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CAPÍTULO 3 - Hermenêutica para um Hermetismo pop 

 

A análise que se segue das imagens de Promethea, iniciará com a observação, 

comparação e interpretação de conjuntos sequenciais. As mensagens estruturais da série 

formam um sentido mais integral quando detectadas em suas redundâncias, ora em 

edições iniciais, ora em edições finais, e também em representações pulverizadas ao 

longo da trama. As capas e também as páginas aqui selecionadas contêm, em síntese, os 

simbolismos e as mensagens que ao longo dos capítulos 1 e 2 foram indicados. No final 

do capítulo 2 foram feitas referências aos estados alterados de consciência promovidos 

por drogas psicodélicas, estados estes representados pictoricamente na Pop Art e na 

Arte do Psicodelismo. Neste ponto é dada continuidade àqueles elementos, 

relacionando-os com as muito significativas capas e o contexto geral da série. Duas 

formas de destaque e análise serão feitas a seguir: a das capas que se inserem no 

conjunto Pop Art-Psicodelismo e a das capas e páginas cuja hermenêutica remete aos 

alicerces do hermetismo e ocultismo, em imagens sincréticas entre seus sistemas de 

símbolos e elementos da cultura de massas. 

Os quadrinhos da série Promethea são desenhados sob padrões artísticos de 

vários estilos, por vezes vão da pintura do Romantismo, ao Pós-Impressionismo, do Art 

Nouveau à arte publicitária. Os artistas procuram manter uma faixa inspirada entre os 

estilos do final do século XIX e a Pop Art, numa simbiose com o Psicodelismo, com 

vistas a uma mais completa adequação da narrativa visual à atmosfera suscitada pela 

proposta escrita. Assim, a cada edição, não somente as capas, como também os 

conteúdos são marcados por grande experimentação de recursos visuais que permitem 

ao leitor uma associação quase automática com os estados psicológicos ali aludidos 

literariamente. De fato, um dos pontos altos da narrativa é justamente a produção de 

estados e sensações similares às de relatos de experiências transcendentes. A 

participação de Williams na construção da obra ganha contornos mais nítidos, além dos 

normalmente atribuídos a um desenhista de quadrinhos: o artista fez uso de referenciais 

dos universos mágico e da cultura pop, sempre de acordo com as intenções do roteirista, 

mas viabilizando a expressão do conteúdo sob visualidades que partem de suas 

preferências e vivências1. 

Dentre os temas centrais, é particularmente atraente o papel de intermediação. 

Sendo uma espécie de arauto do poder da imaginação e, junto a isso, uma detentora dos 

                                                            
1 Este foi o caso da edição 21, que será analisada mais adiante. 
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poderes de Hermes, o intermediário entre deuses e homens, Promethea é quem possui a 

chave de todo o repositório da imaginação humana de todos os tempos, seja em imagens 

da publicidade e da arte moderna ou em seus substratos psíquicos arcaicos: as figuras 

arquetípicas que lhes teriam originado. Este pormenor é fundamental para o 

entendimento da estrutura narrativa que constitui o conjunto de capas das 32 edições e 

das opções estilísticas que fizeram os artistas para comunicar os diversos estados de 

intermediação e as mais variadas formas de representação de aspectos transcendentes. 

Num primeiro momento, do conjunto completo das capas, foram selecionadas 

para análise somente três pares. Outras, cujo conteúdo é mais explicitamente ligado às 

propostas do presente estudo, participarão das análises das demais imagens selecionadas 

com esta finalidade. Aqui a sequência de análise não necessariamente obedece à ordem 

numérica, mas sim às possibilidades comparativas de seus conteúdos. Os pares são, 

seguidamente, as capas das edições 10 e 12; 7 e 29; 26 e 27. Esse subconjunto contém 

aquelas em que predominam os dois estilos decisivos para a comunicação dos estados 

alterados de consciência e de diversas ideias apropriadas à narrativa, recordando que, 

dos dois, o Pop Art é intimamente vinculado aos próprios quadrinhos. Em seguida, será 

indicada a maioria de capas cujos atributos pertencem aos dois estilos principais, em 

relação aos demais. A ideia é demonstrar que há ali uma característica que se repete 

com frequência e seus focos em três momentos distintos. Apesar das diversas 

homenagens a artistas e estilos diferentes, sob vários aspectos é o apelo ao pop que dá 

forma ao sincretismo do imaginário do hermetismo e das mídias de massa. Os 

quadrinhos e as literaturas mais populares, seriam veículos capazes de sintetizar uma 

enorme parcela dos dramas-modelo da humanidade, ainda que de maneira estereotipada 

e por vezes caricatural. Igualmente, se há uma tipologia ou padrão para as capas, ele não 

se encontra numa regra fixa em termos visuais, mas sim em termos de um esquema de 

base que norteia sua protagonista e que afirma seu simbolismo: uma via de acesso ao 

sublime.   

Promethea, como dito acima, representa a faculdade da imaginação. Ora, na 

série em questão o tema circunda constantemente a intermediação realizada entre o 

mundo sensível2 da percepção comum, o mundo inteligível e um universo transcendente 

calcado nas anteriormente mencionadas visões neoplatônicas, alquímicas e herméticas. 

Tomando como aporte o pensamento de Aristóteles, em seu “De Anima”3, tem-se a 

                                                            
2 A Terra, ou “Malkhut”, o mundo físico, na Kabbalah. 
3 São Paulo: Editora 34, 2006.  “Imaginação” é a tradução mais comum do termo grego 
“Fantasia”(φαντασία), no texto de Aristóteles. O termo tem parentesco com “Phantasticos” (φανταστικός) 
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imaginação como esse inusitado processo intermediário que não é nem sensação, nem 

intelecção. No contexto de que tratamos, seria o fator que permite antecipar, ver além, 

especular, enfim, sair dos limites da percepção sensorial comum e elaborar o percebido 

como algo a ser tornado possível, embora nem sempre atingível de imediato. É a 

imaginação/imaginário que nos leva a compensar a angústia da finitude da vida. Aqui, 

portanto, se depreende outro vínculo entre o imaginário e a construção de noções como 

a de níveis de existência numa hierarquia que alcança a bem-aventurança numa 

experiência divina. 

 

3.1. Entre a planaridade e os estados alterados de consciência 

 

Ao observarmos de relance cada uma das 32 capas (ver figuras 17, 18, 19, 20 e 

214), sem grande esforço percebemos que não há um padrão repetitivo em termos de 

caracteres, nem tampouco há um estilo único para a apresentação visual como um todo. 

Em outras palavras, a princípio tem-se a impressão de que não há um denominador 

comum que sirva de base para uma análise da tipologia das capas. Todavia, um olhar 

                                                                                                                                                                              
e “phantasma” (φάντασµα), algo que remete a noções sobre aparições e visões imateriais (aparência, 
visão, espectro – todos termos ligados à ideia de ver o que não está necessariamente presente 
fisicamente). A visão, entretanto, depende da luz, “phos” (φως): não havendo a possibilidade de discernir 
entre claro e escuro, nem mesmo uma visão espectral se revelaria aos olhos da imaginação. Se 
considerarmos que o radical possui parentesco com o “Phosphoros” (φώσφορος), torna-se a apontar para 
a relação entre Fantasia/Imaginação e o Fogo Divino/Luz Divina do simbolismo aqui analisado. A 
Fantasia-Imaginação é relacionada à visualidade ou a formas (re)construídas pela “alma”. A imaginação 
seria uma das faculdades da Alma. Em nosso caso, Promethea é tanto a própria “Alma”, no sentido 
coletivo (Anima Mundi) quanto a Fantasia/Imaginação, que reconstrói e é, em si mesma, uma 
reconstrução de outras formas imaginadas e concretas. Quanto a isso, ver a comparação entre Promethea 
e outros personagens anteriores que lhe correspondem em características, nas figuras 33, 34, 35, 36 e 37. 
Imaginar seria “ver o que não está diretamente ali” ou “visualização de imagens ausentes”. Em Platão a 
“fantasia” é frequentemente designada como aparência ou imagem falsa. Segundo Anne Cauquelin, a 
teoria platônica em grande parte se pauta pela desconfiança nos sentidos, já que o mundo das idéias só 
poderia ser visto por representações e não em si mesmo (CAUQUELIN, 2005, p. 27-34). Sobre a fantasia, 
em Aristóteles, Kirchof assevera que “o conceito está envolto em uma série de disputas entre seus 
intérpretes. Ao passo que, durante muito tempo, se aceitou a definição unívoca da imaginação como a 
capacidade de receber e de manipular os traços perceptuais, chamados de fantasmas, 
contemporaneamente alguns estudiosos têm apontado para a sua plurissignificação. Frede, por exemplo, 
afirma que na maioria das vezes Aristóteles utiliza fantasia para conotar o fenômeno da aparência no 
percepto, embora também o utilize significando a capacidade de vivenciar a aparência, a própria 
aparência, aquilo que possui aparência, além de também o utilizar em um sentido próximo ao que hoje 
chamamos de imaginação. Além disso, Frede afirma que, em algumas passagens, Aristóteles diferencia a 
fantasia da percepção sensível e do pensamento e, em outras, parece não distinguir claramente tais níveis 
cognitivos. A autora conclui que, em sua definição final, a fantasia não constitui uma faculdade própria, 
permanecendo parasitária da aisthesis. De forma geral, Aristóteles parece acreditar haver uma lacuna 
entre a mera percepção e o pensamento (nous), e a fantasia é o conceito que efetua a síntese entre ambos. 
(KIRCHOF, 2003, p. 65). Aqui manter-se-á o termo “imaginação” para designar tanto a “fantasia” quanto 
a imaginação propriamente dita, ambas como aspectos da “alma”, no contexto de Promethea. 
4 Essas três referências finais contêm todas as 32 capas em tamanho reduzido. Serão feitos adiante 
comentários e resumos sobre o conjunto como um todo. As capas reduzidas também servem como 
elemento de consulta e contextualização das capas que aqui são analisadas em tamanho maior. 
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mais aprofundado revela que se por um lado de fato excluem-se as possibilidades de 

análise por padronização estilística, por outro uma temática em comum estabelece o elo 

que subjaz às disparidades mais visíveis. Trata-se da noção de transcendência do 

mundano, do trânsito entre o sagrado e o profano, acompanhada de outra noção: a da 

existência de realidades não-físicas que não só permeariam a realidade concreta, como 

também nela interfeririam. 

Além do recurso à Art Nouveau, ao Arts & Crafts, ao Simbolismo no 

Romantismo, ao Pós-Impressionismo e ao Surrealismo, Moore e os artistas de 

Promethea, encontraram na Pop Art e no Psicodelismo dos anos 1960 um veículo que 

lhes abriu as portas para a representação do mundo onírico da personagem. Em todos os 

casos supracitados, e da forma como cada capa se adéqua ao seu contexto, o que é 

comunicado é, como já dito, a marca da intermediação, sendo que no caso da Pop Art, 

também há a dissolução das fronteiras entre “arte elevada” e “arte vulgar”5. O mundo 

dos homens e o mundo divino (ou vice-versa) encontram-se em constante comunicação 

graças à imaginação. Mas por que a imaginação e não o intelecto, se Promethea 

representa os deuses da retórica e da escrita, Hermes e Toth (não necessariamente nessa 

ordem)? Eis o toque especial de Moore no argumento que norteia a saga: seria através 

da escrita, pelos contos, pelas tradições literárias e também orais, que elementos 

aparentemente perenes, como as imagens arquetípicas, chegam ao comum dos mortais. 

