, que assume, em grande parte, o mesmo simbolismo 

dado pela Astrologia e Alquimia para o planeta Mercúrio, significa, entre outras 

coisas, trânsito inteligível por diversos canais simbólicos. Seria como transitar por 

elementos constituintes do imaginário, representando a capacidade de dar e fazer 

sentido. A comunicação, a fala, a escrita e todos os tipos de representação simbólica, 

isto é, qualquer elemento inteligível corporificado em um suporte material são da 

alçada de Mercúrio no modelo hermético. A magia, como crença na alteração das 

                                                            
93 Para Leibniz, a mônada é o átomo inextenso com atividade espiritual, componente básico de toda e 
qualquer realidade física ou anímica, e que apresenta as características de imaterialidade, indivisibilidade 
e eternidade. 
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realidades tangíveis, passa pela utilização de símbolos em atos rituais específicos. 

Tais rituais visam estabelecer o elo entre o imaginado/intangível e o 

vivenciado/concreto através da inserção desses símbolos em suportes físicos 

(talismãs e sigillum94, por exemplo) ou por intermédio de gestuais, música, dança, 

recitações, vestimentas ou a combinação de todos esses fatores. As divindades Toth 

e Hermes de fato surgem vez por outra em diálogo com a protagonista. 

 

e) Stacia Vanderveer e Grace Brannagh, a “outra” Promethea – Stacia a amiga mais 

próxima de Sophie Bangs, uma espécie de oposto complementar à mesma. É a 

figura de consumo e alienação, a adaptação extrema a uma sociedade guiada pelos 

símbolos de status, pelo domínio das marcas e do “último modelo”. Enquanto 

Sophie se preocupa com sua interiorização e com questões transcendentes, Stacia 

mantém-se no nível imanente, vinculada às coisas do mundo. A complementaridade 

entre Stacia e Sophie vai além: esta última, totalmente influenciável pela mídia 

propagandística, representa um dos possíveis resultados da arte “mágica” da 

publicidade (recordando que para Moore a publicidade se relaciona diretamente com 

atos mágicos). Entretanto, esse mundo no qual Stacia se encontra tão à vontade, 

independente de ser paupável, é na verdade ilusório, ou melhor, imaginário, 

construído por um intenso processo de simbolização. Trata-se de uma simbolização 

que distancia o indivíduo de qualquer reflexão acerca das condições em que vive. 

Não há “realidade” nesse mundo, exceto a realidade dos símbolos e de sua 

manipulação em torno do consumo, da inserção no sistema. De qualquer forma, 

justamente em função de suas transformações influenciadas pela publicidade, 

Stacia, tanto quanto Sophie, é uma criatura ligada ao mundo da magia. Em alguns 

momentos nas 32 edições publicadas Stacia assume o posto de protagonista, 

especialmente quando encarna uma “Promethea substituta” na figura de Grace 

Brannagh, uma antiga artista de pulps e quadrinhos que em sua época também havia 

sido uma Promethea com estilo Conan O Bárbaro. Grace é lésbica e seu contato 

com Stacia termina por despertar sua homossexualidade latente95. Vimos acima 

alguns jogos de palavras com o nome de Sophie Bangs, bastante contextualizados às 

ideias inerentes à série. Podemos fazer algo semelhante com Stacia, já que ela 

                                                            
94 Ver comentários e definições a respeito no capítulo 2. 
95 Outra interessante reversão de Moore: em vez do valentão musculoso e heterossexual do imaginário 
dos pulps (dos anos 1920), uma mulher, lésbica, tão poderosa quanto. 
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representa uma espécie de contraponto à figura tímida e relativamente inexpressiva 

da Sophie do início da série. Uma breve análise de seu nome já introduz o que será 

verificado, logo em seguida, nas imagens da cidade e da inserção da personagem no 

meio urbano. “Stacia” pode provir de “stack”, em inglês, que significa “pilha”, 

“monte”, ou coloquialmente “grande quantidade”, “abundância”, ao que pode-se 

acrescentar “exagero”, dadas as características a serem detalhadas. Seu sobrenome, 

“Van der Veer”, numa primeira observação, mostra parentesco com holandeses. 

Entretanto, o final “veer”, em inglês significa “mudança”, “mudar de direção”, 

“guinada”, “giro”. Stacia mantém-se em constante e profusa mutação, a propósito. 

Seus cabelos, de rosa, passam ao verde e de um tipo de penteado a outro em questão 

de um capítulo ou algumas páginas. Suas vestimentas cada vez mais exóticas a cada 

aparição, mesclam casacos de pele de onça com motivos plásticos (ver figura 3) . 

Van der Veer, em holandês vem de “da passagem”, e é traduzido por “ferry”, no 

inglês: passagem, balsa, barco de passagem, travessia. Podemos acrescentar 

“transição”. Nos dicionários holandeses Veer também pode significar “pena”, 

“pluma”, “penacho”, “plumagem”, “enfeite”96. Dá origem ao verbo “emplumar-se”. 

De fato, Stacia é “toda emplumada”, alguém que na gíria brasileira poderia receber 

a alcunha de “perua”. Os resultados das combinações seriam semelhantes a “muito 

efêmera” e “exageradamente enfeitada”. É como Stacia sempre se encontra, ao usar 

tudo aquilo que se adéqua à sua suposta individualidade. O fato de os cabelos de 

Stacia serem inicialmente ruivos, apesar das incessantes pinturas que faz ao longo 

dos capítulos, recorda que, sendo a série muitas vezes alusiva às práticas de 

Crowley, ali a personagem assume elementos do que o mago britânico chamava 

“Mulher Escarlate”97. Phillip Graves, em um ensaio acerca das prováveis 

etimologias dos nomes dos personagens da série, acrescenta que as duas mais 

prováveis opções de referência para o nome Stacia são Anastasia ou Eustacia. 

Segundo ele, ambas pertenceriam ao grupo “Asia” ou “Acia”, o nome do continente 

do qual se presume ter saído Promethea. É também o nome de uma das três 

Oceânides no drama lírico de Percy Bysshe Shelley, intitulado “Prometeu 

                                                            
96 Uma referência importante sobre o sobrenome Van der Veer encontra-se em:  
 <http://www.veerhuis.org/genealogy/VanDerVeer.html>. Acesso em: 14/08/2009. 
97 Detalhes sobre esse símbolo da Mulher Escarlate, que se encarna nas mulheres ruivas, e as práticas a 
ele relacionadas estarão no capítulo III. Sophie, ao final, antes de promover o “Apocalipse”, está 
igualmente com os cabelos pintados de vermelho. 
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Desacorrentado” (“Prometheus Unbound” – 1820)98. As várias ocorrências de textos 

de autores do século XIX relacionadas ao nome do titã “Prometeu”, na trama de 

Promethea, sugerem ou uma extraordinária coincidência ou uma extensa pesquisa 

de Moore acerca do vocábulo, de forma a evocar as muitas analogias entre seus 

personagens e outros de obras clássicas da literatura britânica. De fato, conforme 

Graves, citando o Ato III, cena IV da obra de Shelley, “o espírito da Terra, Asia, 

ama Prometeu”. Encontra-se, portanto, um nítido paralelo entre o poema e a relação 

de Grace e Stacia. Outras associações feitas por Graves colocam Stacia/Anastasia 

como “Anastasis” (“Ressurreição”). “Eustacia” deriva de “eustathis”, sólido, bem 

construído, como “estátua” (“statue”, em inglês)99, ambos do grego “stasis” (ação de 

pôr de pé, ficar estável, fixo), donde “êxtase”, no sentido religioso da palavra. Já o 

nome de Grace Brannagh, que se manifesta através de Stacia, é associável às 

entidades mitológicas gregas denominadas “Erínias” ou “Fúrias”, para os romanos. 

As Erínias eram personificações da Vingança e eram encarregadas de castigar os 

crimes cometidos pelos mortais. Os gregos, de modo a evitar provocar-lhes a ira ou 

invocá-las, denominavam-nas “Eumênides” (“Benevolentes”). As Erínias possuem 

contrapartes nas “Graças” ou “Charites” (“Cáritas”), filhas de Zeus e Eurínome. 

Grace, por seu comportamento belicoso e vingativo, juntamente com o fato de ter-se 

constituído um “dom” ou uma “graça” para Stacia, possui relação com as 

características de ambas as entidades. Uma hipótese para o sentido do nome 

Brannagh, seria seu radical “brann”, “fogo”, em norueguês, com a mesma acepção 

que “brand” em sueco. Haveria, portanto, sempre algo relacionado ao mito 

prometéico e ao “fogo divino”. 

                                                            
98 O artigo de Graves pode ser encontrado na íntegra em em: 
 <http://eroomnala.bravepages.com/Graves.html>. Acesso em: 30/06/2012. 
99 Que, dentro do contexto da série, torna possível uma analogia com as estátuas de sal de Sodoma e 
Gomorra e o castigo do fogo divino, e com o Golem (o ser feito de barro e animado pelo sopro divino). 
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FIGURA 3 

 
Stacia Van der Veer em quatro diferentes momentos dos 12 primeiros números da série.  

Seus cabelos de vermelho vão para rosa. Em dado momento, tornam-se verdes. 
Sophie Bangs é a jovem comum, de cabelos pretos, ao seu lado. 

 
 

f) Barbara Shelley – Seu sobrenome alude à escritora Mary Shelley, autora de 

Frankenstein, o Moderno Prometeu, sendo Barbara uma das ex-Prometheas que 

antecederam Sophie. É esposa do falecido escritor Steve Shelley100, cujas histórias e 

entusiasmo pela personagem transformaram Barbara na heroína. Barbara está 

obesa e deprimida101 quando Sophie a encontra para entrevistá-la. De início não quer 

dar muitas informações, mas após ter tido que salvar Sophie de uma criatura 

sombria (o SMEE – Semi-Mindless Elemental Entity - “Entidade Elemental Semi-

Irracional”) enviada pelos inimigos de Promethea visando matar o invólucro 

(Sophie) de sua próxima encarnação, acaba revelando tudo antes de morrer. Auxiliar 

Bárbara no mundo dos mortos a encontrar seu caminho e seu falecido marido é um 

dos principais motivos da viagem mística de Promethea pela Árvore da Vida. Ao 

longo da jornada, elas encontram diversos personagens e autores da literatura 

universal e alguns dos mais importantes nomes da magia entre participantes de 

organizações secretas, como Austin Osman Spare e Jack Parsons. Barbara, 

inclusive, faz um inusitado sexo com Spare logo no início da ascensão pelas 

dimensões da Árvore. O ato sexual, embora não seja uma constante na série, marca 

etapas importantes em toda a narrativa e reafirma o corpo como um instrumento 

                                                            
100 Ver acima outra referência com o sobrenome “Shelley”, relacionada com a amiga de Sophie, Stacia 
Vanderveer. 
101 É possível que o nome Barbara, se aplique não a uma personalidade conhecida, mas à diferenciação 
entre o cristianismo e paganismo, dentro do contexto da série. A relação é plausível, se considerarmos que 
o elemento pagão, com as características helenísticas que então encontravam-se “apagadas” 
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mágico. Em outras palavras, o corpo, como “condensação” de princípios divinos, 

sendo capaz de transformar significado em ação. 