Seria através das representações literárias e visuais do imaginário que se estabelece a 

comunicação entre os homens e o mundo dos deuses, quer ele seja o Inconsciente 

Coletivo de Jung ou “a vontade de Deus”, para grande parte das religiões. Já vimos, no 

capítulo 1, que na disputa entre Stacia/Grace e Sophie/Promethea, escrita e imagem 

caminham juntas na formação do símbolo, mas que é ao “coração” e não ao intelecto 

que cabe a redenção da humanidade e a capacidade de unificar ambos os aspectos. 

Apesar dos vários estilos para representar essa intermediação ao longo da trama, 

no que se refere às capas há a preponderância no Pop Art/Psicodelismo (e há capas em 

que ambos estão inseparáveis, como a número 29)6. É da experiência do êxtase, do 

estado alterado de consciência, da percepção clarividente que Moore extrai boa parte de 

seu argumento e muito disso está correlacionado ao legado das substâncias alucinógenas 

cujo uso massificou-se a partir da década de 19607. 

                                                            
5 Como “vulgar” entender-se-iam os quadrinhos e obras de publicidade, que, a partir de então passaram a 
figurar em museus e exposições no mesmo patamar que obras de estilos anteriores. 
6 Ver novamente as figuras 17, 18, 19, 20 e 21 além da análise sobre a capa 29, na figura 6. 
7 Conforme observado no final do capítulo 2, na descrição do que seria a “experiência psicodélica”, 
segundo Timothy Leary. 
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O recurso a tais estilos é de fato opcional, já que os artistas poderiam 

perfeitamente fazer uso de qualquer outro para as capas e dar a entender aquilo que 

desejavam com maior ou menor esforço. A opção, contudo, serve aos objetivos, à 

criação da devida atmosfera que faz o leitor transitar no mundo imaginário dos 

quadrinhos e da literatura infantil, assim como nas concepções mágicas do contexto da 

série, com alusões a deuses, anjos, demônios etc. Os estilos gráficos, a tipografia, os 

arranjos diagramáticos, tudo se ajusta para suscitar no leitor adulto os mais variados 

códigos de reconhecimento. Mas em que direção? Justamente o reconhecimento dos 

códigos visuais que consagraram nas publicações do século XIX até então a ideia de 

fantasia, magia, poderes transcendentes e ação de um mundo suprafísico sobre a 

matéria. Reconhecemos os padrões assemelhados a um antigo personagem de 

quadrinho, na capa 25 (figura 21)8. Um pórtico egípcio ou alexandrino na capa 1 (figura 

17). Arranjos ornamentais entre Art Nouveau e Arts & Crafts moldando uma cena em 

que há uma rainha de um mundo de fadas, na capa 4 (figura 17). Referências religiosas 

por um lado, no ajoelhar-se do soldado com a auréola de escudo, e por outro, na figura 

da liberdade em se tratando de uma espécie de Atená estilizada ao seu lado (igualmente, 

figura 17). Recordando que Atená é a deusa grega da estratégia e sabedoria. Sabedoria, 

já o mencionamos, é Sophia, em grego, possuindo parentesco com “Conhecimento”, 

“Saber”. Atená inspira em muitos aspectos a representação da República, na figura de 

Marianne, na Revolução Francesa. No bojo da figura de uma Atená estilizada seguem as 

alusões aos valores democráticos. A capa, portanto, inclina-se a uma síntese entre o 

imaginário religioso e a herança iluminista/revolucionária, sugerindo uma espécie de 

sacralização da figura, ao menos no contexto daquela ilustração, calcada em obras de 

Joseph Christian Leyendecker (1874-1951) e, mais ainda, o “Prometheus”, de Maxfield 

Parrish (1870-1966) – ver figura 22. 

Antes de estar unicamente no contexto da personagem e de sua viagem pelos 

arcanos do Tarô, uma das significativas diferenças de Promethea para quaisquer outros 

personagens de quadrinhos cujos poderes são mágicos9 está na forma com a qual a arte 

se apresenta. Ela visa realizar, mais do que situar o leitor na narrativa ou ilustrar pura e 

simplesmente, aquilo que está escrito no roteiro. Trata-se da criação de estados 

perceptivos e de apelos ao repertório de imagens, símbolos, sentimentos do leitor. 

                                                            
8 Esse mesmo personagem, publicado no princípio do século XX, será nomeado na análise da capa 
número 10, mais adiante. 
9 O Dr. Strange, por exemplo, o “mago supremo”, no universo de super-heróis da Marvel Comics, ou 
Zatana, a bela mulher de espartilho e cartola de mágico de circo, que ao recitar palavras de trás para frente 
modifica a realidade ao redor. 
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Todavia, podemos nos perguntar se esse apelo não ocorre também com as demais 

produções quadrinísticas, já que seria inevitável o despertar de elementos no repertório 

de quem acessa cada obra. Ocorre que em Promethea a combinação de estilos e seu 

arranjo no contexto é o que rompe com o tradicional e promove os estados perceptivos 

ou ao menos remete a eles. Quando deseja representar algo vertiginoso, os autores não 

somente recorrem a espirais e imagens distorcidas, como seria de praxe, mas também 

imprimem a estilística e recursos visuais de um tempo como os anos 60, com todas as 

suas formas de representar os estados alterados de consciência provocados pelo uso de 

alucinógenos. Embora isso possa ser demonstrado no miolo de cada edição, as capas são 

muito expressivas quanto ao processo. Seguir-se-á às análises iniciais, um apanhado das 

demais capas em tamanho reduzido, cuja finalidade é fornecer um parâmetro 

comparativo e complementar as observações sobre os dados visuais do grupo principal 

de imagens. 

  

3.1.1. Seis capas e um ponto de convergência 

 

Na figura 1, a capa 10, à esquerda, remete com facilidade à capa do LP “Sgt. 

Peppers”, dos Beatles (ver figura 5). As alterações propositais substituem as figuras de 

relevo na cultura pop às costas dos 4 rapazes de Liverpool por outras de igual 

importância nos últimos dois séculos. Estas representam preponderantemente temas 

relacionados à magia, à fantasia/fábulas, ao rock dos anos 60/70, aos apelos eróticos, 

aos mistérios, a saltos de consciência, através de concepções científicas revolucionárias. 

Entre as mais facilmente identificáveis dessas figuras está o tão presente na série 

Aleister Crowley, à direita do leitor, logo atrás do anão vestido de vermelho que será 

devidamente identificado a seguir. Diferentemente das figuras da colagem de Peter 

Blake10, no entanto, as figuras desenhadas atrás das protagonistas são diáfanas, quase 

fantasmagóricas. Na capa finalizada há dificuldade de identificação daqueles 

personagens, com exceção de, novamente, Crowley, que, por sinal, é representado a 

partir de uma de suas fotografias mais conhecidas entre os apreciadores de sua história e 

ideias. Felizmente, no site de um dos autores da capa, Mick Gray11, há uma versão da 

mesma em preto e branco, antes da finalização das cores e efeitos luminosos (ver figura 

2). À direita de Crowley, com metade da face cortada pela borda da capa, Albert 

Einstein. À extrema esquerda, também sofrendo a interferência da borda, o Barão de 
                                                            
10 O autor da capa de Sgt. Peppers. 
11  Disponível em: http://www.mickgray.net/art.html - Acesso em: 16/02/2010. 
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Munchausen. Bem ao alto, ao lado do selo “America’s Best Comics”, Mata Hari. 

Abaixo de Mata Hari e logo acima do mago Jack Faustus (personagem da série que 

ostenta um bastão egípcio, capuz e um anel de fogo verde em torno da cabeça), o 

místico artista William Blake. As personagens em destaque, são, da esquerda para a 

direita: 

• o supracitado Jack Faust, o mago que inicia nas artes místicas a protagonista, 

•  Dorothy de “O mágico de Oz” e seu cãozinho”,  

• a Promethea dos anos 50, de braços cruzados,  

• a dos anos 40, com elmo na cabeça,  

• a “atual”, no contexto da série, ao centro,  

• a do princípio do século XX, uma menina à frente da “atual”, desenhada no 

estilo de Little Nemo, personagem de quadrinhos publicado entre 1905 e 1914,  

• a dos anos 30, de turbante e espada, ao estilo da literatura pulp, 

• a do final do século XIX, 

• ao lado dessa última Promethea, o anão vestido de vermelho, referente à série de 

ficção e fantasia “Twin Peaks”12. 

No site do aficcionado por quadrinhos Peter Karpas13, o mesmo identifica outras 

personalidades. São elas: Billie Holiday, Andrew Eldritch, Bettie Page, David Bowie, 

Oscar Wilde, Winsor McCay, Janis Joplin, Clara Bow, Timothy Leary, H.P. Lovecraft, 

Orson Welles, Rita Hayworth, Lucille Ball, Austin Osman Spare, Charles Fort. 

Karpas, na página da Internet citada, afirma que a capa 10 não possui relação 

com o conteúdo da edição. Quanto a tal afirmação, uma discordância faz-se necessária. 

Se levarmos em conta o contexto da narrativa e o conjunto das edições, teremos uma 

visão mais abrangente dessa relação. A capa se insere na própria ideia de que o 

psicodelismo ocorre em um momento histórico em que se as atenções da mídia e 

algumas revoluções comportamentais se dão em torno dos interesses na alteração dos 

estados de consciência, seja via drogas, seja via técnicas orientais, apesar do predomínio 

das primeiras. O álbum “Sgt. Peppers” ao qual alude a capa em questão é um símbolo 

do período e da adesão aos mecanismos que promoveriam esses estados alterados, 

juntamente com a reunião de um grande arcabouço de imagens das mídias de massa. 

Ainda em se tratando dos “estados alterados”, não se pode perder de vista que no 
                                                            
12 Dos diretores David Lynch e Mark Frost, exibida pela ABC, nos EUA em 1990-91.  
13 No site www.enjolrsworld.com, que não possui título, apenas os dizeres “the place for comic book, 
annotations & bibliographies. A análise sobre o tema da capa está disponível em: 
 http://enjolrasworld.com/Annotations/Alan%20Moore/Promethea/10-
Sex,%20Stars%20and%20Serpents.htm – Acesso em: 11/02/2010. 
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conteúdo da edição a personagem realiza sexo tântrico com o mago que se encontra à 

esquerda, na capa. Através do ato sexual ritualístico que realizam, ocorrem picos de 

percepção em ambos (na narrativa), com visões místicas, perda de referenciais 

temporais lineares, enfim, uma experiência psicodélica aos moldes da descrita por 

Leary. Com isso, a mensagem, na verdade, é clara, se tivermos em mente essa 

contextualização dupla entre o conteúdo interno da narrativa e a proposta dos autores ao 

comunicarem-se com o leitor. 

FIGURA 1 

  
À esquerda, a capa 10; à direita a capa 12, de Promethea,  

publicadas, respectivamente, em outubro e dezembro de 2000. 
 

FIGURA 2 

 
A etapa de arte-final (nanquim), de Mick Gray 
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No lugar da escultura de um busto na capa dos Beatles, a capa 10 mostra a 

escultura de uma cabeça de Apolo, deus solar que surgirá mais claramente na edição 

número 17. Além de aludir à mitologia grega, a cabeça de Apolo ao chão carrega 

consigo diversos outros significados que dentro da estrutura narrativa da capa não 

podem excluir-se. Apolo é uma divindade com múltiplos atributos. É o deus da beleza e 

das artes, da música, da luz, da adivinhação e pai do deus da medicina14. Todos os seus 

atributos encontram-se distribuídos por entre os personagens diáfanos ao fundo. A 

medicina inclusive, já que ao redor da narrativa permanecem questões que abarcam o 

psicodelismo e, por associação, o LSD; o Tarot, pela via da adivinhação; a luz 

obviamente por se tratar de um deus solar; a beleza, a música e as artes estão 

intimamente ligadas ao sentido estético da produção visual em questão e ao fato de 

aludir-se à música dos anos 60. 

Com sua personagem, Moore aos poucos estabelece que a experiência 

psicodélica não apenas abre as portas de uma percepção transcendente, mas também 

revela que o mundo imaginário está lado a lado com a vida cotidiana. Ao se rasgar o véu 

que separa as duas dimensões de experiência, o imaginário tornar-se-ia real e o real a ele 

viria a mesclar-se. São muitas as sugestões disso ao longo de toda a série, mas na capa 

10 o mesmo pode ser observado destacando-se seus elementos. Além das próprias 

“Prometheas”, que naquele contexto são criaturas mágicas, uma pequena fada lilás 

situa-se à frente de uma espécie de “esfera estrelada” que ocupa o lugar do bumbo que 

estampa a capa de “Sgt. Peppers”. Na capa 10 os dizeres são: “The Immateria’s Lonely 

Hearts All Welcome” (numa tradução livre: “os corações solitários de immatéria são 

todos bem-vindos”), em contrapartida a “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” 

(tradução livre: “Banda Sargento Pimenta e seus Corações Solitários”). A frase tanto 

funciona como trocadilho ao título original dos Beatles quanto indica que a imaginação 

e suas compensações a todos pertencem ou que todos podem acessá-la e a seus 

benefícios, ao seu “Olimpo” além do cotidiano. 

Dorothy, de chapéu, a menina de “O mágico de Oz”, com seu cãozinho” são 

representados normalmente com um pequeno vestido, meias longas e um cão da raça 

                                                            
14 Apolo com todos seus atributos, era pai de Asclépio, herói e deus da medicina que fora ensinado por 
Quíron, o sábio centauro, médico e preceptor dos filhos bastardos de Zeus e outros heróis. (GRIMAL, 
1992) 
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scottish terrier15. Ali ela figura como um dos vários ícones de referência ao imaginário e 

à transição do real até ele. Sua viagem a Oz assemelha-se por analogia, às “viagens” 

possibilitadas pelas drogas alucinógenas. 

 

FIGURA 3 

  
Página de “The Wonderful Wizard of Oz”, de L. Frank Baum (1900 - U.S. Copyright Office Archives). A 
ilustração à esquerda é de W.W. Denslow, o primeiro artista a ilustrar para Baum. A da direita é de John 
R. Neill (1908), o segundo ilustrador para o mesmo Baum. Na capa 10 de Promethea a Dorothy é a de 
Neill, mas com o cão de Denslow. Williams optou por representar a personagem diferentemente do 
estereótipo de Judy Garland, fixado pela obra cinematográfica de 1939, da MGM. 
 

À direita, o anão de “Twin Peaks”16 (ver também a figura 4), série cujos 

assuntos abordados também envolvem estados alterados de consciência, intervenções de 

existências não-físicas no mundo concreto e vários outros mistérios acerca da 

permeabilidade entre o cotidiano e o sobrenatural. O anão surge como um habitante de 

um mundo extradimensional que alerta o protagonista sobre seu nêmesis, o assassino 

então investigado. Mais ao fundo da capa 1 vemos o texto “as she explores sex, stars 

and serpents”, primeiramente indicando uma parte do conteúdo em que Promethea é 

iniciada sexualmente por Jack Faustus enquanto é instruída pelo mesmo acerca de 

magia, tantra, astrologia, mitologia e sobre os atributos simbólicos também ligados ao 

seu Caduceu. Entretanto, o ritmo de “sex, stars & serpents” é o mesmo de “sex, drugs & 

rock’n roll” (sexo, drogas e rock’n roll). Iniciação sexual, experiências com estados 

alterados e com diferentes formas de expressão (como a da música em termos de Rock) 

                                                            
15 Muito conhecido no Brasil como o “cachorrinho da Casa Tavares”, devido às propagandas dos anos 
1970 da famosa loja de vestuário masculino em que as mulheres, no anúncio, perguntavam ao homem 
bem vestido: “qual o endereço do cachorrinho?”. 
16 Premiada série de televisão norte-americana criada por David Lynch e Mark Frost e produzida por 
Aaron Spelling. Foi exibida originalmente pela emissora ABC de 8 de Abril de 1990 a 10 de Junho de 
1991, em 30 episódios. 
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é o que vive Promethea naquela edição, tal qual tantos jovens que seguiram a mesma 

trilha nos anos 60 e 70. 

FIGURA 4 

 
Cena da série “Twin Peaks”, com o ator Michael J. Anderson  

interpretando o anão, também chamado de “The Man from Another Place”. 
 

Ainda na figura 1, na capa 12, além do título, dos créditos para os autores e para 

a editora na parte superior, encontram-se os seguintes textos aqui traduzidos: “O teatro 

mágico”, “Um acontecimento Pop Art” e “Show de luz e poesia”. A alusão e também 

homenagem dirige-se aos cartazes e folhetos produzidos na segunda metade dos anos 

1960 anunciando shows de música ou performances teatrais. As três imagens na parte 

inferior da figura 5 e a que está ao lado de Sgt. Peppers, mais acima, à direita, 

pertencem ao psicodelismo no estilo “Fillmore West” (das apresentações musicais e 

teatrais do auditório Filmore, em San Francisco, Califórnia), em cartazes de Wes 

Wilson, de 1967. Este estilo é um conglomerado de temas de design do final do século 

XIX e início do século XX. O Psicodélico, o Art Nouveau e temas associados ao 

Filmore estão presentes em alguns pontos de Promethea e a capa número 12 é o mais 

claro exemplo. Vale notar, nos cartazes o uso proposital da saturação das cores e a 

fadiga visual provocada no azul e vermelho com o intuito de gerar a sensação de 

movimento e flutuação. Na capa 12 o uso de cores complementares (azul e laranja) e 

saturadas provocam basicamente os mesmos efeitos visuais. De fato, há um signo 

icônico que se refere diretamente ao tipo de experiência que se terá ao abrir a edição: 

quatro globos oculares flutuam próximos à protagonista, que parece orquestrar e fundir-

se à situação de cisão com a realidade. Orquestrar e ser conduzida, já que, num ato 

quase passivo, dois desses olhos flutuam de suas mãos estendidas. A cena promete um 

verdadeiro festival de percepções fantásticas, o que de fato ocorre no miolo da revista. 

 



175 

 

FIGURA 5 

 
Capa de Sgt. Peppers, álbum lançado em 01/06/1967, em 

Londres, de autoria de Peter Blake. 
 

Folheto de propaganda de evento musical, 
de Wes Wilson - 1967 

 
Cartazes de Wes Wilson, San Francisco, 1967 

 

Na figura 6, a capa número 7, à esquerda, apresenta uma configuração bastante 

similar às de fotonovelas e romances no estilo Corín Tellado, às telas de Roy 

Lichtenstein e aos quadrinhos românticos dos anos 1950 (ver figuras 7, 8, 9 e 10 ). A 

coloração rosada, o abraço dos amantes, a expressão dos mesmos, a maquiagem e estilo 

de cabelos são inspirados nos estereótipos daqueles romances, além de os signos 

icônicos e linguísticos remeterem a uma situação dramática entre os personagens, 

preocupações e segredos, sofrimento por amor e paixão. De fato, ambos alteram 

visivelmente o comportamento, já que alteram também o estado de consciência. Os 

corações decorativos repetidos à La Pop Art e arte de livros infantis (ou de cadernos 
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escolares femininos) completam a cena com o tom “Love Story”, mas também com as 

mesmas finalidades decorativas e significativas da figura 9, com a capa e uma amostra 

de quadrinhos românticos da época. 

Ocorre que a personagem feminina da capa número 7 na verdade é um Bill 

Woolcott, transformado em Promethea nos anos 50, no enredo. Aqui já é possível 

perceber que cada uma das “Prometheas” representa a expressão do imaginário mais 

corrente na época em que, na narrativa, teria sido trazida de Immateria encarnando-se 

no mundo “real”17. A personagem da capa 7 vive os mesmos dramas dos quadrinhos, 

das fotonovelas e dos romances adolescentes comuns ao período. A contextualização 

nessa época, naquele ponto da narrativa, contribui também para o estilo do desenho, 

bastante assemelhado aos traços de artistas de quadrinhos de aventura do período pós-

segunda guerra e também associável aos quadros do supracitado Lichtenstein, com o 

traço preto relativamente espesso e as formas simplificadas. Vale lembrar que 

Lichtenstein copiava as imagens de quadrinhos da época, muitas vezes quase sem 

alterações, conforme demonstra David Barsalou (ver figura 8). Na capa 7 de Promethea 

Apenas o colorido obedece a um padrão mais atual, com gradações em camadas de 

cores digitais. Mesmo assim é patente a semelhança e a alusão aos estilos 

supramencionados. A história que se desenvolve naquela edição, a propósito, é 

precisamente o caso amoroso ocorrido nos anos 50 entre aquela versão de Promethea e 

um policial e, no lugar dos desenhos, a maior parte da trama se dá com fotografias (ver 

figura 10). Fotonovela!18  

Ao descobrir que a mulher que amava era na verdade o escritor homossexual que 

lhe dera vida e forma, o policial enlouquece e mata o/a amante. Com uma outra forma 

de representação o clima estabelecido na capa não seria exatamente o mesmo, com 

todas as nuances ou passível de reconhecimento pelo repertório do leitor com cerca de 

30 a 50 anos (lendo a história no ano 2000), ao qual provavelmente se dedica uma 

grande parcela da série. Digamos que essa probabilidade não é tão remota, se tivermos 

em mente o que diz Alberto Manguel: 

 
Para os antigos romanos, o símbolo de um deus (a águia para Júpiter, por 
exemplo) era um substituto do próprio deus. Nos raros casos em que Júpiter é 
representado junto com sua águia, ela não é uma repetição da presença do deus, 
mas torna-se seu atributo, tal como o raio. (MANGUEL, 1997, p. 118) 

                                                            
17 Nas capas 26 e 27, mais à frente, a propósito, veremos que a Promethea do final do milênio é também 
uma resposta ao imaginário de sua época. 
18 A edição com a fotonovela teve a contribuição do trabalho do artista digital Jose Villarrubia, com 
efeitos e recortes de Photoshop. 
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Analogamente, assim como os antigos romanos citados por Manguel atribuíam à 

águia a qualidade de Júpiter, um leitor que tenha tido contato com os diversos códigos 

presentes numa obra inclinar-se-á a atribuir-lhe uma parcela daquilo que tais códigos 

suscitaram noutras ocasiões. 