 

g) Jack Faust – Seu nome mescla o do cientista e também ocultista Jack Parsons e o de 

Fausto, de Goethe. Também pode derivar de um romance de 1997 (“Jack Faust – 

the devil has all the best tricks”) de Michael Swanwick. Jack Parsons ou John 

Whiteside Parsons (nascido Marvel Whiteside Parsons – 1914-1952) foi um dos 

precursores da Ordo Templi Orientis nos EUA e um dos mais respeitados magos de 

sua época102. Fausto evoca o demônio, no romance de Goethe, e Jack Faust também 

conhecia a prática de conjurações demoníacas. No início da série, ele tenta seduzir 

Sophie dentro de uma biblioteca, conjurando um feitiço (glamour) que o fazia 

parecer décadas mais jovem e belo. Tal feitiço fora quebrado por acidente quando 

Stacia o pegara em flagrante, já o vendo em sua forma real, como um homem idoso, 

careca e nada atraente fisicamente. De vilão em potencial, passa a amigo e mestre de 

Promethea/Sophie, ensinando-a a lidar com Magia, indicando livros etc. Os livros 

que indica são reais, como “Magia sem lágrimas”, de Crowley, que Moore insere na 

trama, fazendo-a ainda mais próxima de uma aula introdutória quanto aos assuntos 

ali tratados. O sexo tântrico que Faust e Promethea realizam equivale às 

aproximações que Jack Parsons faz da entidade ou divindade denominada Babalon, 

bastante conhecida entre estudantes de Thelema e da vida de Crowley. De fato, 

como veremos, Promethea entra em contato com Babalon numa fase da jornada 

pela Árvore da Vida em que se encontra também com um extático Parsons em 

adoração àquela divindade. Promethea, enfim, torna-se um veículo para atributos 

que também pertencem à entidade. Jack Faust encarna uma das figuras do mestre, 

num dos 12 passos tradicionais da “jornada do herói” (“o encontro com o 

mentor”)103, mas, como não poderia deixar de ser, numa das mais interessantes 

                                                            
102 Outros detalhes sobre Parsons, cuja pesquisa com propulsão com foguetes inspirou Werner Von Braun 
e muitos estudos aeroespaciais norte-americanos, serão mencionados nos próximos capítulos. Parsons não 
via conflito entre a ciência e a magia, a despeito da descrença de seus pares. O ocultista é também autor 
de vários livros, como “The book of Babalon”. Neste último descreve, entre outras coisas, rituais de 
invocação daquela divindade. 
103 Christopher Vogler, inspirado nos estudos sobre o “monomito” da jornada do herói, em Joseph 
Campbell, explica os 12 passos, em seu livro “A jornada dos escritor”. Resumindo-os, eles são os 
seguintes: apresentação e o Mundo Comum; o chamado à aventura; a recusa do chamado; o encontro com 
o mentor; a travessia do primeiro limiar; testes, aliados e inimigos; aproximação da caverna oculta ou do 
objetivo; provação suprema; recompensa, conquista; o caminho de volta; ressurreição ou depuração; 
retorno com o elixir. (VOGLER, 2006). 
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subversões mooreanas sobre as expectativas no mundo dos quadrinhos, travando 

contato sexual com a heroína que orienta. Há outros personagens que se encaixam 

no papel de mentores da heroína na saga. Entre eles, as Prometheas anteriores. 

 

h) Prometheas anteriores que instruem a atual sobre Immatéria104. Essas personagens 

totalizam seis: Barbara Shelley, a antecessora de Sophie; Grace Brannagh, a 

Promethea “Pulp”; Bill Woolcott, a dos anos 1939 a 1969105; Anna a do século 

XVIII106; Margaret Taylor Case107 e Little Margie, a que corresponde ao período da 

Primeira Guerra Mundial e que escrevia para quadrinhos entre 1900 e 1920, sendo 

que Case criara a personagem infantil similar a Little Nemo. Sophie é a sétima delas, 

não por acaso: ela representa a sétima camada de céu que corresponde ao planeta 

Saturno e seu vínculo simbólico, cabalisticamente falando, com a figura da Grande 

Mãe e do limiar para a imortalidade. 

 

i) Benny Solomon, os demônios de Goetia, o prefeito endemoniado Sonny Baskerville 

(no começo da série)108 e a atriz pornô Uvula Cascade (prefeita após Baskerville, no 

final da série)109. O nome de Benny Solomon é uma adaptação de “Benai Salomon” 

                                                            
104 Local do qual já falamos anteriormente. Ver também “Locais e épocas”, mais adiante. 
105 Na verdade um artista homossexual que se transforma na beldade superpoderosa. Seu nome é uma 
provável alusão a William Wynn Wescott, importante nome da Hermética Ordem da Aurora Dourada 
(Golden Dawn) ou, ainda, uma contração de William Q. Judge e Henry Steel Olcott, dois dos principais 
fundadores da Sociedade Teosófica, criada em 1875, em Nova Iorque, nos EUA, juntamente com Helena 
Petrovna Blavatzky. A Teosofia exerceu papel fundamental nas concepções esotéricas do século XX e 
está na base da criação de organizações iniciáticas como aquelas em que Crowley atuou. Outras 
possibilidades de inspiração para o nome incluem o poeta e místico irlandês Willliam Butler Yeats, um 
dos dirigentes da Ordem Hermética da Aurora Dourada, outro dos fundadores da mesma Ordem, William 
Woodman, e o poeta, tipógrafo e pintor William Blake, provavelmente devido aos fortes traços de 
misticismo em suas obras e pinturas fantásticas. Blake fora também representado em “From Hell”, na 
parte final, durante a viagem astral do vilão da história.  
106 Uma empregada na casa do escritor Charlton Sennet, encarnando a mulher de seus sonhos e desejos. 
Anna vem de Hanna, que em hebraico significa “Graça”, “Favor”. 
107 Sendo o sobrenome “Taylor Case” compartilhado por Jack Taylor e Paul Foster Case, dois 
proeminentes membros da Hermética Ordem da Aurora Dourada (Golden Dawn). 
108 Uma referência vaga ao romance sherlockiano “O Cão dos Baskerville”, de Arthur Conan Doyle, e a 
Sonny Bono, ex parceiro da cantora Cher, que foi congressista nos EUA. 
109 O nome Uvula Cascade não parece possuir qualquer referência em obras literárias. Ambos os termos 
desse nome pertencem à terminologia médica, com o processo em que a úvula, o apêndice situado na 
parte posterior da boca, funciona como uma válvula que permite o fechamento das vias respiratórias 
enquanto nos alimentamos. É também um elemento importante na modificação dos timbres dos fonemas e 
na articulação das palavras. Como em Promethea a palavra é um dos motes principais na criação das 
realidades, é possível que um dos vínculos gire em torno desse fator. A úvula é também se encontra na 
entrada para a garganta, no limiar entre o que está fora e o que está dentro do corpo, um tipo de 
intermediário que indica quando algo está passando pela garganta. Outra especulação quanto ao nome 
pode levar a associá-lo com o filme pornô “Garganta Profunda” (Deep Throat), de Gerard Damiano 
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(Schlomo) ou “Filho de Salomão” (“ben”, em hebraico, significa “filho” – como em 

“Benai Elohim”: “Filho de Deus”). Provém do nome do rei hebreu bíblico que, com 

o poder divino, controlava demônios e os coagia a fazer aquilo que designava. 

Solomon é assassinado pelo Painted Doll durante um ataque de vários dos demônios 

que invocara ao hospital em que estava internada Barbara Shelley. O objetivo da 

invasão era eliminar Sophie. Solomon fora contratado pela organização chamada 

The Temple, cuja origem está nos religiosos que mataram o pai de Promethea110 no 

século V, para matar seu atual invólucro. O uso da demonologia faz parte do próprio 

histórico de Aleister Crowley e a Ars Goetia, da qual parte a inspiração de Moore 

para tais personagens, contém a descrição das setenta e duas entidades que se 

encontram nos três versículos do Pentateuco. Promethea tem dois encontros com 

eles: o primeiro, logo na edição 2 (setembro de 1999), com dois bastante poderosos, 

Andras e Marchosias, que são dolorosamente banidos pela conjuração de um 

pentagrama mágico. O segundo ocorre no hospital, quando Sophie, vendo-se acuada 

diante de uma imensa leva demoníaca, transforma a si e a todas as mulheres 

próximas em Prometheas (mãe, amigas e enfermeira tornam-se as que lhe 

antecederam). Após a morte de seu conjurador, todos os demônios encarnam no 

prefeito Baskerville. Ao final da série, durante as citações de passagens bíblicas do 

Apocalipse, Baskerville se une sexualmente com Uvula Cascade, completando com 

imagens correspondentes aquilo que cita o texto bíblico do Apocalipse sobre “a 

Grande Prostituta”. 

                                                                                                                                                                              
(1972). Este filme, por sinal, chegou a influenciar a política dos EUA nos anos 1970 em relação à 
liberdade sexual. 
110 O pai de Promethea era um hermetista do século V da Era Comum. Surge no primeiro e no décimo 
nono capítulo. É seu ato mágico de invocação das divindades Toth e Hermes que dá origem à saga da 
personagem. No momento de sua morte pelos fanáticos cristãos (ele se deixa matar para proteger a filha e 
o legado que ela passaria a representar), ele também controla suas mentes e os faz repetir cada frase que 
dita, morrendo com um sorriso de desdém na face. O “Templo”, que tem uma edição inteiramente 
dedicada (a número 9: Bringing down the Temple – “Pondo o Templo abaixo”) é uma referência a 
passagens do evangelho, em que Jesus se enfurece com os prestamistas em Jerusalém. Nesse caso, há uma 
associação entre Promethea, enquanto princípio de ligação entre “céu e terra”, e o princípio representado 
pelo Cristo. O “Templo”, naquele contexto, também é alusivo à Igreja e à perseguição religiosa aos 
modelos pagãos ou melhor, “não cristãos”, na Idade Média. É possível a correlação entre a Igreja, o rei 
francês Filipe o Belo e a perseguição aos Templários (a “Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do 
Templo de Salomão”), com a prisão dos membros da Ordem e de seu grão-mestre Jacques DeMolay em 
1307. DeMolay fora queimado vivo em 18 de março de 1314, amaldiçoando seus algozes e aos 
descendentes do rei. Na narrativa de Moore isso pode significar uma inversão poética da situação: o “fogo 
divino”, representado por Promethea, voltando-se contra o clero cioso de uma tradição baseada em falsos 
preceitos. Na mesma edição, o “Templo” derrotado mostra possuir a lança que matou o pai da 
protagonista no início da série, quando da chegada da horda de cristãos fanáticos. O que para eles seria 
uma relíquia “santa” a heroína despreza completamente jogando-a de lado como algo sem valor. Nada de 
sacrifícios desta vez... 
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j) Painted Doll, como o ruído diante da informação, é o elemento caótico, 

imprevisível, provavelmente inspirado no Coringa (Jocker) da DC Comics. É 

constantemente caçado, mas sem sucesso, pelos Five Swell Guys, os mais freqüentes 

science heroes da série, em que o mais durão dos componentes é uma mulher 

superforte. Painted Doll e Promethea possuem alguns pontos em comum com Mr. 