Se até o momento não é possível precisar as intenções de abrangência de 

público-alvo, por outro lado fica claro que um leitor que não tenha tido contato com 

aquele repertório teria dificuldade de absorver o que é ali comunicado. Não seria a 

mesma percepção imediata de um leitor mais maduro. Essa questão leva diretamente à 

análise seguinte da figura 6: a capa número 29. Ela, obviamente pertence a um período 

bem posterior ao da edição 7. Sua inserção ao lado desta última tem como principal 

razão o fato de que ambas fazem as mais explícitas alusões a artistas-referência da Pop 

Art em todo o conjunto de capas. Já observamos a inspiração em produções dos anos 50 

e em obras de Lichtenstein. Agora é a vez de outro nome de relevo do período: Andy 

Warhol. 

Em conformidade com a figura 21, da capa 25 até 32 tem-se uma constante de 

Pop Art e Psicodelismo, reforçando o padrão já visível ao longo das edições. Na capa 

29, não fossem as alterações de cores e padrões em torno do personagem “Boneca 

Pintada” (“The Painted Doll” – uma versão mooreana do Coringa, arquiinimigo do 

Batman) a redundância de sua figura tornaria a informação nula por completo. 

Entretanto, o que há na imagem é um verdadeiro exercício com a Teoria da Informação, 

com o destaque para a figura de Promethea na última linha de rostos. É como dizer que 

em meio às expectativas lineares e à previsibilidade, emerge algo inusitado (a 

“informação”, dentro dessa teoria) que rompe com a monotonia e que pode ser 

ininteligível num primeiro momento até que sejam feitas associações entre esse novo 

elemento e aquilo que é conhecido. Subentende-se que capa alude a um “despertar”, 

com Promethea redundando com a figura do Sol desperto ao centro (vale recordar a 

relação entre Promethea e Painted Doll, no capítulo 1). Há um despertar, uma 

iluminação, um ato ou situação que foge à normalidade, mas que a eleva a um novo 

patamar. Novamente o observador está diante de uma alusão a um processo 

transcendente, mas que se utiliza de aspectos comuns para comunicar o mesmo por 

analogia. A Informação, com “I” maiúsculo é também esse fator que foge à entropia, 

que possibilita a renovação dos sistemas e a transformação dos mesmos em algo novo.  
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FIGURA 6 

As capas 7 e 29, respectivamente, de abril de 2000 e de maio de 2004. 

 

FIGURA 7 

  
Capas de dois romances de Corin Tellado, autora de 4.000 livros, fenômeno de vendas, com cerca de 400 
milhões de exemplares vendidos19. Note-se a semelhança entre o homem da capa à esquerda e o da capa 
número 7 de Promethea, na figura 6. Idem quanto à representação do rosto feminino em ambos. Os dois 
romances foram publicados originalmente entre os anos 60 e 70.  
 
                                                            
19 Informações disponíveis em: http://www.corintellado.com/ - Acesso em: 11/02/2010. As imagens estão 
disponíveis em: cosasdetolo.blogspot.com/ - Acesso em 11/02/2010, e em: 
http://www.nortecastilla.es/20090412/cultura/muere-reina-corazones-20090412.html - Acesso em 
11/02/2010. 
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FIGURA 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
Três surpreendentes comparações. À direita, os “Beijos” 
(“Kiss”) e uma das representações femininas de 
Lichtenstein. À esquerda, as verdadeiras fontes de suas 
imagens em quadrinhos dos anos 1950-60, segundo a 
pesquisa de Barsalou. O material encontra-se disponível 
em: 
<http://davidbarsalou.homestead.com/LICHTENSTEINPR
OJECT.html> 
 e também em:  
<http://www.flickr.com/photos/deconstructing-roy-
lichtenstein>. Acesso em: 11/02/2010 
 
Os links possuem críticas e comentários de leitores e 
apreciadores da Pop Art e dos quadrinhos.  
 
Sendo ou não uma produção original de Lichtenstein, tanto 
seus quadros quanto a capa número 7 de Promethea 
aludem com clareza aos quadrinhos dos anos 1950-60, 
sobretudo às histórias românticas. 
 

 

 

FIGURA 9 

Páginas de “My Romantic Adventures” - ACG Comics, 1954. Disponível em: 
<http://cartoonsnap.blogspot.com/2008_06_01_archive.html> - Acesso em: 12/02/2010 
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FIGURA 10 

 
Uma das páginas da edição número 12, com, literalmente,  

uma fotonovela no lugar de desenhos para quadrinhos. 
 

O “Boneca”, como o Coringa, representa a insanidade, a perda de referenciais 

comuns, a destruição pura e simples de todos eles. Promethea, ali, também o representa, 

embora no extremo oposto, recriando a realidade ao dissolver os parâmetros anteriores 

com magia e possibilitando o advento de um novo nível de percepção. 

No contexto da edição o “Boneca” também é a própria relação com a capa: em 

vez de um único vilão, na verdade ele é um andróide produzido em série (como 

qualquer produto da indústria, inclusive a cultural). Milhares deles invadem a cidade 

provocando o caos, enquanto Promethea dá início ao “Apocalipse”. A capa também se 

refere a isso: uma Promethea provocando tanto caos quanto milhares de “Bonecas”.  

Os “Bonecas” ostentam, na capa 29, dois revólveres emoldurando seu rosto. 

Promethea tem as serpentes do Caduceu fazendo o mesmo. Vários “Bonecas” e uma 

Promethea em posturas análogas, sugerindo a oscilação entre o massivo e o individual, 

entre o vulgar e o elevado, o totalmente insano e o totalmente transcendente ou entre o 

“falso” e o “verdadeiro”. Tanto num quanto noutro caso, os limites da realidade comum 

são dissolvidos em dois extremos de um mesmo fator: a suspensão da racionalidade 

comum. Disso decorre o afrouxamento, naquelas produções, entre as fronteiras “Pop Art 

– Psicodelismo”. 
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Ainda com relação à homenagem a Andy Warhol, note-se que a tipografia em 

que é escrita a palavra Promethea nas duas capas da figura 6 é bastante semelhante. 

Ambas utilizam uma fonte “script”. Todavia, a capa 29, com sua homenagem a Warhol, 

aproxima os caracteres e seu arranjo em relação ao fundo vermelho, dos padrões da 

Sopa Campbell’s, representada pelo expoente da Pop Art em várias obras (ver figuras 

11 e 12) 

 

FIGURA 11 

 
“Vegetarian Vegetable from Campbell's Soup II” – Andy Warhol, 1969 

 

FIGURA 12 

 
“Marylin” – Andy Warhol, 1967 

 

Retornando a outro ponto relevante na capa 29, o emblema com a figura do sol, 

o mesmo que surge a cada edição como um signo de luz, iluminação, tanto quanto uma 

referência ao passado original de Promethea, no momento em que no século V ela é 
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“acolhida” por Toth e Hermes. O emblema ou entalhe solar20 acompanha as páginas da 

heroína desde a capa da primeira edição, constituindo um de seus principais símbolos. 

Um sinal de que há uma retomada do aspecto luminoso ou “revelador” (de “Revelação”, 

“tirar o véu” ou “Apocalipse”, em grego) que havia estado afastado desde a edição 24 

(ver novamente as figuras 18 e 19). De fato, é na edição 29 que se inicia o processo 

“apocalíptico”, em que a dimensão de consciência da humanidade é modificada 

drasticamente. Em vez de destruição do mundo, um desvelamento. 

O estilo Pop Art, por seu padrão redundante, identifica a impessoalidade e a 

“vacuidade” das figuras públicas, daí as representações de Warhol em torno de astros e 

estrelas do cinema como Marilyn Monroe. Entre os objetivos da Pop Art estão criticar o 

consumo das sociedades industrializadas, enfatizar o cotidiano, o interesse pelo 

corriqueiro, abarcar o acaso e a banalidade21. Os signos estéticos são aqueles 

massificados pela publicidade. Usa-se produtos com cores vibrantes, reproduzindo esse 

cotidiano em tamanho ampliado. Nesse caso, não há uma pessoa, mas um objeto de 

consumo. Não há essência ou obra exclusiva: todos podem usufruir (e consumir) o belo 

ou aquilo que se convenciona como tal, o que o artista produz a partir da repetição dos 

exemplares. Mesmo assim, o Pop se utiliza de signos plásticos e cromáticos comuns ao 

Psicodelismo, sobretudo a saturação das cores e a planaridade, isto é, o achatamento em 

cores chapadas, em tantos casos. Tem-se, portanto, a analogia de dois extremos que se 

tocam, seja pela época de seu auge, seja por um vincular-se ao banal e o outro à 

transcendência do banal.  

Pop Art ou “arte popular” não significa que seja feita pelo povo. Trata-se de 

referência à produção para a massa. Entretanto, a crítica de Moore e dos artistas de 

Promethea, vai além do consumismo e do capitalismo. Se levarmos em consideração o 

contexto da série, a crítica se dirige à alienação do ser humano em relação a si mesmo e 

a valores que possa cultivar sem um excesso de interferência das coerções sociais na 

forma de crenças e valores construídos pelas mídias. Visto isso, deste ponto em diante 

segue-se a análise do último par de capas selecionadas neste primeiro conjunto de 

imagens. 

 

 

 

                                                            
20 Representado como um entalhe em pedra, na maior parte das edições.  
21 ARCHER, 2005, p. 1-60. Esses quesitos também serão facilmente verificáveis na figura 13, na capa 
número 26. 
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FIGURA 13 

 

Capas 26 e 27, respectivamente, de agosto e novembro de 2003 

 

FIGURA 14 

     
Acima, o detalhe da revista folheada pela personagem e a capa de 

Ross Andru para Superman versus Spider-man, de 1976. 
 

 A imagem à esquerda, na figura 13 apresenta uma jovem de óculos debruçada 

sobre um balcão de loja, onde são expostas revistas de variedades, pôsteres e filmes (em 

DVD ou fita cassete ao fundo), juntamente com bonecos infantis. Ao seu redor, os 

avisos com os preços das unidades à venda e os anúncios dos lançamentos às suas 



184 

 

costas. Entre esses lançamentos, sugere-se o de filmes pornográficos, com a palavra 

“cumshot” (“ejaculada”, ou melhor, “gozada”, já que o termo é vulgar), sem que seja 

possível vizualizar o “c”, juntamente com “Lola and her monkey” (“Lola e seu macaco” 

– naquele contexto, um título altamente sugestivo)22. Sobre o balcão, uma xícara e uma 

revista na mão direita, com uma figura peculiar na página que é lida. O ambiente é o de 

uma locadora de vídeo ou comic shop (loja especializada em revistas em quadrinhos e 

produtos correlatos, como vídeos e brindes de personagens), com uma funcionária 

identificada pelo crachá pendurado na roupa. A imagem simula uma fotografia tirada 

num momento qualquer do cotidiano de uma loja, com toda a impessoalidade e ausência 

de qualquer indicador de ação. Incrementando o clima tedioso já acentuado pela postura 

da personagem, que lê desligada o suficiente para não perceber que a xícara está 

perigosamente próxima da borda do balcão, os tons verdes e marrom-avermelhado 

(entre o tijolo e o terra) criam a impressão de iluminação esverdeada das lâmpadas 

fluorescentes. Há um achatamento da imagem pelos fortes contrastes e ausência de 

gradações. Ao largo de toda a edição 29 é desse recurso que os artistas lançam mão, a 

propósito. Trata-se da representação do cotidiano tedioso, repetitivo, o aspecto 

corriqueiro e, digamos, “anestésico” que tomam os elementos ao redor, como se nada 

daquilo ganhasse significado, profundidade ou relevo. Uma ilustração como aquela, 

acompanhada de muitas outras repletas de meios-tons ou de um colorido mais vibrante, 

não é chapada por mero capricho dos autores. Ela o é devido à necessidade de 

comunicar o estado de “achatamento”, como ao dizer que dada situação ou pessoa 

possui “a profundidade de um pires”. A imagem é uma bem definida forma de 

representar um mundo sem imaginação, dessensibilizado, ainda que diante de tantos 

estímulos visuais e mensagens como a dos cartazes, revistas, da sexualidade etc. 