Smith e Neo, em Matrix. De modo análogo ao filme, ao final da série Painted Doll 

surge aos milhares, como Smith, enquanto Promethea promove o “Apocalipse”. Ele 

é uma máquina programada para destruir; Promethea é o processo criador. Ele é 

uma criação do ser humano, em que até mesmo o que chama de intuição é parte de 

sua programação, um código. Ele mata seu criador, um dos componentes dos Five 

Swell Guys e, após a “Revelação”, surge numa cena em que lidera o grupo que tanto 

o caçou. Ele também é o Louco do Tarot, como será visto no capítulo 4. 

 

k) Os personagens America’s Best e os agentes do FBI. Na trama eles surgem apenas 

nas edições finais, na tentativa desesperada e injustificada de impedir o Apocalipse. 

Os America’s Best são todos personagens inspirados em criações dos pulps e dos 

quadrinhos dos anos 1940-50, nos EUA, para os quais Alan Moore já havia escrito 

várias histórias e séries. Entre eles, o próprio Tom Strong. São eles: Jack B. Quick, 

Greyshirt, The Cobweb, Splash Brannigan, Johnni Future. Entre os agentes do FBI 

destaca-se a figura do agente Hansard. Ele é cego, mas é portador de um implante 

que permite que seu cérebro registre imagens, uma espécie de olhos biônicos 

(“implantes retinais”, como ele mesmo denomina, na edição 30, página 3). Esses 

olhos são particularmente importantes como sinais da inteligência objetiva durante 

as transformações pelas quais o mundo estaria passando nas edições finais. 

Enquanto todos os demais enxergam tudo com os olhos da mente, isto é, com 

percepções psíquicas alteradas, Hansard só consegue ver aquilo que seus olhos 

artificiais registram: dados objetivos. Nesse caso, ele torna a ser cego em relação a 

quem vê além, conforme a narrativa, e acredita piamente que todos estão acometidos 

de um ataque de histeria coletiva e alucinações, até encontrar-se com Promethea em 

sua forma de “Redentora”. 
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1.2.2. Locais e épocas 

 

A narrativa se concentra em uma Nova Iorque imaginária, em 1999, com toques 

futuristas, mas origina-se na Alexandria do século V, no grande processo que define o 

final da Antiguidade Tardia e o início da Idade Média, com a Queda do Império 

Romano e a difusão do cristianismo na Europa. Tanto quanto Nova Iorque, Alexandria, 

ali, é um grande centro de convergência de saberes, costumes, crenças e ciências. 

Ambas são uma espécie de “Centro do Mundo”, equivalendo-se, simbolicamente, a 

Jerusalém. No contexto da narrativa, Nova Iorque é de fato a Jerusalém mítica, a 

“Radiante Cidade Celestial” (Radiant Heavenly City, é o título da primeira história), 

descrita pelo profeta Ezequiel e por João evangelista no Apocalipse. Representando o 

cenário terreno de um drama divino que ali se desenrolaria e que serviria de raiz para a 

jornada da heroína, assume o papel de toda e qualquer cidade mítica que cumpre o 

desígnio de ligar Céu e Terra ou de ser a expressão física mais perfeita de algo celestial. 

Outra cidade de destaque é Millenium City, a “Cidade do Milênio”, onde vive Tom 

Strong e onde finalmente Promethea desencadeia o processo da “Revelação”. Esta, tal 

qual a fictícia Gotham City de Batman, é também Nova Iorque com outro nome, com 

todas as referências visuais que identificam a metrópole. Em todos os casos, tanto em se 

tratando de Alexandria, quanto Millenium City, a referência temporal situa os 

personagens num processo de transição de uma era a outra, de um padrão de 

consciência a outro. Outro “local” importante na série é Immateria, um espaço 

imaginário no “ideiaverso” de Alan Moore, já citado nos parágrafos anteriores. 

Immateria é um outro ponto de convergência do Inconsciente Coletivo e do Mundo das 

Ideias. Nova Iorque e Millenium City, ambas com suas ruas repletas de publicidade, atos 

de magia e “condensações” de elementos do Imaginário, são, como diz Hermes 

Trismegisto, no Corpus Hermeticum “(...) a projeção neste mundo de todo o 

ordenamento das coisas celestes”. (MANDEVILLE, 2008)111. É em Immateria que as 

representações dos arquétipos tomam forma antes de surgirem materialmente no mundo 
                                                            
111 Trecho do Livro III do “Corpus Hermeticum” (Asclepius), disponível no site de Michael Mandeville, 
em: <http://www.michaelmandeville.com/library/egypt/thothpro.htm>. Acesso em: 29/06/2011. A 
tradição hermética pode ser compreendida como uma linha não-cristã do gnosticismo helenístico. Seus 
escritos são datados por volta do primeiro século a.C., e os textos que nos chegaram (o Corpus 
Hermeticum) foram todos escritos antes do século II da Era Comum. Os vários textos dessa tradição 
haviam-se perdido para o Ocidente latino depois de tempos clássicos, mas sobreviveu nas bibliotecas do 
Oriente (ver comentários no capítulo II). Sua redescoberta e tradução para o latim ocorre no final do 
século XV, na Itália renascentista. Consiste de 18 textos, juntamente com o “Sermão Perfeito” (conhecido 
como “Asclépio”). 
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concreto. Desenhado em estilo surrealista, é também o local onde residem as 

Prometheas anteriores e todas as fábulas e lendas da humanidade. 

 

1.2.3. Outros elementos contextuais 

 

Ao longo de toda a narrativa a presença de elementos híbridos e inversões é 

constante, ocorrendo em diversos âmbitos: racial, social, cultural, de estilos artísticos e 

literários etc. Sophie, por exemplo, é mestiça. Seu pai é descendente de índios 

mexicanos e sua mãe é caucasiana. A homossexualidade também surge no conjunto dos 

“hibridismos”, em se tratando da convivência dos aspectos masculinos e femininos, 

entre corpo e alma. Stacia é homossexual, Bill Woolcott, a Promethea dos ano 1939-69 

também (o artista que se transforma na heroína), além de Grace Brannagh. No 

simbolismo de Mercúrio, planeta e elemento alquímico que norteia a caracterização de 

Promethea, o mesmo é também uma síntese de masculino e feminino. 

Além dos hibridismos, há as sinalizações em torno de um processo de transição 

e de “evolução”, tendo este último termo mais de um significado na série. Weeping 

Gorilla, uma freqüente aparição na publicidade dos cenários da HQ, podendo 

representar o mal estar da civilização, as banalidades dos costumes e estereótipos 

veiculados pela mídia. Devido ao contexto da série, no qual vários elementos giram em 

torno da ideia de transição (de eras, de mentalidade) e hibridismo (passado-futuro, 

científico-mágico, mito-razão), as freqüentes aparições desse personagem sugerem a 

convivência do primitivo (primata) com o moderno (quadrinhos, cartazes luminosos 

numa cidade repleta de publicidade e alta tecnologia). É, igualmente, um outro 

indicador de mudança entre a condição de um passado “recente”, no pensamento e nas 

expressões culturais, e as possibilidades oferecidas pelo transcorrer da série. Seríamos 

“primatas” repetitivos em auto-piedade, com os mesmos jargões e necessidades falsas 

de uma sociedade consumista ao extremo. De fato, Weeping Gorilla é objeto de 

pesquisa da inicialmente superficial Stacia, contrapondo-se ao que viria a ser uma busca 

mais profunda e a eclosão de uma “nova consciência” ou mudança de estado na 

pesquisa de Sophie: Promethea. 
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FIGURA 4 

 
Weeping Gorilla, numa das cenas de Promethea número 1. Cumpre observar que o termo “apex” (ápice, 
cume, apogeu), no canto inferior direito, onde se lê “Comix – Apex Publishing”, possui o “X” final em 
destaque (maiúscula). Fica clara, então, a palavra “Ape”, que em inglês é “macaco”. 
 

1.2.4. Os 3 arcos da narrativa 

 

São 32 edições, precisamente o número de caminhos na Árvore da Vida, que 

naquele contexto, compreendem suas 10 sephirot112 e os 22 trunfos ou Arcanos Maiores 

do Tarot. Os 32 números podem ser divididos em 3 arcos de histórias. Resumidamente 

eles são113: 

 

Arco 1: da edição 1 até a 12, há a apresentação e mundo comum da personagem, 

bastante em conformidade com a “Jornada do Herói”, sucedida pelo encontro com os 

guias, provas, recusas, vitória final e retorno. Em cada um desses três grandes arcos, 

aliás, há uma Jornada do Herói completa, sendo que os três juntos são, também, uma 

Jornada que engloba todas as demais, como um holograma. A contextualização do 

primeiro arco é marcada pelas cenas em Alexandria, no século V e pelo salto temporal a 

Nova Iorque. Igualmente, há toda a sequência em que ela recebe seus poderes, vence 

alguns oponentes no mais tradicional estilo super-heroístico e vai aos poucos se dando 

conta de suas reais capacidades e conhece suas origens. Mostra também outra situação 

tradicional em figuras heróicas, como o fato de que Sophie é órfã de pai, tendo também 

                                                            
112 O significado de “sephirot” e demais termos da Kabbalah serão detalhados no capítulo II. 
113 Novamente vale uma referência ao artigo de Octavio Aragão, “Promethea no reino de Toth-Hermes”, 
onde o autor analisa vários pontos dos arcos de histórias. Aqui, porém, de um modo mais sucinto, 
encontram-se os três focos principais com seu processo inicial, o central, onde há a jornada da heroína, e 
o final, onde se condensam todos os aspectos alicerçados anteriormente. 
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uma mãe alcoólatra, a qual só compreenderá melhor no segundo arco de histórias. Essa 

fase da série introduz o leitor nas principais questões que envolvem a formação de 

símbolos, como Immateria, e no fato de que símbolos, longe de serem algo apenas 

incorpóreos e sem impacto na vida prática, podem alterar realidades. Começa a estudar 

magia, apresenta a maior parte dos personagens da série, apresenta ao leitor as primeiras 

imagens surreais que norteiam as representações oníricas da HQ e dá os primeiros 

passos no entendimento dos arcanos do Tarot e do simbolismo astrológico. Nesse arco, 

nas cenas de Alexandria, a quadrinização é acompanhada do símbolo do sol, que, no 

século V encontra-se de olhos abertos. Eles se fecham após a morte do pai de 

Promethea e só voltam a abrir quando Sophie passa a encarnar o princípio que é a 

heroína. A representação diz respeito à ocultação da Consciência (o Sol), enquanto 

chegada do dogma religioso predominante na Idade Média, e seu retorno, no mundo 

híbrido do final do século XX. Este mesmo Sol simbólico ressurgirá no terceiro arco de 

histórias, cumprindo o papel de “iluminação coletiva” ou Revelação. Tal representação 

simplifica, no entanto, o medievo como uma suposta “Idade das Trevas”, quando na 

verdade um estudo apurado dos processos científicos e culturais ocorridos naqueles mil 

anos revela que ocorreram muitos pontos de desenvolvimento114. De qualquer forma, 

Moore refere-se mais a uma suposta supressão da imaginação e perda da criatividade, 

levando-a a girar em torno de um único foco ou de suposição da verdade. Cumpre 

observar que os registros de “aparições” da personagem, no contexto da narrativa, data 

somente a partir de 1770. Até então, a pesquisa de Sophie não revela qualquer outro 

surgimento da mesma na literatura. A questão é digna de nota, já que bem 

anteriormente, por exemplo, no Renascimento do século XVI, há um retorno do 

Hermetismo e uma profusão de estudos sobre magia, como em Giordano Bruno, 

Cornelio Agrippa, entre muitos outros. No entanto, como vem-se demonstrando aqui 

desde o início, é como se houvesse ali um indicador de compensações do alógico ao 

racionalismo do século XVIII. O primeiro arco de histórias se conclui com duas edições 

bastante diferentes entre si, do ponto de vista da produção de histórias em quadrinhos de 

aventura. A décima primeira é uma história repleta de ação super-heróica tradicional, 

com Promethea enfrentando o Bug ou a “Lesma do Milênio”. Todos comemoravam a 

virada de 1999 para 2000, quando o mais novo produto industrial, o Elastagel, que 

                                                            
114 Quanto a isso, ver JÚNIOR, Hilário Franco. A Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: 
Brasiliense, 2001. 
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podia servir para praticamente qualquer coisa, torna-se, devido ao descontrole de sua 

nanotecnologia, uma Pseunami. Em outras palavras, uma tsunami viva, como um 

grande verme ou monstro lovecraftiano, formada por todos os produtos de Elastagel 

derretidos numa só gosma. A vitória da heroína se dá quando ela, utilizando seu 

Caduceu, reprograma os dados e códigos do monstro, como somente um símbolo ligado 

à informação e à comunicação poderia fazer. A partir dali, ela dialoga com as serpentes 

do Caduceu e percebe que após ter estudado muitos livros de magia, entendeu as ideias 

apenas intelectualmente, mas que “não as sentiu realmente”115. Há um mote comum 

entre as escolas de Mistério e entre estudantes de esoterismo em geral, que diz que “uma 

coisa é conhecer o Caminho, enquanto outra diferente é trilhá-lo”. É o que essa fala de 

Moore, através da personagem, significa, em especial em um contexto em que se 

confrontam e se harmonizam racional e irracional (este último ligado ao “trilhar” o 

caminho). Ali ela é transportada para uma dimensão imaginária em que recebe uma 

verdadeira aula sobre os arcanos do Tarot, na edição 12. Trata-se de uma 

experimentação visual e narrativa das mais originais daquela dupla de criadores, um 

prelúdio para o que viria a seguir, no segundo grande arco de histórias. A edição inteira 

é uma narrativa em looping, com o começo e o final entrelaçados, podendo os leitores 

visualizarem as páginas como um grande círculo. A página 1 é nada menos que uma 

continuação da última página. Além das explicações em torno do Tarot, paralelamente 

há uma segunda narrativa com a figura de Aleister Crowley, representado visualmente 

desde seu nascimento até sua morte, enquanto o mesmo conta uma história. Como não 

poderia deixar de ser, Moore coloca nos balões de Crowley algo que suscite a noção de 

que a realidade imaginada é tão “real” quanto a percebida pelos 5 sentidos. 

 

Arco 2: da edição 13 à 23, a personagem realiza sua viagem pelos níveis da Árvore da 

Vida, da Kabbalah, até atingir seu ponto máximo na Unidade Divina e em seguida 

retornar ao mundo concreto de onde partiu. Nesse ínterim, de um modo sutil, insere 

diversos elementos mitológicos de culturas diferentes que serão decodificados nos 

próximos capítulos através das imagens e contextos deste arco. Entre esses elementos, 

por exemplo, ao longo da jornada pela Árvore, assume o papel de Psicopompo num 

“resgate da alma”, ao procurar encontrar e guiar Bárbara Shelley, morta no primeiro 

                                                            
115 MOORE, Alan. Promethea #11: Under attack!. USA: America's Best Comics, 2000 - 1ª edição, p. 
21 
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arco de histórias, em seu ascender na Árvore da Vida116. Há também uma nova “aula”, 

agora sobre as diferentes esferas ou camadas de consciência representadas nos níveis da 

Árvore, suas correspondências astrológicas, literárias, suposições quanto a teorias 

científicas etc. Promethea/Sophie, juntamente com Bárbara, encontram todos os 

princípios arquetípicos ali sinalizados, entre eles o próprio Toth-Hermes, o Pai, o Herói, 

a Mãe etc. Cada qual representado visualmente de forma a provocar uma experiência 

estética específica e análoga aos princípios que expressam. Para cada uma dessas 

camadas, representadas por planetas do sistema solar em seu simbolismo astrológico e 

cabalístico, há uma sequência de cenas no mundo “real” que lhes corresponde. Por 

exemplo, quando as personagens na viagem pela Árvore chegam à esfera 

correspondente a Marte, deus da guerra, em Nova Iorque a violenta Promethea 

substituta, Grace/Stacia, está em ação com sua espada e seu estilo Conan. Assim a 

trama inicial prossegue, enquanto a jornada perfaz todo o processo iniciático de 

iluminação mística e de transubstanciação da heroína, que retorna imbuída da tarefa de 

promover a grande transformação na humanidade. Tal tarefa inclui encarnar o princípio 

da Grande Mãe e da Porta dos Deuses, isto é, da figura de Sophia, propriamente dita, 

por intermédio da qual se retorna à Fonte. Em seu retorno, em ressonância com o 

aspecto feminino da divindade que veio a experimentar, há um significativo reencontro 

com a mãe de Sophie, e uma remissão de antigas mágoas entre ambas. A cena final da 

última edição mostra Sophie e sua mãe se abraçando, com a “câmera” do artista se 

distanciando. A última fala é a seguinte: Everything’s going to go right117, dita por 

Sophie à mãe. Entretanto, o título que inicia o arco seguinte diz precisamente o 

contrário. 

 

Arco 3: da edição 24 à 31. A edição 24, que inicia o arco, é intitulada Cross, Star, 

Moon, shapes in the sand (everything goes wrong)118, em uma dura resposta à última 

frase do arco anterior de histórias. Neste arco ocorre o clímax de toda a saga e seu 

fechamento, mas as edições 24 e 25 são bastante separadas cronologicamente da edição 
                                                            
116 Hermes assumia o título de “Psicopompo” em seu papel de guia das almas para o mundo do Hades. 
Promethea faz o inverso: em vez de descer ao Hades, leva Bárbara à mais alta camada de céu. Os xamãs 
em geral praticam a Jornada da Alma numa ascensão por um símbolo axial, como uma árvore, por 
exemplo. Há também o “resgate da alma”, em que uma parcela da alma do “doente” se afasta diante de 
eventos traumáticos e o xamã a recupera durante seu estado alterado de consciência. Quanto ao “resgate 
da alma”, ver as pesquisas de Eliade, em “Xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase” (Martins Fontes, 
1998), e as de Michael Harner, em “O caminho do xamã” (Cultrix, 1995).  
117 “Tudo vai dar certo”. 
118 “Cruz, Estrela, Lua, formas na areia (tudo dá errado)”. 
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26, onde a trama se reinicia. Estas intermedeiam o fechamento do arco anterior com 

uma grande crise entre as duas Prometheas: Sophie, a escritora, e Stacia, a artista, 

relacionando-as às cisões medievais entre islamismo e cristianismo, nas Cruzadas em 

Antióquia. Moore, ali, as coloca relativamente niveladas em poder, sinalizando um 

potencial conflito, mas a interdependência da imagem e do texto, sobretudo em se 

tratando de quadrinhos119. Ambas são igualmente linguagens capazes de promover 

acesso às figuras arquetípicas. A breve batalha entre as personagens destrói uma rua 

novaiorquina, até que ambas desmaiam e são resgatadas pelas outras Prometheas em 

uma aparição pitoresca no meio da cidade em formas gigantes. Elas vão a julgamento na 

edição 25, em que Benny Solomon reaparece, agora como juiz em referência ao bíblico 

“Julgamento de Salomão”, em que duas prostitutas chegam ao rei clamando ser a 

verdadeira mãe de uma criança. A questão na verdade era, tal qual “cortar a criança ao 

meio”, a divisão do dever de ser a portadora do poder e a “redentora” da humanidade. 

Entretanto, Promethea/Sophie resolve desistir do poder para que não haja mais cisões, 

como as que provocaram muitas guerras e disputas sangrentas no mundo. Disso se 

depreende um outro nível na simbologia envolvida: o que se refere ao coração e ao 

intelecto. Embora Grace não seja o estereótipo da intelectual, ela representa o naipe de 

Espadas, no Tarot. Esse naipe é conhecido por representar a mente, o intelecto, a razão. 

A disputa entre as personagens é também uma disputa entre o intelecto e o coração, 

entre razão e intuição ou entre a Mente e o Amor. Promethea/Sophie é a contraparte do 

naipe de Espadas, que pode ser representada pelos naipes de Copas (afeto) e Paus 

(intuição/criatividade). Para Moore não é a Razão quem redime o mundo, mas o 

Amor/Criatividade. Em outras palavras, aquilo que é alógico. Assim Solomon concede a 

ela, por seu altruísmo, o direito de permanecer como a deusa que passara a encarnar. 

Após o veredito todos retornam à realidade concreta, mas para serem presos pelo FBI. 

Apenas Sophie, alertada por sua mãe, que intuíra perigo, consegue fugir. Após a cisão, 

julgamento e fuga, nas edições 24 e 25, há um novo salto temporal na 26, agora para 

2017120. Ali, escondida e com nome falso, reprimindo sua poderosa imaginação em 

                                                            
119 Mais adiante, veremos essa interdependência entre texto e imagem nos quadrinhos na breve análise 
sobre a trajetória de Moore. 
120 Curiosamente, o mesmo ano em que é situado cronologicamente o romance Blade Runner, de Phillip 
K. Dick. Em Promethea, a associação possivelmente se dá com a perseguição sofrida por Sophie Bangs 
naquela edição e na seguinte. Como no filme, a protagonista é bem mais poderosa que o perseguidor. Há, 
ainda toda uma questão envolvendo a ideia de temporalidade, tempo de vida e questionamento 
existencial. Por fim, a representação tediosa e distópica da Millenium City de Promethea, assim como a 
Los Angeles de Blade Runner, uma “cidade dos anjos”, em conformidade com o simbolismo da HQ. 
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meio a uma vida tediosa em Millenium City, encontra Tom Strong, que tenta ajudar o 

FBI a prendê-la após terem-na descoberto. Naquele momento, no melhor estilo de Neo, 

em Matrix, Sophie, novamente transformada em Promethea, suspende em pleno ar a 

trajetória das balas que a polícia atira, transformando-as em mariposas (da espécie 

denominada “promethea”). Dali parte para resgatar os amigos presos, despede-se de seu 

namorado com quem morava, e reúne os personagens na casa de sua mãe. Ali tem início 

o processo do Apocalipse, que durará várias edições até concluir-se nas imagens de 

estilo semelhante ao Art Nouveau, ao final da edição 31, com situações de harmonia 

entre os personagens. Porém, não antes de a personagem conversar com o leitor 

olhando-o diretamente, explicando símbolos zodiacais e religiosos ligados à ideia de 