Como visto acima, cenas do cotidiano, imagens que captam posturas ao acaso, o 

interesse pelo corriqueiro são próprias da Pop Art. Isso se reforça com o acabamento em 

fortes contrastes e ausência de gradações23, típico em muitos artistas do período (ver 

figura 15). 

Apesar de todo o aspecto tedioso, a capa mostra um “ME” em caixa alta, 

destacado do restante do nome Promethea. Ora, o “Me” se destaca como que emergindo 

do restante da palavra, uma espécie de compensação ao estado de bidimensionalidade 

da imagem e de sua homogeneização por cor e tipo de traço. A ideia é contrapor a 

                                                            
22 No miolo daquela edição, um cliente realmente aluga um DVD pornô, logo na primeira página. 
23 Isso também é visível na capa número 18 (figura 18), com a impressão chapada (uniforme, planar, sem 
meios-tons) em vermelho e preto da Promethea brandindo uma espada. 
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ausência de identidade e de expressão com esse enfoque nos poucos elementos de 

interesse intrínseco (a revista sendo folheada e o cartaz de “Beetle Man”) e de 

isolamento (a xícara que quase cai) que concentram o peso visual ou a atenção do 

observador em tais pontos.  

“Me”, em inglês é um pronome oblíquo e é traduzível como “me”, “mim”, 

“comigo”. É, como dito, a forma oblíqua de “eu”. A capa faz referência ao que pode ser 

interpretado como “Eu, Promethea”, “A mim mesma”, mas correlacionando a auto-

referência com o restante da cena, em que está Tom Strong, um dos mais importantes 

personagens de Alan Moore: “O que isso tem a ver comigo?” ou “E eu com isso?”. Ela 

está entediada, folheando a reportagem da revista descompromissadamente, sem 

perceber que tudo aquilo e o personagem da foto da revista terá direta relação com ela. 

Assim, sob todo esse tédio, toda essa despersonalização, subjaz a concentração numa 

identidade forte, num algo mais que escapa à banalidade, ao cotidiano, transformando o 

acaso da imagem em sinal de que algo maior ainda vive e não pode ser contido por tanto 

tempo. 

Ao correlacionarmos esta com as demais capas, o “Beetle Man” no cartaz 

afixado na parede soa como uma alusão mesclada entre Beatles e um componente dos 

“Irmaos Cara-de-Pau” (“The Blues Brothers” – ver figura 15). Novamente temos uma 

alusão a filmes de cinema e ao universo musical, além do fato de que as músicas 

tocadas no filme são de rhythm & blues, estilo que atingiu seu auge de popularidade nos 

EUA e no Reino Unido nos anos 60, igualmente o período de grande popularidade da 

Pop Art. 

A capa também é significativa como uma espécie de prelúdio contextualizador 

para o que viria em seguida, na edição 27. Nesta última, há muito mais ação, mas esta 

não teria sentido sem a edição bem pouco movimentada e de monotonia cromática 

anterior. E é contextualizador não só para a ação da edição seguinte, mas também para o 

próprio contexto geral: a sutil alusão a Tom Strong, imediatamente remete ao contexto 

daquele personagem e à sua cidade: Millenium City. Para a série Promethea isso é 

deveras significativo, posto que em sua principal proposta está a temática apocalíptico-

milenarista. A virada do milênio, dos números anteriores e a “Cidade do Milênio” onde 

as edições são ambientadas a partir da 26 possuem total correlação, já que é ali que se 

encontra o epicentro do que será o “fim do mundo”, em Promethea. A questão é que as 

alusões naquele caso são suaves o suficiente para serem captadas apenas por leitores 

muito habituados a Alan Moore. Soa de maneira similar às expressões artísticas do 

psicodelismo (“se você não consegue ler, isso não é para você”). 
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FIGURA 15 

 

 

Cartaz do filme “Os irmãos cara-
de-pau”, de John Landis., lançado 
em 1980. 

Gilbert and George - Aklis, 1980 – embora 
haja meios-tons entre o preto e o verde, a 
proposta aqui é muito próxima da que se vê 
na capa 26. 

 

Na capa do número 26, com exceção do sutil detalhe da revista lida pela 

personagem, praticamente não há relação entre aquela representação e o universo de 

personagens criados por Alan Moore ou a própria contextualização com o restante da 

saga. Todavia, a supramencionada revista mostra o referido Tom Strong (ver detalhe na 

figura 14). Isso faz com que de todas as demais, esta seja a mais endógena, já que a 

principal alusão é ao universo da America’s Best Comics. Um recurso bastante 

apropriado, inclusive, para formar o clima inicial para o leitor que irá “trafegar” por um 

ambiente e rotina tediosos e que subitamente sofre uma reviravolta. A colocação de Tom 

Strong no detalhe sugere que a mudança de expectativas ronda a todo momento, mas o 

leitor, tanto quanto a personagem, somente perceberão ou quando for tarde demais ou se 

estiverem realmente muito atentos aos pormenores e aos sinais.  

Outro enfoque sobre a capa 26 leva a enxergá-la como uma espécie de anti-

propaganda, em que ao invés de estimular o observador ao desfrute da cena (e ao 

consumo de um produto ou à a adesão a uma ideologia), a composição como um todo é 

diametralmente oposta e desanimadora. A figura 16, por exemplo, mostra propagandas 

antigas com relativa similaridade com a capa 26, mas com forte apelo de consumo ao 

público de suas épocas. 
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FIGURA 16 

   
Exemplos de antigas propagandas disponíveis em: <http://www.antigomodelismo.com.br/propagandas-
antigas-02.html> - acesso em: 16/02/2010 
 

Na capa 27, a magia derrota a ciência, ou melhor, a imaginação suplanta aquela 

ciência que se atravanca em uma linguagem exageradamente endógena sem olhar as 

alternativas ao redor. A capa 27 conclui a 26, deixando mais explícita a mensagem 

acerca do milênio com um trocadilho: “O encontro do milênio” (“The meeting of the 

millenium”) fazendo referência simultânea ao nome da cidade de Tom Strong e à 

própria situação apocalíptico-milenarista de que trata o final da série. Os dizeres 

substituem “A batalha do século” (“The battle of the century”), da capa de Ross Andru 

para a edição de Superman versus Spider-Man, publicada originalmente em 1976, num 

crossover24 das editoras Marvel e DC Comics (ver figura 14). É daquela publicação que 

os artistas de Promethea partem para criar a capa 27, o que só reafirma a tendência à 

Pop Art em meio às demais capas. Trata-se de manter o foco no universo dos 

quadrinhos e, naquele caso, o de super-heróis. Tom Strong, já vimos antes, é uma versão 

de Superman num contexto formulado por Alan Moore, mas uma versão menos 

pretensiosa em termos de superpoderes, já que o mesmo só pode voar com a ajuda de 

uma engenhoca e sua força, apesar de sobre-humana, não é como a do herói 

kryptoniano. Como Promethea é extremamente mais poderosa que Tom Strong, traça-

se, ali, a analogia entre os personagens da série e seus correspondentes em termos de 

superpoderes. 

                                                            
24 O cruzamento de universos de personagens de diferentes editoras, com histórias em que eles combatem 
entre si ou em que se unem contra inimigos comuns. 
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As capas 26 e 27 adquirem maior sentido quando observadas lado a lado, tendo 

em vista suas sutilezas e suas antíteses: inércia/ação, melancolia/vigor, mono e 

bicromia/policromia, cotidiano/extraordinário, verdadeiro/fantástico etc. É nesse ponto 

que, lidas em conjunto, ambas expressam precisamente o que vem sendo analisado 

desde o princípio no presente estudo. A capa 27 representa a ruptura com o banal da 

capa 26, tal qual os efeitos psicodélicos da capa número 12 ou quaisquer outras alusões 

à transição entre mundo comum e mundo imaginário/mundo mítico. A dupla, portanto, 

torna-se uma só coisa e torna a estabelecer a principal marca da série, que é o 

redundante trânsito entre o mundo humano dos sentidos e algo mais do que isso. 

 

3.1.2. Uma linguagem multifacetada 

 

Ao traçarmos um quadro comparativo de todo o conjunto de capas, a 

predominância Pop Art/Psicodelismo torna-se bastante visível. São ao todo 16 

Referências diretas a esses estilos, nas capas 3, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32. Ao Arts & Crafts e Art Nouveau: capas 1, 4, 9, 22, 23, 24. Ao 

Romantismo norte-americano, ao simbolismo e aos ilustradores norte-americanos do 

princípio do século XX: capas 5, 6, 13, 14. Ao Pós-impressionismo e ao Surrealismo: 

capas 15, 17, 19. 

Sobram as capas 2, 20 e 21. A número 2 inclina-se ao Pop Art, já que é uma das 

mais “quadrinísticas” do conjunto, com uma representação típica da protagonista e seus 

oponentes, uma constante em capas de revistas de super-heróis. As capas 20 e 21, além 

da número 11, são referências a: 

a) capa 11: filmes de ficção e terror, como “A guerra dos mundos” mesclado a 

elementos de “A bolha assassina”, recordando, ainda, tentáculos de criaturas 

lovecraftianas. 

b) Capa 20: inspirada em um artista fictício, Richard Upton Pickman, de um conto 

de H.P. Lovecraft intitulado “The Pickman’s Model” (“O modelo de Pickman”). 

A imagem procura, como parte da 11, recriar o universo lovecraftiano. 

c) Capa 21: uma espécie de entalhe em madeira ou xilogravura, com características 

de um amálgama entre gravuras medievais (com tipologia “Old English”), 

xilogravura e serigrafia 

 

Sobre a capa número 21, seu autor, J. H. Williams III, em entrevista exclusiva, diz o 

seguinte: 
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(...) Eu diria que minha favorita deve ser a número 21, com o estilo mais grosso, de 
impressão em madeira. Essa edição traz uma sensação realmente interessante e é 
graficamente atraente para mim. O grande desafio nela foi como as cores foram 
aplicadas. Porque era preciso parecer que as diferentes seções dos desenhos foram 
impressas usando diferentes opções de cores, semelhante ao que você teria com 
impressões em madeira sofisticadas. Era preciso desenhar de uma maneira que fizesse 
sentido visual e não fosse confuso para o olho, depois que a fixação das cores fosse 
feita. Assim, basicamente tínhamos que nos assegurar de que as cores eram levadas em 
consideração, quando os desenhos eram feitos. Aquela parte da edição tem esse tipo de 
sentimento religioso de vitral, ou algo primitivo e arcaico. Muito apropriado para o tema 
daquela edição, creio eu25. 