“iluminação”. A edição 32 é bastante destacada de todas as demais, sendo uma espécie 

de explicação geral das teorias que os autores inserem na trama. Como a edição 12, é 

uma belíssima experimentação do ponto de vista visual e narrativo, mas, fora da trama 

principal, é uma verdadeira conversa com o leitor e uma nova aula sobre simbolismo, 

condensada em meio a imagens psicodélicas em cores saturadas. Igualmente, fora 

planejada para ser lida de várias maneiras: de trás para frente, de cima para baixo e vice 

versa, sem perder o sentido. Algo semelhante Moore e Williams chegaram a fazer 

também na página central da edição 15, com uma grande lemniscata (símbolo do 

infinito e também um 8 horizontal) em que as personagens caminhavam numa 

sequência de looping, mas nada até então havia sido experimentado com esse padrão 

visual-narrativo. A trigésima segunda edição é também um enorme pôster. Inicialmente 

teria sido elaborado para ser desdobrado, mas foi publicado em páginas separadas por 

questões editoriais. O material tem indicações dos autores para que os leitores 

reorganizem o material segundo os números de página e os remontem para ver uma 

imagem do todo (com duas imagens do rosto de Promethea). Como se trata de uma obra 

que leva em conta o simbolismo do Tarot, a edição 32 indica uma espécie de retorno ao 

zero, em que, após a conclusão do processo criador, como o Ouroboros da tradição 

alquímica, retorna ao princípio. Um princípio que, como o arcano do Louco, contém 

todas as potencialidades e arquétipos em constante devir. 
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1.3 Alan Moore ou “O Mago de Northampton”: uma introdução 

 

O cidadão comum, de várias capitais do Ocidente, preocupado com seu trabalho, 

família, aparência e contas a pagar no início de cada mês pode receber um certo impacto 

ao deparar-se com uma imagem como a de Alan Moore. Um homem alto, não raro com 

vestes exóticas, longas madeixas e barba bem abaixo do pescoço. Não bastasse isso, 

desde seus 40 anos, Moore também usa adornos incomuns, como vários anéis de grande 

porte. Os mesmos são repletos de símbolos ligados ao estudo de magia e, mesmo sem 

necessidade física, pois não claudica, vez por outra ostenta uma bengala ou bastão em 

formato de serpente, que para ele é uma espécie de símbolo de poder. O estranhamento 

de um transeunte ordinário nas ruas de uma metrópole ocidental pode completar-se 

quando Moore, além de tudo isso, ostenta uma cartola. Esse homem que, sim, é de carne 

e osso, assemelha-se a criaturas fictícias como Gandalf, o mago de “O Senhor dos 

Anéis”, com diferenças relativamente pequenas, como o fato de que seus cabelos, aos 

57 anos, em 2011, ainda não se tornaram totalmente brancos, embora já grisalhos. É 

ainda associável à enigmática e exótica figura de Rasputin, o que lhe rendeu um bem 

humorado verbete na “Desciclopédia”121. 

A despeito de seu visual extravagante para as décadas finais do século XX e 

iniciais do século XXI, da “aura” de admiração que seu trabalho, métodos e posturas 

suscita, Moore, como sugerido acima, é humano. Ele é um perfeito representante de seu 

tempo, dos anseios, conflitos, esperanças e temores entre uma antiga e uma nova safra 

de leitores situados diante das incertezas de um mundo avassaladoramente veloz. Um 

mundo em que ciência, arte, filosofia e crença interagem de várias maneiras, não 

necessariamente de modo harmonioso a todo momento. Um mundo em que, com todo o 

avanço científico e, assim o supomos, esclarecimento a respeito da vida ou das 

propriedades das nossas experiências concretas, ainda se debate com as lacunas desses 

conhecimentos e com o impasse entre subjetividade e objetividade. Uma realidade pós-

moderna que faz conviver no mesmo espaço opostos anteriormente irreconciliáveis, mas 

uma realidade em que prevalecem incomensuráveis distâncias entre os seres humanos, 

fechados em suas tribos e sob a guarda do monitor de computador, a cujas identidades, 

dependendo do caso, ainda é capaz de ocultar. 

                                                            
121 Disponível em: <http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Alan_Moore>. Acesso em: 08/08/2011. 
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Tal qual os heróis míticos das HQ’s, Moore viveu seus ordálios por apresentar 

um comportamento incomum ou outsider durante boa parte de sua vida e adquire 

“superpoderes” na persona do “mago”, a arquetípica figura que surge em contos, mitos 

e lendas, assim como na alquimia medieval e na literatura pulp do século XX. Ele 

recebe epítetos como Lord of the Chaos (Senhor do Caos – leia-se “Senhor da Magia do 

Caos” – do corpo de filosofias e práticas alternativas denominado Chaos Magick), 

“Mago de Northampton”, “Escriba de Northampton”. Estes, entre outros, revelam, por 

um lado, um possível talento especial que o mesmo veio a desenvolver no campo do 

misticismo e de tudo o que é considerado magia entre os atuais seguidores de tais 

vertentes. Por outro lado, tais denominações fazem parte das expectativas daqueles que 

consomem seus trabalhos há décadas.  

Não cabe a aqui uma tentativa de desconstrução de sua imagem, muito menos 

uma invalidação de suas crenças ou o que se proclamaria serem resultados de suas 

atividades em magia. É preciso entender que nessa configuração indivíduo-sociedade, 

Moore, como o exemplo de Mozart, dado por Norbert Elias, é marcado por certas 

predisposições. Estas, em contato com o meio social no qual o indivíduo se insere, 

ampliam-se exponencialmente e se caracterizam em conformidade com os recursos, 

coerções e pressões disponíveis nesse meio. Tais pressões e coerções, entretanto, se 

favorecem algumas tendências, igualmente reprimem outras. A síntese que Moore 

representa, na interdependência entre suas predisposições, algo extremamente difícil de 

indicar com clareza, e as respostas que o mesmo oferece ao mundo em que vive é que 

de fato ganha singularidade e relevância neste estudo. De fato, é a própria sociedade, o 

que inclui os grandes grupos de leitores de suas obras em vários países, que o eleva à 

categoria de gênio em sua práxis. É realmente difícil não se surpreender com a 

gigantesca quantidade de referências cruzadas que o autor insere em suas obras: sua 

profundidade em torno de questões políticas, das artes, da cultura de massas, mas, 

sobretudo, em torno das peculiaridades da mente e dos estados alterados de consciência. 

Tudo isso sem perder coerência e capturando a atenção do leitor com grande habilidade. 

Tais capacidades soam para muitos como um misterioso elemento acima da média que, 

de acordo com Elias significa que:  

 
No presente estágio de civilização, a transfiguração do elemento misterioso em gênio 
pode satisfazer uma necessidade profundamente sentida. Ao mesmo tempo, é uma das 
muitas formas de deificação dos “grandes” homens, cuja outra face é o desprezo pelas 
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pessoas comuns. Ao elevar o primeiro acima da medida humana, reduzem-se as outras a 
um nível abaixo dela. (ELIAS, 1995, p. 54) 

 

Esta citação de Elias torna-se ainda mais interessante ao recolhermos o 

depoimento do próprio Moore a respeito de seu processo criativo. Em entrevista dada ao 

jornalista Bill Baker, no livro “Alan Moore on his work and Career”, ele afirma ser 

alguém que foi capaz de sintetizar diversos estilos de literatura, interesses, abordagens 

dentro de seus próprios impulsos de leitor compulsivo desde a infância: 

 
... Eu meio que senti como se eu não tivesse um estilo próprio, porque eu parecia ser 
apenas um espelho para qualquer escritor que me havia impressionado. (...) E você 
começa a perceber que todos os grandes artistas, os artistas originais, que adorava, que é 
claro, por sua vez, foram influenciados por muitas e muitas coisas diferentes - artistas 
diferentes, experiências diferentes - de alguma forma todos se juntam para acabar como 
o seu estilo particular. E então você os remexe, juntamente com sua própria experiência 
de vida, suas próprias inclinações e tendências, e o que sairá no final será 
exclusivamente seu, não importa quantas influências você absorveu. (BAKER, 2008, p. 
17-18)122 

 

Na mesma entrevista Moore diz não enxergar-se como um gênio. Na verdade, se 

retomarmos a concepção de Elias sobre o assunto, entenderemos que são seus leitores, 

tendo como suporte a massificação da indústria dos quadrinhos, que constroem tal 

imagem. Os leitores e a sociedade como um todo, ao apresentar o aspecto do conflito 

civilizatório de idealização do espiritual ante o corporal, atuam de modo similar ao que 

o mesmo Elias afirma sobre Mozart a seguir: 

 
A questão é como alguém provido de todas as necessidades animais de um ser humano 
comum podia produzir uma música que parecia, aos que a ouviam, desprovida de 
qualquer natureza animal. A razão pela qual esta dicotomia romântica sobreviveu tão 
tenazmente é clara. É um reflexo do sempre renovado conflito entre os civilizados e sua 
animalidade, que até agora nunca foi adequadamente resolvido em todos os estágios do 
desenvolvimento. A imagem idealizante do gênio é um dos elementos que os 
indivíduos agrupam em nome da espiritualidade contra o eu corporal123. (...) A 
divisão resultante, na qual se colocam em escaninhos separados o mistério atribuído a 
um gênio, de um lado, e sua humanidade comum, de outro, expressa uma desumanidade 
profundamente enraizada na tradição intelectual européia. Trata-se de um problema 
civilizatório não resolvido. (ELIAS, 1995, p. 55) 

 

                                                            
122 Tradução livre do seguinte trecho: ... I kind of felt as if I didn't have a style of my own at all, because I 
seemed to be just a mirror for whichever writer impressed me. (...) And you start to realize that all of 
those great artists, those unique artists, that you worshiped, that of course they, in turn, were influenced 
by lots and lots of different things - different artists, different experiences - that somehow all got squashed 
together to end up as their unique style. And then you've stirred them together with your own life 
experiences, your own inclinations and tendencies, and what will come out in the end will uniquely be 
you, no matter how many influences you've absorbed. 
123 Grifo nosso. 
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Juntamente com escritores como Frank Miller e Neil Gaiman, Moore promove, 

desde os anos 1980, uma verdadeira reestruturação de um gênero muito conhecido, os 

quadrinhos124. Mesmo com toda a complexidade de obras que como Watchmen falam de 

Guerra Fria, ou V de Vingança125, que aborda regimes fascistas, o autor promove a 

acessibilidade à sua obra a públicos de HQ diferenciados em idade e pontos de vista, 

justamente por recorrer ao já mencionado cruzamento de referências em diversos 

códigos de reconhecimento. A existência destes em sua obra é caracterizada por uma 

“ambi” e até “poli” valência peculiar. Um bom exemplo é a obra aqui analisada, 

Promethea, que tanto pode ser lida em termos de uma crítica pós-moderna ao consumo 

quanto como um guia introdutório no estudo de organizações iniciáticas. Pode também 

ser vista tal qual um grande conjunto de homenagens a quadrinhos antigos e seus 

autores, assim como uma série de apropriações semânticas, visuais e textuais bem 

estruturadas de personagens e temáticas do século XX. Todos sintetizando várias 

experiências estéticas presentes em obras de consumo em larga escala, sejam elas 

provenientes do mundo dos quadrinhos, da música, do cinema ou de círculos mais 

fechados em públicos-alvo ligados à magia. 

Que um autor criativo é um produtor de sentido tanto quanto uma voz de sua 

cultura não é novidade entre as ciências sociais. Nesse sentido, nada poderia ser mais 

verdadeiro em se tratando de Alan Moore. Ele vem de uma geração habituada a ler 

quadrinhos, assistir séries televisivas de enlatados norte-americanos, que vivenciou em 

parte o movimento hippie, o psicodelismo e os primórdios das várias vertentes de rock 

pesado. Uma geração que viu o homem pousar na lua, que viveu o temor de uma 

catástrofe atômica global na disputa do mundo bipolar das superpotências, EUA e 

URSS. Dentro dessa geração, pertence a um grupo fortemente influenciado pela leitura 

de ficção científica, seja nos comics, seja nas obras de escritores britânicos, a exemplo 

de H. G. Wells, ou franceses, como Julio Verne. Seu interesse, conforme indicado na 

supracitada entrevista com Baker, também se voltou para histórias de mistério e terror, 

coisa que teve como resultado algumas obras suas baseadas no estadunidense H. P. 

Lovecraft, escritas entre 2003 e 2011126.  

                                                            
124 Frank Miller é autor de Batman, o cavaleiro das trevas,uma das HQ’s que marcaram a reestruturação 
do gênero, juntamente com Sandman, de Neil Gaiman, ambas lançadas pela DC Comics, nos EUA. 
125 Quanto a Watchmen e V de Vingança, vide supra. 
126 Entre elas, Yuggoth Cultures, The Courtyard, Neonomicon, publicadas pela Avatar press. 
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A produção de Moore, no entanto, é em sua maior parte de inspiração endógena. 

Tem como base especialmente os autores de língua inglesa e, apesar da forte influência 

dos comics e dos pulps norte-americanos, é aos britânicos que ele deve a maior parcela 

de sua formação literária. Muitos desses autores são pouco mencionados ou publicados 

no Brasil. Dois deles merecem certo destaque: Algernon Blackwood e Dennis 

Wheatley. Blackwood foi um contista e romancista inglês de histórias de terror e 

apresentador de programas radiofônicos de histórias do mesmo gênero. O mesmo foi 

membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, da qual participou 

Aleister Crowley, uma das principais figuras de referência sobre magia na série 

Promethea127. Já Wheatley, cuja obra se concentrava em romances ocultistas, em 1942, 

lançou V for Vengeance. É óbvia a relação dessa obra com V for Vendetta, uma das mais 

aclamadas HQ’s de Moore128. 

Como dito anteriormente, Moore é um leitor voraz desde a infância. Nascido 

numa cidade como Northampton, famosa por sua indústrias coureiras, tendo sido o mais 

importante centro de fabricação de calçados da Inglaterra129, o autor tinha poucas 

alternativas diferentes da maioria dos cidadãos. Parte de sua imersão nos livros se deu 

devido à tensão entre o paradigma da sociedade local, na época, em sua maioria, iletrada 

ou semi-analfabeta, e o temor dos pais de Moore de que o mesmo pudesse seguir a 

mesma trilha. Assim, mesmo sem muitos recursos, se propuseram a ensiná-lo a ler e a 

apreciar literatura desde muito cedo. Boa parte do tempo, na infância e adolescência, ele 

passava na biblioteca lendo sobre mitologia, comics, romances de autores do final do 

século XIX e início do século XX. Sua predisposição fora, portanto, incentivada pelo 

desejo e necessidade de suplantar a falta de perspectiva existente em seu meio. Contudo, 

isso não se deu sem percalços, sobretudo na adolescência, em que, diante do 

conservadorismo da sociedade de Northampton, o jovem, pego fumando maconha nas 

dependências da escola, fora expulso e tido como persona indesejável noutras 

instituições de ensino. Isso lhe rendeu diversos impedimentos em termos de formação 

                                                            
127 Uma breve biografia do mesmo encontra-se disponível em: <http://alangullette.com/lit/blackwood/>. 
Acesso em 30/03/2011. 
128 O site oficial de Wheatley encontra-se disponível em: <http://www.denniswheatley.info/>. Acesso em: 
30/03/2011. 
129 As informações sobre a cidade, bem como sua história encontram-se disponíveis em: 
<http://www.northampton.gov.uk/site/index.php>. Acesso em: 30/03/2011. 
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ortodoxa e contribuiu para as dificuldades que teve no sentido de conseguir empregos 

mais afortunados que o de coureiro em um curtume130.  

As dificuldades, no entanto, revelaram-se promissoras para outro campo, o da 

indústria gráfica. Moore, pouco mais que um adolescente, e já um leitor assíduo de 

quadrinhos, desenvolvera habilidades de desenho consideráveis e passara a trabalhar 

para jornais e editoras publicando cartuns e ilustrações. Todavia, como ele mesmo 

afirma várias vezes, seu desenho não era tão bom ou ele não era veloz o suficiente, o 

que o levou a concentrar-se nas habilidades que desde criança, sob as circunstâncias em 

que vivia, precocemente se revelaram no interesse por literatura. Optou, assim, pela 

escrita, dando início à sua carreira de roteirista de HQ’s. Começou com pequenas 

histórias publicadas em jornais locais até começar a obter prêmios nacionais e chamar a 

atenção das grandes editoras norte-americanas, entre elas a DC Comics, para a qual viria 

a produzir muitos trabalhos relevantes. 

Tais circunstâncias, sob o ponto de vista das ciências sociais favorecem as 

apropriações dos elementos disponíveis e fornecem uma âncora para as predisposições 

subjetivas. É nesse ponto que as experiências vividas por Moore representam não 

somente uma característica de seu meio social mais amplo, no diálogo entre 

Northampton e a cultura britânica como um todo, mas uma síntese que ele, como 

indivíduo, perfaz através das apropriações textuais e contextuais de seu viver social. 

Compreende-se o autor, consequentemente, segundo a configuração indivíduo-

sociedade, nos moldes de Elias, tanto quanto pela ideia de “práxis sintética”, defendida 

por Franco Ferrarotti e Françoise Dignieffe, conforme abaixo: 

 
(...) qualquer prática individual humana é uma atividade sintética, uma totalização ativa 
de todo o contexto social [...] Uma vida é uma prática que se apropria das relações 
sociais (as estruturas sociais), as interioriza e as retransforma em estruturas psicológicas 
pela sua atividade de desestruturação-reestruturação. (...) Uma antropologia que 
considera cada homem como a síntese individualizada e ativa de uma sociedade elimina 
a distinção entre o geral e o particular de um indivíduo. Se nós somos, se cada indivíduo 
representa a reapropriação singular do universal social e histórico que o rodeia, 
podemos conhecer o social partindo da especificidade irredutível de uma práxis 
individual. O que torna único um ato ou uma história individual surge aos nossos olhos 
como uma via de acesso ao conhecimento científico de um sistema social. (...) Cada ato 
ou comportamento humano contém, no seu campo, a presença simultânea e ativa dos 
condicionamentos externos e da práxis humana, que os filtra e os interioriza, 
totalizando-os. (...) [O indivíduo] impõe-se como uma práxis sintética. Longe de refletir 

                                                            
130 Tais passagens na vida de Moore são relatadas pelo próprio em algumas de suas entrevistas. Merece 
destaque o documentário The mindscape of Alan Moore, de Dez Vylenz e Moritz Winkler (2003), e o 
supracitado livro de Bill Baker, Alan Moore: on his work and career, sendo este último um dos volumes 
de uma série intitulada Talking with graphic novelists, da editora estadunidense Rosen Publishing. 
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o social, apropria-se dele, mediatiza-o, filtra-o e retradu-lo, projetando-o numa outra 
dimensão, que é a dimensão psicológica da sua subjetividade.  
(FERRAROTTI apud DIGNIEFFE, 2005, p. 207-208) 

 

A magia de base hermetista encontra-se nas matrizes culturais européias, 

compartilhando com a história e cultura britânica várias raízes. Mesmo a Inglaterra, 

berço da Revolução Industrial, e local de grande estímulo à secularização e 

cientificismo comuns ao século XIX, possui um longo histórico de recurso à magia. Não 

se trata apenas de citar antigos xamãs da pré-história da ilha britânica, nem tampouco 

somente de tradições mágicas celtas da Antiguidade Tardia. No Renascimento, John 

Dee (1527-1608), mago, ocultista, astrólogo e navegador, que foi também conselheiro 

da Rainha Elisabeth I, é uma presença tão marcante que o mesmo inspirou o escritor Ian 

Fleming em seu mais conhecido personagem: James Bond, o “007”131. O século XIX, 

com toda a tecnologia e desenvolvimento científico e intelectual que inspirara a criação 

do desmistificador Sherlock Holmes, também seria marcado pela presença e 

disseminação de conteúdos pertencentes a organizações de caráter místico e mágico. 

Naquele século a Maçonaria (até mesmo antes disso), tanto quanto outras ordens 

iniciáticas e figuras emblemáticas como Crowley, tiveram relevante papel na política, 

nas artes, na literatura e noutros campos das atividades sociais, com muitos de seus 

membros figurando entre os mais ilustres cidadãos, entre nobreza e burguesia132. Tal 

tradição permeia o imaginário britânico, a despeito de todo o desenvolvimento científico 

vigente. Moore, como produtor de sentido e voz de seu tempo e sociedade, reorganiza 

esses elementos em sua síntese individual. 

Apesar de todas as diferenças cabíveis à comparação de culturas e históricos 

diversos o processo de assimilação e reestruturação que ocorre com Moore encontra 

equivalência em experiências de muitos brasileiros. Seriam aqueles que buscam, nas 

práticas mágico-religiosas de nosso sincretismo, respostas e resultados similares aos que 

aquele autor afirma obter nos sistemas que adotou133. O mesmo em relação à intensa 

circularidade cultural envolvendo Oriente/Ocidente, aos procedimentos e crenças locais 

junto a apropriações de elementos estrangeiros. Acrescente-se o recurso à terminologia 
                                                            
131 Dee, juntamente com o espião elisabetano Walsingham, empreendeu numerosas missões para a rainha 
no exterior, e muitas vezes assinava suas cartas com um “007”. Esta e várias outras informações a 
respeito do mago podem ser verificadas em muitas de suas biografias. Uma delas encontra-se disponível 
em: <http://johndee.ash.com/>. Acesso em: 30/03/2011. 
132 Entre os lordes é relevante lembrar do poeta Lorde Byron  (1788-1824). 
133 De fato, Moore, em The mindscape of Alan Moore, afirma que em rituais privados de magia ele se 
percebera “atravessado” por alguma espécie força imaterial e que isso não apenas lhe deu certezas quanto 
à realidade e efetividade de tais práticas, como também melhorou seu processo criativo. 
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científica em meio ao discurso mítico-religioso do mundo pós-moderno que vimos 

experienciando aqui e acolá há décadas.  