 

Retornaremos à capa 21 mais à frente, na análise sobre seu simbolismo. Por 

enquanto, outro ponto importante está na capa número 18, intitulada “Red Glare” (numa 

tradução livre, “Vermelho Resplandescente” ou “Brilho Vermelho”). No canto inferior 

direito, os artistas homenageiam a Frank Frazetta, um dos mais importantes artistas de 

arte fantástica e quadrinhos, produtor de inúmeras capas para “Conan o Bárbaro” e 

outros personagens do gênero “ficção-fantasia” dos pulps. Os artistas de Promethea ali 

utilizam recursos muito freqüentes na arte desse mestre, em especial a figura guerreira 

em destaque e o enorme planeta ao fundo (ver figura 23)26.  

Em concordância com outros pesquisadores, segue, abaixo, uma Lista de artistas 

que inspiraram um grande número de capas de Promethea27: 

  

Número da edição Artista que inspirou a capa 

4 William Morris (1834-1896) 

5 Joseph Christian Leyendecker (1874-1951) 

6 Margaret Brundage (1900-1976) 

8 Terry Gilliam (1940-) 

12 Bonnie Maclean (1961-) 

13 Maxfield Parrish (1870-1960) 

14 Virgil Finlay (1914-1971) 

15 MC Escher (1898-1972) 

16 Peter Max (1937-) 

17 Salvador Dali (1904-1989) 

                                                            
25 Disponível em: http://maisquadrinhos.blogspot.com/2008/03/artes-mgicas-uma-entrevista-com-
jh_19.html - acesso em: 16/02/2010. 
26 Muitos dos exemplos  da arte de Frazetta podem ser encontrados em: http://frankfrazetta.org/. Ver 
especialmente suas ilustrações de “John Carter of Mars”, que têm muito em comum com a capa número 
18 de Promethea. 
27 Listagem também disponível em: http://www.angelfire.com/comics/eroomnala/Artists.html - Acesso: 
14/02/2010. 
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18 Frank Frazetta (1928 - 2010) 

19 Vincent Van Gogh (1853-1890) 

23 Alphonse Mucha(1860-1939) 

25 Winsor McCay (1869-1934)  

27 Ross Andru (1927-1993) 

29 Andy Warhol (1928-1987)  

 

Ao longo deste curto trajeto por algumas das capas de Promethea foi visto o 

quanto uma história em quadrinhos pode utilizar-se dos mais variados recursos visuais 

para conferir à narrativa um tom mais preciso dentro dos objetivos de seus autores. 

Longe de satisfazer a um rigor estilístico, o gênero é fluido o suficiente para permitir 

experimentações que valorizem o repertório do leitor. Alan Moore, John H. Williams 

III, Mick Gray, Jerome Cox, Joe Villarrubia e Todd Klein demonstraram que se a ideia 

é representar mundos ou realidades transcendentes, o artista pode se valer de estilos 

diversos, cada qual promovendo/estimulando um estado perceptivo peculiar. Com esses 

estados e com o recurso aos códigos de reconhecimento, os autores suscitam 

determinados conteúdos do repertório sígnico do leitor ou do observador, que, por 

associação, enxerga no que vê naquele momento, o apelo a uma época, a um 

comportamento, a uma ideia. Nele são produzidas sensações e percepções incomuns. 

Nos quadrinhos tal criação de estados pode ser intensificada com a inserção da 

imagem num contexto narrativo. Isso é mais do que simplesmente inserir texto em uma 

imagem. O contexto é uma terceira coisa que se alia ao conjunto texto-imagem e o nível 

de experiência, portanto, difere da contemplação de uma tela num museu. Não se trata 

de haver um efeito melhor, trata-se de ser mais adequado a cada veículo, cada suporte e 

cada público. Por essa razão, Promethea, com os recursos utilizados nos quadrinhos 

modernos, fazendo uso de uma ampla grade estilística, é uma experiência ímpar até o 

momento, unindo o desenrolar da história, seu argumento, seu contexto de lançamento e 

seu contexto interno, sua arte acachapante num todo coerente.  

Seguem-se, abaixo, as imagens de todo o conjunto de capas, nas figuras 17, 18,  

19, 20 e 21com suas respectivas numerações logo acima: 
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FIGURA 17 
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FIGURA 18 
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FIGURA 19 
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FIGURA 21 
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FIGURA 22 

 
À esquerda, “Weapons for Liberty” (1918). Autor: Joseph Christian Leyendecker.  

À direita, “Prometheus” (1919). Autor: Maxfield Parrish28 
 
 

FIGURA 23 

 
Ilustração para “John Carter of Mars”. Autor: Frank Frazetta 

 

 

                                                            
28 Vide site com várias das obras do artista, disponível em: http://www.bpib.com/illustrat/leyendec.htm - 
Acesso em: 18/02/2010; e na Wikipedia, com a imagem “Weapons for Liberty”, em alta resolução que 
inspirou a referida capa, em: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Weapons_for_Liberty.jpg – Acesso em: 
18/02/2010. Outra imagem que inspirou não apenas a capa, mas também a própria Promethea dos anos 
1940 ali representada, é a de “Prometheus”, de Maxfield Parrish, disponível em: http://store.encore-
editions.com/Artist/mfpr50.html - Acesso em: 18/02/2010. 
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3.2. Da “Noite Negra” ao “Despertar” 

 

Entre as seleções do miolo, as páginas que se seguem exibem pormenores 

importantes na jornada da heroína, no desenvolvimento da trama e na representação de 

processos alquímicos, ascensionais e sintéticos. Ao longo da série as etapas que partem 

do negrume e inconsciência a um despertar se alternam, reiterando-se num ou noutro 

ponto, até o fechamento do grande ciclo que corresponde à narrativa. Com a figura 24, a 

seguir, damos início a uma sequência de análises de pontos específicos que endossam e 

acrescentam dados aos fatores que vieram sendo trabalhados até aqui. 

 

FIGURA 24 

 
Noite negra da alma e o despertar – a alma é Promethea – edição 1, páginas 10 e 11. Agosto/1999. 
Depois, a aparição de thoth-hermes, páginas 22 e 23. Agosto/1999 (ver figura 25). 
 

A figura 24 mostra o ponto em que Promethea, ainda criança, no século V, está 

em fuga noite adentro, após os fanáticos assassinarem seu pai, o mago alexandrino. 

Nota-se, no canto superior esquerdo, o “entalhe” solar de olhos abertos, mostrando sua 

face praticamente completa. Sua reiteração, no último quadro, à direita, no entanto, está 

com a boca abaixo da borda da página. A sequência sugere um ocaso. O sol está se 
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pondo simbolicamente logo em seguida a seu ocaso durante a fuga da personagem. 

Representa-se uma ocultação provisória da luz da consciência, enquanto a menina que 

chora copiosamente desperta para algo que até então o leitor não pode ver. O rosto solar 

sem a boca alude ao silenciar do conhecimento e da própria consciência (o Sol, nesse 

simbolismo, é análogo à consciência), assim como seu “adentrar” o fundo da página 

sugere a inserção de uma semente que precisará de tempo para germinar.  

A sequência dos quadros à esquerda, de cima para baixo, mostra a menina 

cansada, com frio, caminhando pelo deserto, cuja escuridão profunda só é quebrada pelo 

céu expressivamente estrelado, o que desde já aponta para a associação entre este 

último, a orientação literal (como em navegações) e a orientação da psique (alma) em 

sua jornada. O céu estrelado como norteador astronômico (físico) e astrológico 

(simbólico), sendo que, como visto no capítulo 2, este mesmo céu das estrelas fixas é 

uma das expressões de Hochmah, sephirah associada ao aspecto masculino da divindade 

e ao “Pai” criador e procriador29. Duas estrelas (Castor e Pólux da constelação de 

Gêmeos, signo regido por Mercúrio?), no entanto, se destacam. Duas páginas adiante 

(figura 25) elas se revelam Thoth e Hermes. De fato, a criança não está só, como se 

pode supor. Nos quadros seguintes ela clama pelo pai em total desorientação. 

Promethea, ali, é a alma (Anima) antes do processo iniciático, em busca do pai ausente. 

Ela encontra-se alheia ao céu, tomada que está pelo pavor. Sem poder enxergar, sofre 

uma queda nos dois últimos quadros (uma espécie de “queda da alma”)30. Ao cair, ela se 

levanta sangrando no joelho, mas o pequeno lagarto que compartilha os três primeiros 

quadros da página seguinte com a criança sugere um segundo contexto para esse 

sangrar. Em vários momentos o ente reptiliano (serpente, dragão, lagarto etc.) surge em 

pontos cruciais da trama não por acaso, mas porque a criatura é uma das representações 

da passagem do tempo e também de elementos ligados à sexualidade e à morte. Sendo 

assim, no cômputo geral da série e seu simbolismo, o sangue da ferida da menina 

(Alma, Eva...) equivale a uma primeira menstruação31, muito embora Promethea seja ali 

representada em fase anterior à puberdade. 

O texto em seguida mostra a menina dizendo que o pai havia dito que “haveriam 

deuses” que olhariam por ela e que ele “prometeu” (“you promised, daddy.”). A relação 

                                                            
29 Na série, é em Hesed, que Promethea/Sophie reencontra seu pai. O simbolismo está correto, embora 
difira da relação parental reprodutiva e ancestral que há em Hochmah. Veremos, mais adiante, outros 
detalhes sobre Hesed, na análise das imagens que lhe correspondem. 
30 Sophie também cai, antes de ser resgatada pelo princípio mercurial, na forma de Bárbara/Promethea, 
algumas páginas depois. 
31 Que será retomado mais de uma vez em momentos importantes, como a edição 21. Mais à frente, será 
explorado em maiores detalhes o simbolismo da serpente, do tempo e do sangue menstrual. 
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entre o termo “promised” e Promethea, então, é igualmente não-casual. Promethea 

alude a uma “promessa” de bem-aventurança e de um mundo transcendente, acima do 

material, uma tradição ancestral (quem passou a ela foi o Pai) que é reiterada por 

religiões tanto quanto por sistemas iniciáticos. 

A figura 25 repete o “declínio” do Sol desperto, enquanto as páginas ganham a 

predominância de tons alaranjados, algo que veremos mais tarde na edição 15, quando 

Promethea visita a sephirah Hod. As figuras pitorescas e gigantes, quase siamesas, de 

Hermes e Thoth surgem diante da alma. Os guias do submundo, que também são 

arautos dos deuses que perfazem a ligação entre mortais e mundo divino. Estabelece-se 

a conexão, portanto, entre a alma (a criança estarrecida de pé) e a orientação de seus 

guias, de modo similar ao que passaria o iniciado, no início de sua trajetória, ao ser 

acolhido por uma egrégora32.  

No entanto, os deuses ali presentes fazem algo mais: carregam Promethea 

consigo, transformando-a em algo similar a eles próprios: uma história. 

 

FIGURA 25 

 
A primeira aparição de Thoth-Hermes, páginas 22 e 23. Agosto/1999 

                                                            
32 Embora neste caso estejamos falando de apenas duas entidades e as egrégoras reúnem algo mais 
complexo. As egrégoras são uma espécie de “alma coletiva”, algo formado pelo conjunto de desejos e 
aspirações dos membros de um dado grupo, seja ele profano como um país, um clube, ou de caráter 
sagrado, como organizações iniciáticas. Os deuses do pai de Promethea, que de fato pertencem à egrégora 
de todo hermetista, manifestam algo que no meio esotérico se atribui às egrégoras, que auxiliam o 
indivíduo que pertence àquele grupo a resolver problemas que ele sozinho não conseguiria. 
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A figura 26 mostra o despertar de Promethea no “presente” da narrativa, sua 

primeira aparição encarnando em Sophie. O Sol (ali não em forma de entalhe, mas de 

elemento gráfico), que até ali, paralelamente à sequência da personagem no século V, 

mostrava-se de olhos fechados (a consciência dormente), finalmente abre os olhos. A 

decoração peculiar do topo da página nos dois lados do Sol ocorre também em várias 

outras páginas daquela edição, além de ressurgir de tempos em tempos nas demais, num 

ou noutro ponto. A referência é ao piso xadrez das Lojas Maçônicas, algo que tanto 

representa a dualidade luz-trevas (e outros pares derivados desse conceito) quanto é uma 

caracterização da ordem do universo, em constante equilíbrio. Em lugar de quadrados 

brancos e pretos, azuis e pretos. A alusão é aos tecidos egípcios que já haviam sido 

desenhados quando da chegada de Bárbara como Promethea (ver figura 27) e que virão 

a se repetir na edição 21, na experiência de Promethea em Binah33. A dualidade daquela 

decoração redunda na dualidade da cena explosiva abaixo, com Promethea “fritando” o 

SMEE com seu Caduceu, enquanto Bárbara Shelley, prostrada à direita sangra com os 

ferimentos causados pela criatura trevosa. Em Promethea é colocado o balão com uma 

fala simultaneamente literal (no contexto) e figurada (“I bring you fire!” – “Eu lhe trago 

Fogo!”): ela queima a criatura ao mesmo tempo em que é ela mesma a portadora do 

Fogo dos Deuses, como Prometeu. A ameaça do SMEE, uma criatura das trevas, à vida 

de Sophie, equivale à assustadora trajetória de Promethea criança pelo deserto escuro. 

A figura de Promethea possui várias intertextualidades e intericonicidades a 

serem descritas pormenorizadamente quando analisarmos mais à frente elementos da 

edição número 15. Desde já, no entanto, cumpre observar o tom dourado-alaranjado de 

sua armadura greco-romana e o estilo “afro” de seus cabelos (tanto Sophie quanto a 

própria Promethea, sua antecessora, Barbara, e seu pai são mestiços). Como vimos e 

veremos, laranja é a cor atribuída a Hod, a sephirah de Mercúrio. Os símbolos que 

ostenta nas roupas e na tatuagem mesclam o Hermes grego (asas na tiara, o próprio 

Caduceu) com o Thoth egípcio (Ankh no saiote + escaravelho) e outras formas 

representativas de heranças gregas e helenísticas (a capa ou túnica branco, vermelho e 

preto com motivos helênicos). É uma imagem característica do primeiro arco de 

histórias, mais heróico, que antecede seu processo ascensional. Ainda assim, a cena é 

um símbolo que, dentro dos modelos da Teoria do Imaginário, manifesta elementos do 

Regime Diurno da imagem, com referenciais nictomórficos (o SMEE), espetaculares (o 

raio luminoso) e diairéticos (ação com o elemento fálico). Por fim, seus cabelos 
                                                            
33 Possivelmente, em se tratando de referências egípcias, apesar da óbvia diferença tonal, o azul de que 
tratamos possui paralelo com os coloridos de lápis-lazúli de achados arqueológicos egípcios. 



201 

 

remetem às etnias predominantes das regiões próximas de Alexandria, no Egito, sendo a 

personagem, como diz Moore na introdução das edições encadernadas da série, 

“tawny”, isto é, “morena”. 

FIGURA 26 

 
“- I bring you fire!” – edição 1, página 30. Agosto/1999 
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FIGURA 27 

     

 
O “piso xadrez”, emoldurando os quadrinhos das páginas 8-9 e 20 (Agosto/1999), em detalhe com as 
vestes de Bárbara, enquanto ainda era Promethea. Nota-se, na página dupla, acima, o modo como as 
escadas em espiral do prédio serpenteiam tal qual os animais que ornam o Caduceu, enquanto que o Sol 
se mantém adormecido. No último quadro do detalhe abaixo, as personagens caminham “das trevas para a 
luz”. 
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A figura 27 ocorre na edição número 13, cuja capa, visível na figura 19, e agora 

aqui, em detalhe, representa, entre outras coisas, o “ponto de partida” da jornada de 

Promethea. A capa é calcada em pinturas de Maxfield Parrish (nota-se o subtítulo “The 

Fields We Know” – com o “Fields” aludindo tanto aos “Campos do Senhor” quanto ao 

próprio nome do artista que inspirou a capa. Parrish produziu um número considerável 

de obras em que uma figura feminina posiciona-se sobre um rochedo, mas em 

movimento, com incrível leveza, como se flutuasse (o “Prometheus”, daquele artista, de 

fato flutua). A rocha em que Sophie, na capa, se encontra, representa Malkhuth, a Terra, 

da qual a alma (Sophie/Promethea) se prepara para partir (ascender) abrindo os braços 

tal qual asas. A Promethea dessa capa é representada diáfana, como o seria um corpo 

etéreo ao lado do corpo material da jovem personagem, indicando algo que a menina 

virá a se tornar e também seu duplo, numa projeção astral. As vestes de Sophie 

amarrotam-se ao estilo de Parrish, como que infladas pelo ar (Ruach – Sopro, 

Respiração – Ruach Elohim - Sopro Divino, em hebraico). À direita, uma construção 

que recorda quiosques ou marquises comuns em parques e vias públicas, mas não uma 

construção qualquer: seu teto é piramidal. Malkhuth é também representada por quatro 

divisões, sejam elas as das estações do ano, sejam a dos signos fixos do zodíaco (Touro, 

Leão, Escorpião e Aquário), sempre a ideia de um quaternário. A pirâmide e o 

quaternário, na linguagem iniciática, são essenciais para uma ascensão segura. A alma 

precisa estar firmemente enraizada, tal como uma árvore que, para alcançar as alturas 

com suas folhagens, precisa fincar profundamente suas raízes na terra. A composição 

compreende o código cromático que remete diretamente às cores atribuídas a Malkhuth: 

amarelo, verde, vermelho e preto. Na capa, os tons alaranjados e púrpuras aproximam-

se do vermelho, enquanto que o amarelo, o verde e o preto são representados mais 

claramente. O verde redunda entre os cabelos de Stacia, à esquerda, e as folhagens das 

árvores e arbustos. A camiseta de Stacia é decorada com motivos solares, isto é, nela há 

vários desenhos do glifo alquímico-astrológico do Sol, relativamente distorcidos por 

ajustarem-se aos contornos de seu corpo. A capa remete, em seu conjunto, à ideia da 

alma que ascenderá, do postulante à iniciação, que alcançará a Consciência (Sol). Outro 

detalhe sutil, porém importante, é o destaque às letras “O” e “M”, do nome Promethea, 

na capa. Daquele modo, forma-se o mantra “OM”, considerado entre os praticantes de 

Yoga como a “vibração primordial”, o som do qual emanaria o Universo. De fato, 

Sophie, ali, parte rumo ao Mundo da Emanação (Olam ha Atziluth, em hebraico), ao fim 

daquela jornada, naquele arco de histórias. 
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FIGURA 27 

 
Edição 13 (abril/2001), com as páginas 16-17 e a capa inspirada em obras de Maxfield Parrish.  
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Ladeando o “OM”, “R” e “E” parcialmente iluminados no destaque chamam a 

atenção para “ROME”, “Roma”, em português. A representação de Malkhut é a já 

mencionada divisão quaternária, mas ela é também a sephirah número 10. Se 

observarmos sua representação atentamente, é possível verificar que a divisão em 4 é 

feita mediante um “X” no círculo da sephirah (figura #, no capítulo 2). O mesmo que 10 

em algarismos romanos. De fato, na mesma edição, Stacia percebe isso e o menciona 

em um de seus balões de diálogo com Promethea34. 

Ainda na figura 27, logo abaixo da capa, a página dupla (16 e 17), em seu eixo 

central, possui representações dos 4 signos fixos, como ocorre diversas outras vezes ao 

longo da série. Os signos estão distribuídos fora da ordem zodiacal tradicional (Touro, 

Leão, Escorpião, Aquário), mas há uma razão para isso dentro do contexto daquela 

edição: no ponto mais “baixo”, um signo do elemento Terra (Touro), uma representação 

do mundo material. No mais alto, um do elemento Fogo (Leão), sendo o Fogo 

representativo do Espírito. Entre Fogo e Terra, as páginas mostram a Águia escorpiana, 

pertencente ao elemento Água, logo abaixo do Fogo, e acima do Ar, com a figura 

humana de Aquário. Essa forma de representação depende muito do sistema cabalístico, 

pois em sistemas como o adotado por David Godwin, em sua “Cabalistic 

Encyclopedia”35, o mundo “aéreo” e mental sucede o mundo ígneo em seu caminho 

descendente até a matéria. Para especialistas como aquele autor, o processo é 

simplesmente uma gradação do mais denso até o mais sublime ou imaterial. Uma vez 

que o Ar (Mente, Intelecto) é menos denso que a Água (Emoções, Sentimentos), 

compreende-se o motivo das diferenças entre os sistemas. O símbolo do Escorpião 

compreende não apenas a imagem do aracnídeo que lhe dá o nome que conhecemos, 

mas é também composta por uma cena de “ataque, captura e ascensão”, com uma águia 

capturando uma serpente que lhe servirá de alimento e uma Fênix, que sob fogo é 

consumida e dele ressurge. Provinda do “alto”, agarra a serpente no “baixo” e alça vôo 

até o seu ninho nas montanhas. O símbolo é precisamente o de etapas alquímicas que 

representam a purificação (Elemento Água) de aspectos terrenos (“baixo”) pelo fogo 

(Fênix/Águia) até que do conflito venha a renascer inteiro e não dual (Águia + 

Serpente). O “estado de Águia” do Escorpião, é aquele em que se vê as coisas mais 

claramente, em visão distanciada que compreende o todo, que supera os 

aprisionamentos emocionais (Elemento Água) pela depuração. O Escorpião é um 
                                                            
34 Na página 12, daquela edição. As 4 cores de Malkhuth são representadas no “X” com o vemelho na 
direção de Hod, o verde na direção de Netzach, o preto, ao fundo, e o amarelo acima, em direção a Yesod 
e a Tiphereth. 
35 Ver GODWIN, 1997, p. 60. 
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animal rastejante, associado às profundezas da terra, com sua toca sob as areias ou na 

escuridão em que também permanecem as raízes de uma árvore e uma semente prestes a 

germinar. A águia é a redenção do mesmo fator, sua frutificação. A alusão aos signos 

fixos e a Escorpião como Águia é igualmente baseada no livro de Ezequiel: 

 
(...) E à semelhança dos seus rostos, os quatro tinham o rosto de um homem [Aquário], 
e o rosto de um leão [Leo], no lado direito, e os quatro tinham o rosto de boi [Touro] à 
esquerda lado, eles também quatro tinham o rosto de uma águia [Escorpião]. (Ezequiel 
versículo 1 10). 