O uso que Moore faz desse repertório semântico, literário e imagético, 

reconfigurado e combinado à exaustão gera no leitor a impressão de que aquilo que lhe 

é proposto na obra que lê está sendo apresentado pela primeira vez. De fato, é uma nova 

vivência/experiência ter em mãos toda essa síntese de matrizes culturais comuns num 

único bloco (um comic book ou graphic novel), ainda que se tratem de fantasias 

compartilhadas por muitos. Mais do que isso, trata-se também da escolha do suporte em 

que tal reconfiguração é veiculada. A opção majoritária de Moore pelos quadrinhos não 

é aleatória, já que seu formato e possibilidades comunicacionais permitem uma partilha 

de códigos muito rápida e eficaz na contigüidade entre texto e imagem. Leve-se em 

conta que para uma mensagem partir da subjetividade à co-participação coletiva é 

preciso estabelecer um meio e um suporte que a retenha e seja acessível. Para tanto, é 

preciso submeter a subjetividade aos limites do meio, do código e do suporte, tanto 

quanto às expectativas de recepção. Em quadrinhos, a referida contigüidade produz uma 

terceira coisa que não apenas texto ou imagem separados, daí o fato de que vários 

elementos subjetivos transmitidos pelo autor podem ser captados e reinterpretados pelos 

leitores com relativa facilidade. Quanto a essa transcodificação do compartilhamento de 

experiências, crenças e símbolos numa produção artístico-literária, Elias comenta o que 

se segue: 
 

A peculiaridade das fantasias inovadoras na forma de obras de arte é que são fantasias 
que podem ser despertadas por materiais acessíveis a muitas pessoas. Em uma palavra, 
são fantasias desprivatizadas. Parece simples, mas toda a dificuldade da criação artística 
se revela quando alguém tenta cruzar esta ponte – a ponte da desprivatização. Também 
pode ser chamada de ponte da sublimação. Para dar tal passo, as pessoas precisam ser 
capazes de subordinar o poder da fantasia expresso em seus sonhos ou devaneios às 
regularidades intrínsecas do material, de modo que seus produtos estejam livres de 
todos os resíduos relacionados à experiência egóica. Em outras palavras, além de sua 
relevância para o eu, elas devem dar a suas fantasias relevância para o tu, o ele, o ela, o 
nós, e o eles. É para satisfazer tal exigência que as fantasias estão subordinadas a um 
material, seja de pedra, de cores, de palavras, de sons ou qualquer outro. 
(ELIAS, 1995, p. 61) 

 

De fato, ao falar inúmeras vezes de magia, transmitindo suas ideias para pessoas 

de diferentes idades, culturas e expectativas, o recurso aos diversos veículos literários e 

visuais mais acessíveis à média dos leitores cumpre dois papéis principais: o 

pedagógico, no sentido de introduzir o receptor na temática central, e o de 

entretenimento. 
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Tudo isso leva a concluir que Promethea, tanto quanto as demais obras de 

Moore134, não deixa de ser carregada de elementos da sociedade de Northampton, da 

história da literatura britânica e do contato com a produção de obras de indústria cultural 

provenientes em sua maioria de países de língua inglesa. O autor é o foco por onde são 

filtrados vários desses elementos, expressando os que por ele passam de acordo com 

suas vivências pessoais, entre objetividade e subjetividade. 

Outro ponto de grande importância na revelação de Moore como um autor de 

destaque no cenário internacional está no fato de que um considerável contingente de 

leitores de quadrinhos pelo mundo, tal qual ele próprio, vem envelhecendo. Com o 

aumento da média de idade, estima-se que uma parcela deles tenha adquirido maior 

instrução ou acumulado experiências que permitam o questionamento mais contundente 

do que lhes chega às mãos. Com o aumento do grau de exigência tem-se o surgimento 

de um segmento de mercado adulto para os quadrinhos, distante das HQ’s puramente 

eróticas, tradicionalmente tidas como o típico padrão de leitura adulta nos 

quadrinhos135. Embora seja perfeitamente possível comprazer-se de suas obras com bem 

pouco conhecimento da História das histórias em quadrinhos ou de qualquer outra 

publicação anterior, para uma fruição mais profunda das tramas de Moore 

decididamente requer-se um repertório sígnico que só se pode obter com o tempo e o 

hábito. Inclua-se aqui o da leitura de quadrinhos, de obras literárias de ficção científica 

ou de terror dos séculos XIX e XX, de música, mormente rock dos anos 60 e 70, e a 

voluntária ou involuntária exposição aos seriados de TV (enlatados norte-americanos e 

britânicos) desde então. Seus trabalhos possuem tantos elementos intrincados que se 

prestam a enfoques semiológicos praticamente inesgotáveis. Desse modo, a partir do 

processo de revalorização dos quadrinhos e da lenta, mas crescente retomada de 

consciência de suas possibilidades136, Moore também responde a uma necessidade 

coletiva. Diferentemente de Mozart, cuja tentativa de tornar-se um músico independente 

                                                            
134 Mesmo as que narram situações em regiões que não as de domínio britânico. Promethea e Watchmen 
ocorrem majoritariamente numa Nova Iorque fictícia, por exemplo. 
135 Especialmente durante a fase do Comics Code, em que as histórias eróticas e de terror sofreram severa 
censura nos EUA, grande mercado consumidor de obras em quadrinhos. Essas medidas terminaram por 
abrir uma brecha de mercado no Brasil, explorada durante anos através de publicações eróticas e de terror 
por aqui, desde os anos 50 e 60. 
136 Mais lenta no Brasil, talvez, pois em países como a França, o Japão e EUA há décadas os quadrinhos 
vêm sendo tratados com bastante seriedade, não só pela possibilidade de retorno econômico, mas também 
como obra de arte, vide os grandes eventos a respeito na cidade de Angouléme, na França e as Comicon, 
nos EUA. Em terras tupiniquins alguns eventos vêm aos poucos ganhando terreno e relevo diante da 
mídia e da opinião pública. Um bom exemplo foi a Rio Comicon, em 2010, que reuniu artistas e 
roteiristas de diversos países no Rio de Janeiro. 
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em relação à nobreza de sua época esbarrou num sistema ainda insuficientemente 

estruturado para tanto, Moore enquadra-se em um contexto radicalmente mais 

favorável. Suas obras encontram uma sociedade capaz de acomodar-se à sua síntese 

subjetiva. Em outras palavras, a aceitação de suas obras não ocorre num terreno estéril. 

Ao contrário, é justamente devido aos códigos semânticos dos leitores de quadrinhos 

dos últimos 50 anos que seu trabalho não é mais um entre muitos outros, nem tampouco 

é rejeitado como algo de pouco apelo ao consumidor. É nessa capacidade de ser plural 

que reside a grande originalidade desse autor. É também na diferenciação das 

preferências de consumo que essa originalidade-pluralidade consegue frutificar. 

A revalorização dos quadrinhos foi também caracterizada pelo uso do termo 

“novela gráfica” (graphic novel), que apesar das controvérsias em torno de sua origem, 

vem há anos designando obras tidas como mais densas em conteúdo e qualidade gráfica, 

em especial a partir dos anos 1970137. Foi também desde essa época que se passou a 

pensar mais seriamente a respeito do peso que teria o roteiro da HQ na criação de uma 

boa narrativa. Como visto acima, Moore e alguns outros escritores participaram dessa 

modificação de paradigma mais ou menos no mesmo período. Todavia, ao contrário do 

que se poderia imaginar numa abordagem superficial sobre quadrinhos, nem o texto 

nem a imagem poderiam ter primazia. Se é verdade que uma história com ótimos 

desenhos, mas com roteiro ruim desanima o leitor a seguir a trama até o final, é também 

verdade que um roteiro excelente sem desenhos não é uma HQ. Pode-se, ainda, pensar 

que uma HQ com um desenho tido como “fraco” pode ser “salva” por um bom texto, 

mas é igualmente verdade, sob outro ponto de vista, se ocorre o inverso. Em outras 

palavras, se o desenho for muito bom diante de um roteiro ruim, o leitor pode fruir da 

                                                            
137 Em 1976, o termo "graphic novel" apareceu na imprensa para descrever três trabalhos em separado. 
Bloodstar, de Richard Corben (adaptado de um conto de Robert E. Howard); Beyond Time and Again, de 
George Metzger, de 1967 a 1972; Chandler: Red Tide (1976), de Jim Steranko. A expressão popularizou-
se com a publicação de A Contract With God, de Will Eisner, em 1978. O reforço de Eisner ocorrera 
devido à busca do autor por uma forma que considerava mais “madura” para a palavra comics. Ele 
imprimira um tom mais dramático e denso nas histórias que compunham aquela obra. Entre os franceses e 
belgas, contudo, a expressão “bande desinée”, para “histórias em quadrinhos”, não designa uma 
subcategoria de arte como é o caso dos comics, entre norte-americanos e quadrinhos entre brasileiros, 
sendo tida como arte de alto nível naqueles países. Ainda quanto a “graphic novel”, Alan Moore afirma 
ser um termo de marketing “…pelo qual nunca nutri simpatia. O termo ‘comic’ é o suficiente para mim. 
(…) O problema é que 'graphic novel' veio a significar ‘quadrinhos caros’ e  ocorre que o pessoal da DC e 
da Marvel Comics (…) junta seus números de qualquer porcaria que tenham feito e depois a publicam 
encadernada com uma capa brilhante e chamam aquilo de “The She-Hulk Graphic Novel....". O site 
oficial de Will Eisner encontra-se disponível em: <http://www.willeisner.com/>. Acesso em: 30/03/2011. 
Um histórico da formação do termo “graphic novel” encontra-se disponível até mesmo na Wikipedia: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_novel. Acesso em 30/03/2011>. O depoimento de Moore encontra-
se em: <http://www.blather.net/articles/amoore/northampton.html>. Acesso em 30/03/2011. 
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sensação estética, apesar de deleitar-se com a visualidade (o que não seria pouco) sem 

imersão na narrativa. A questão é que Moore, que antes de tornar-se definitivamente 

roteirista fora artista, dá claras indicações de que entende perfeitamente a necessidade 

de firme coordenação de ambas as linguagens. Vide o exemplo de From Hell com os 

desenhos de Eddie Campbell, propositalmente rústicos para assemelharem-se a 

trabalhos produzidos nos jornais do final do século XIX (ver figuras 5 e 6). 

 

FIGURA 5 

 
From Hell - Página 12, capítulo 12 – 1996. 

Arte de Eddie Campbell 
Promethea – capítulo 30, Página 16 – 2004. 

Arte de Jim H. Williams III 
 

FIGURA 6 

 

 

 

 

 

Trecho de Black Diamond 
Detective Agency, da 
editora First Second – 2007. 
Outro estilo de Campbell. 
Seu traço não se restringe 
ao que se vê em From Hell. 

Substance and Shadow, ilustração de 
John Leech, que satiriza os cartuns 
preparatórios para os afrescos no novo 
Palácio de Westminster (1843). Esta 
imagem deu origem ao significado 
moderno do termo "cartoon". 

Ilustração de Phil May, no cartoon A 
Big Order, na revista Punch (1900)138. É 
possível notar a semelhança com as 
hachuras e o traçado de Campbell. 

                                                            
138 Fonte: “History of the Cartoon” – Disponível em; <http://www.punch.co.uk/cartoonhistory05.html>, 
Acesso em: 17/05/2011. 
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Nota-se claramente, nas imagens acima, que o artista de From Hell procurou 

criar um clima similar ao que criaria uma história ilustrada de meados para o final do 

século XIX, a exemplo das também britânicas imagens de Substance and Shadow e A 

Big Order. De fato, mesmo um desenho que poderia ser considerado não tão 

“caprichado” quando o de Promethea (figura 1), com as belas pinturas de Jim H. 

Williams III, é necessário e mais adequado para criar uma atmosfera próxima o 

suficiente do contexto em que se passa a narrativa. Já em Promethea, o recurso a 

variadíssimos estilos, desde o mais bidimensional até pinturas simulando as de gênios 

das Belas Artes, responde à necessidade de criar no leitor a sensação de mudanças de 

estados perceptivos. A ideia é precisamente a de sugerir estados alterados de 

consciência através dos recursos visuais. Em ambas as HQ’s supracitadas temos um 

único roteirista: Alan Moore, alguém que é conhecido por escolher acuradamente os 

artistas que irão acompanhá-lo numa empreitada. 

O que pode dar margem a questionamentos sobre uma possível maior 

importância do texto sobre o desenho é o fato de que mesmo uma narrativa muda, isto é, 

sem balões de texto ou legendas, é antes um roteiro que organiza sua visualidade. 

Entretanto, os estilos de representação do artista, bem como o estado perceptivo e 

psicológico que os autores de uma HQ desejam despertar no leitor podem requerer 

formas específicas de fazê-lo visualmente. As perguntas centrais aqui seriam: “qual o 

clima ou o estado que desejo suscitar? Como provocar no leitor a sensação de estar num 

lugar, a de uma textura ou de uma reação mais ou menos extremada do personagem?”. 

Em resposta a tais questionamentos, é a visualidade que promove estados. Trata-se de 

informação estética, algo intraduzível, diferente da informação semântica comum aos 

textos. É no estilo de representação que reside o clima a ser suscitado mais diretamente, 

o que um texto para quadrinhos feito isoladamente dificilmente poderia gerar.  

Retomando a relação de Moore com a magia e com as referências cruzadas que 

imprime em suas séries, vale lembrar que o mesmo concentrou um grande número 

desses elementos em Promethea. O escritor é criticado por supostamente ter feito ali 

uma espécie de “catecismo”, ao ser explícito com suas crenças em magia na narrativa, 

praticamente fazendo uma propaganda sobre misticismo. No entanto, em outras obras 

suas aclamadas como entre as melhores do mundo, e que não receberam tais críticas, ele 

já havia feito isso sob diversos aspectos, a exemplo de Monstro do Pântano e 
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Supreme139. A diferença é que em Promethea ele foi bem mais direto. Watchmen e V de 

Vingança podem parecer não conter esses elementos, mas o leitor atento das séries há 

de notar que mesmo nelas já podem ser encontradas várias referências indo nessa 

direção. O personagem Ozymandias, em Watchmen, que promove uma alteração 

drástica no mundo desviando o foco da Guerra Fria para uma espécie de “união” dos 

povos contra um inimigo comum, tem sua estrutura baseada no faraó Ramsés II, pratica 

meditação e tem como ídolo Alexandre o Grande. A unificação do mundo antigo 

promovida por este último e suas repercussões após sua morte resultam nas filosofias do 

período helenístico, sob cuja égide as ciências, as artes e a herança mágica do mundo 

antigo foram-se unificando e se concentrando em cidades como Alexandria e Antioquia 

entre os séculos IV e II a. C. As mesmas heranças do Helenismo chegam aos primeiros 

séculos da era comum em grande parte do arcabouço de conhecimentos neoplatônicos e 

neopitagóricos que encontraremos como apropriações literárias em Promethea e como 

fundamentos da magia ocidental, especialmente desde o Renascimento, com a magia de 

inspiração hermética. Por fim, é curioso notar que a suposta propaganda em torno de 

crenças em magia e misticismo de Moore é condenada, enquanto a explícita propaganda 

pró-americana em diversas épocas e sob vários contextos não é recebida com a mesma 

repulsa. Capitão América, Vingadores, Superman, Mulher-Maravilha, Homem-de-

Ferro, para não citar tantos outros personagens, são evidentes propagandas da política 

norte-americana e do american way of life. Da mesma forma, ideologias e crenças de 

todos os tipos são veiculadas em quadrinhos, cinema e literatura desde suas mais 

primitivas expressões, variando tão somente em função do lugar de fala de seus autores, 

o que inclui suas crenças políticas, religiosas e suas bases filosóficas. 

Alejandro Jodorowsky, por exemplo, em sua série O Incal (1981), utilizou-se 

claramente de elementos gnósticos na narrativa e são feitas óbvias referências ao Tarot. 

Note-se, por exemplo, o nome do protagonista: John Difool. Se há qualquer dúvida 

quanto à relação do mesmo com a carta do Louco (Fool) no Tarot, basta observar o 

modo como nas capas que Moebius, o consagrado artista da série, o representou: quase 

sempre caindo ou prestes a dar um passo no infinito. Animah e Tanatah, são duas irmãs 

que representam a Anima (alma) e a morte (Tânatos), bem ao estilo junguiano. Não 

bastasse isso, o filho de Difool com Animah é Soluna (Sol e Lua), um andrógino 

                                                            
139 Vide o “ideiaverso” deste último, a “Supremacia”, cuja idealização possui algumas indiscutíveis 
similaridades com “Immateria”, em Promethea. 
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cósmico, calcado em preceitos alquímicos. São muitas as referências a temas 

metafísicos, mágicos e místicos naquela obra. Nem por isso a mesma é tida como uma 

“catequese” de leitores. Jodorowsky, numa entrevista concedida em 2002 para a revista 

Strip!, declarou, como Moore, crer que os autores não criam as histórias que contam, 

mas que fazem interpretações pessoais de mitemas partilhados pelo inconsciente 

coletivo140. Em grande parte, o que se critica em Promethea é a forma mais explícita 

com que Moore manifestou suas crenças, dando pequenas aulas de magia em vários 

episódios da série. Mas assim também foi com Hal Foster e seu “moderníssimo” 

Príncipe Valente, que desde os anos 1930 ensinava e praticava valores democráticos a 

aldeões e bárbaros numa Idade Média fictícia. Da mesma forma, dentre esses autores, 

Moore foi o único que produziu histórias para personagens de enorme popularidade, 

como Batman e Superman, algo bem diferente das séries de Jodorowsky, lidas por um 

público mais setorizado. 

A polêmica é suscitada também pelo fato de que Moore não se utiliza apenas das 

referências a mitos e suposições espiritualistas de um mundo imaterial. Ele recorre a 

personalidades históricas e a suas visões de mundo, assim como a suas afirmações mais 

emblemáticas, conferindo às ideias que transmite uma plausibilidade forte o suficiente 

para suscitar questionamentos sérios sobre se o mundo é apenas aquilo que vemos com 

nossos olhos físicos. Suas “aulas” a respeito durante a série ocorrem ora de forma direta, 

com texto e imagem apresentando o assunto, ora sutilmente, apenas com um detalhe no 

canto de um quadrinho dizendo algo que olhos acostumados com aquele repertório 

poderão identificar. Para completar o quadro, Moore se declara mago e capaz de 

vivenciar todos aqueles fenômenos141.  

Instruir a respeito de estados alterados de consciência, sobre o modo como 

funciona a mente e a percepção humana, sobre experimentar realidades diferentes, é 

algo que o escritor estadunidense de ficção científica Philip K. Dick fez inúmeras vezes 

por décadas. Um ótimo exemplo de uma de suas obras nesse sentido é o livro The 

Electric Ant (A Formiga Elétrica), de 1969, quadrinizado em 2009 pela Marvel Comics, 

                                                            
140 A série teve início em 1981, publicada pelo grupo Les Humanoïdes Associés e seus episódios centrais 
vão até 1989, em livros de quadrinhos lançados anual ou bianualmente. O Incal prolonga-se em outras 
publicações cujos temas convergem para a série central, indo até 2008.  
141 O quadrinista francês e co-criador da revista Metal Hurlant, Philippe Druillet, como Moore, também 
se envolveu com o uso da magia aos moldes de Aleister Crowley. Ele revela seus interesses, influências 
artístico-literárias (como Escher e Lovecraft) e percalços com o uso da magia, em entrevista ao 
pesquisador Joaquim Ghirotti, publicada no site da Impulso HQ, disponível em: 
<http://impulsohq.com/tag/joaquim-ghirotti/>. Acesso em: 05/08/2011. 
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roteirizado por David Mack e desenhado por Pascal Alixe. O protagonista simplesmente 

altera seus códigos robóticos de percepção e passa a transitar pelo tempo, tem 

percepções de unidade de todas as coisas, enfim, várias experiências que podem ser 

classificadas tanto como xamânicas quanto psicodélicas, muito frequentes em 

Promethea. 

É na configuração entre indivíduo (Moore) e sociedade (Northampton/Grã 

Bretanha/literatura anglófona/quadrinhos americanos e europeus) que recai a discussão. 

Se retomarmos a visão de Norbert Elias, na relação “estabelecidos-outsiders”, e se a 

aplicarmos no processo de vida de Alan Moore, podemos perceber um “outsider que se 

estabeleceu”. A despeito do impacto que suas crenças e seus trejeitos possam causar 

ante expectativas mais ortodoxas, sua relação com o mainstream dos quadrinhos das 

grandes editoras acabou por favorecer a apropriação e incorporação de suas ideias e de 

sua própria figura incomum no sistema. Moore tornou-se uma expressão emblemática: o 

que vem dele, supõe-se, versará sobre magia, será exótico, terá profundidade e será 

muito consumido por leitores que se interessam pela ideia de existência de um mundo 

suprafísico, mas que não se ajustam muito bem a padrões estabelecidos. Além da aura 

de mistério, o que vier dele também será enriquecido por uma reconfiguração 

engenhosa e muito substancial de símbolos, referências e vivências de pessoas de sua 

geração, podendo atingir gerações posteriores devido à universalidade do simbolismo 

que imprime nas narrativas. 

Sem nada comprometer a qualidade ou a legitimidade do que aquele autor 

produz, tem-se o fato de que seu sucesso provém da coordenação de suas predisposições 

e interesses subjetivos com as necessidades e expectativas do público consumidor. 

Tanto quanto ele, outros autores de sucesso, embora não recebendo alcunhas que os 

situassem num patamar extraordinário (“mago”, “gênio” etc.), perfizeram trilhas 

semelhantes. Influências comparáveis às que recebeu Moore, sob o ponto de vista 

literário, receberam também os autores supramencionados. Apesar disso, a inserção de 

Moore numa sociedade como a britânica, sua luta para suplantar as perspectivas 

medianas da sociedade de sua infância, confere a seu trabalho uma especificidade que 

somente pode ser compreendida mais profundamente considerando o indivíduo como 

uma síntese subjetiva de diferentes valores e possibilidades socioculturais. A inspiração 

na história da magia na Inglaterra, nas sociedades secretas, nas heranças de magos 

elisabetanos (como John Dee) e em todo o arcabouço de contribuições de tais 
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personalidades ao imaginário britânico é tornada possível mediante a imersão no 

ambiente cultural, com todas as suas pressões e potenciais. Imersão e emersão, com 

todos os valores, problemas e tendências sintetizados em um discurso criativo, tanto 

subjetivo quanto voz de seu tempo e sociedade, manifestos, entretanto, em uma 

linguagem que não conhece fronteiras: o símbolo, o mito e o arquétipo. 

 