 

“Levar a humanidade da escuridão da matéria ao brilho do espírito” é parte do 

texto do balão de Promethea no primeiro quadro da página 17. Note-se a herança dos 

vários sistemas de pensamento ligados ao hermetismo, desde o modelo alquímico até o 

teosófico. A fala ocorre na parte superior das duas páginas, com a face do Leão voltada 

para a mesma. Há um jogo de significados entre as falas das personagens e as faces dos 

signos fixos. Vejamos: no primeiro quadro da página 16, há um imenso planeta saturno 

avermelhado à frente do qual silhuetas de pássaros e das Prometheas estão 

posicionadas. Uma estrada ladeada à direita pela placa “route 32”, em referência ao 

caminho 32 da Árvore da Vida, normalmente associado ao arcano “O Universo”, do 

Tarot.  A esse arcano se atribui a regência de Saturno, que entre suas peculiaridades 

governa a materialidade e a necessidade de estruturação, ordem, maturação, tempo etc. 

Logo abaixo, Promethea informa que “sente que deve fazer” a jornada pelos mundos 

mais elevados de Immateria. Afirma sua responsabilidade para com uma amiga que se 

foi e seus sentimentos (algo reiterado no balão de Grace, que com ela conversa). 

Simultaneamente, a Águia volta sua face para esse quadro. Em seguida, Grace, cuja 

arma principal é a espada (já vimos que o naipe de espadas remete ao elemento Ar) fala 

sobre “inteligência”, “ideia”, enquanto Promethea fala que “andou  estudando”. Trata-

se do aspecto mental do Aquário, signo do Ar, daquele ponto das duas páginas. A face 

de Aquário está voltada para a página 17, onde Promethea em close diz “Andei 

pensando sobre isso e isso faz sentido”. O último quadro da página 16 mostra a 

Promethea mais vinculada aos sentidos físicos, Bill, chamando a atenção para as 

“responsabilidades no mundo material como Promethea”, apontando para 

Sophie/Promethea. Enquanto isso, esta última menciona que a mãe de Sophie crê que 

ela irá para a Europa. A face do Touro, o signo fixo ligado à matéria e às 

responsabilidades de manutenção da vida, se volta para este quadro, acrescentando que 



207 

 

em seu simbolismo o mito de Europa, montada em Zeus transformado em Touro, é um 

dos mais característicos para seu entendimento, sobretudo nas questões de sensualidade. 

Os signos fixos juntos surgem de tempos em tempos em diferentes 

representações na HQ e fecharão, ao final, todo o processo em imagens que serão aqui 

analisadas. As redundâncias dessa informação, por isso mesmo, são bastante 

significativas entre as mensagens transmitidas pelos autores. Desse ponto em diante, 

vamos nos concentrar nos pontos redundantes mais presentes na série e que mais se 

relacionam com o foco aqui adotado. 

 

3.3. O Caduceu: dos tratados herméticos às ambulâncias 

 

O símbolo máximo de toda a HQ é o Caduceu de Hermes, tanto pela importância 

que assume como instrumento da protagonista quanto por seus significados intrínsecos 

perante o contexto geral, entre eles o de símbolo ascensional e de via de acesso à gnose.  

Uma das passagens mais significativas da série é o momento em que Promethea 

leva Bárbara Shelley, sua antecessora no cargo de personagem semi-divina, ao hospital 

para tratar do ferimento mortal causado pelo SMEE. Até então estaríamos diante de um 

lugar-comum, não fosse um curioso, mas apropriado, uso do símbolo do Caduceu, a ser 

demonstrado. 

Uma outra questão relacionada ao uso dos símbolos mercuriais ao longo da HQ é 

a problemática do sincretismo e o que pode parecer levar, à primeira vista, a 

representações imprecisas. Na verdade, essas representações estão corretas dentro das 

opções contextuais dos autores.  

É freqüente, no estudo dos símbolos e marcas, a alusão à forma “incorreta” de uso 

do Caduceu para representar a medicina. De início, o bastão de Esculápio (ou Asclépio, 

no grego), deus da medicina, difere iconicamente do Caduceu, este associado 

diretamente a Hermes, por possuir apenas uma serpente enroscada no cajado. Da mesma 

maneira, o Caduceu de Hermes é de ouro, ornado com asas, enquanto o de Esculápio é 

uma vara de madeira. Para muitos, o simbolismo do Caduceu de Hermes está restrito ao 

comércio. O mito, no entanto, vai bem além. O lépido e fagueiro filho de Zeus e Maia 

também é o deus dos ladrões, haja vista seu roubo precoce dos rebanhos de Apolo36. As 

encruzilhadas são-lhe consagradas, afinal, analogamente às formas entrecruzadas de seu 

símbolo, e em conformidade com o raciocínio que Moore impõe à série, as mesmas 

                                                            
36 GRIMAL, 1992, p. 223. 
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consistem de uma confluência de caminhos, pontos de ligação, a exemplo da própria 

atividade do deus mensageiro, que ligava o mundo dos homens ao dos deuses olímpicos 

e infernais37. O Caduceu, tanto quanto as esquinas e o próprio ato de comunicar, 

representa o aspecto de ligação ou contato entre elementos dessemelhantes ou 

distanciados por quais forem as circunstâncias. A controvérsia, então, é levantada por 

diversos pesquisadores, a exemplo do médico cardiologista Paulo R. Prates, em seu 

artigo “Do Bastão de Esculápio ao Caduceu de Mercúrio”. Ali ele alude a algumas das 

possíveis causas do que ele afirma ser uma confusão dos símbolos: 

 
A primeira causa é a serpente que desde o tempo dos babilônios esteve relacionada com 
a cura e, portanto, com a atividade médica. Na lenda do príncipe Gilgamés, transmitida 
pela escrita cuneiforme, a serpente, após comer a erva da vida despiu-se de sua pele 
envelhecida e se rejuvenesceu. Tornou-se o símbolo de vários deuses da cura nas 
culturas antigas. A Bíblia, no Quarto Livro de Moisés, 21:8, também se refere à 
serpente, relacionando-a com a cura: "Então", disse o Senhor a Moisés: "faze uma 
serpente de bronze e põe-na sobre a haste; e será que todo o mordido que olhar para ela 
vivera". Outro motivo é que o Caduceu pertencia a Apolo que o deu a Mercúrio em 
troca da lira. Apolo é também considerado como deus da medicina pelos gregos e 
considerado o inventor da arte de curar. O juramento de Hipócrates inicia com o 
juramento em nome de Apolo, "juro por Apolo, médico, Asklépios, Hegéia e 
Panacéia...". O fato de ser usado nos campos de batalhas na procura de feridos e mortos 
também o confunde com a atividade médica. Outro fato importante é a associação do 
Caduceu à alquimia na idade média, daí a sua ligação aos medicamentos e a medicina. 
Certamente, o motivo principal da confusão nos tempos atuais foi a publicação das 
obras de Hipócrates em grego pelo tipógrafo suíço Johannes Froben em 1538. O 
Caduceu era o símbolo de sua tipografia e como tal, foi estampado na página frontal do 
livro (PRATES, 2002)38. 

 

Outro médico, Jofre M. de Resende, no artigo “O símbolo da medicina: tradição e 

heresia”, aponta para outras relações históricas na adoção do Caduceu entre os médicos: 

 
No intercâmbio da civilização grega com a egípcia, o deus Thoth da mitologia egípcia 
foi assimilado a Hermes e, desse sincretismo, resultou a denominação de Hermes 
egípcio ou Hermes Trismegistos (três vezes grande), dada ao deus Thoth, considerado o 
deus do conhecimento, da palavra e da magia (...) Entre o século III a.C. e o século III 
d.C. desenvolveu-se uma literatura esotérica chamada hermética, em alusão a 
HermesTrismegistos. Esta literatura versa sobre ciências ocultas, astrologia e alquimia, 
e não tem qualquer relação com o Hermes tradicional da mitologia grega. O sincretismo 
entre Hermes da mitologia grega com Hermes Trismegistus resultou no emprego do 
Caduceu como símbolo deste último, tendo sido adotado como símbolo da alquimia. 
Segundo Schouten, da alquimia o Caduceu teria passado para a farmácia e desta para a 
medicina. (...) Outra hipótese é de que o Caduceu tenha sido usado equivocadamente 
como símbolo de Hermes Trimegistos, o Hermes egípcio ou Thot, deus da palavra e do 
conhecimento, a quem também se atribuía a invenção da escrita. (...) O fato que mais 
contribuiu para a difusão do Caduceu de Hermes como símbolo da medicina foi a sua 
adoção pelo Exército norte-americano como insígnia do seu departamento médico. O 

                                                            
37 Quando assumia o epíteto de Hermes Psicompompo: “aquele que leva as almas ao Hades”. GRIMAL, 
op. cit. P. 223. 
38 Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Print version ISSN 0066-782X - Arq. Bras. Cardiol. vol.79 no.4 
São Paulo Oct. 2002 – Disponível em: <http://www.scielo.br>, acesso em 31/07/09. 
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Caduceu fora usado, entre 1851 e 1887, como emblema no uniforme de trabalho do 
pessoal de apoio nos hospitais militares dos Estados Unidos para indicar a condição de 
não combatente. Em 1887 este emblema foi substituído por uma cruz vermelha idêntica 
a da Cruz Vermelha Internacional fundada na Suíça em 1864. (RESENDE, 2004)39. 

 

De fato, o Caduceu de Promethea possui maior relação com o sincretismo que 

gerou a figura de Hermes Trismegisto e com a literatura hermética da qual já tratamos 

no capítulo 240. Disso decorre o cuidado quanto à crença em um possível erro no uso do 

Caduceu nas cenas em que Promethea leva Bárbara ao hospital. Ali, de acordo com a 

figura 28, na parede do edifício do hospital encontra-se o Caduceu de Hermes, que 

permitiu à protagonista reconhecer um local dedicado à cura. Nesse caso é mister 

recordarmos não apenas o sincretismo mencionado nas citações acima, mas também o 

sistema de correlação de símbolos que compõe a “gramática” da leitura alquímico-

astrológica. Ao situar as personagens num contexto em que as mesmas convivem com o 

pensamento cabalístico, hermético e astrológico, é preciso também pensarmos em 

termos de como ocorrem as associações tradicionalmente realizadas entre signos 

zodiacais e planetas. Assim, o planeta Mercúrio, no modelo hermético de 

correspondência ou analogia, é o “regente” dos signos de Gêmeos e de Virgem. Ambos, 

na literatura astrológica, são ligados à ideia de absorção e transmissão de conhecimento, 

ambos são signos conhecidos por uma essencial capacidade de articulação intelectual e 

verbal. No entanto, o mesmo Mercúrio possui facetas diferenciadas, quando vinculado a 

cada um desses dois signos. Gêmeos, representa a razão, a escrita, a comunicação e a 

lógica, o comércio, as viagens curtas, a variedade, a multiplicidade, a reprodutibilidade. 

Virgem, por sua vez, representa as habilidades adquiridas por esforço intelectual e 

prático, o trabalho, o bom funcionamento do corpo, a análise profunda, a crítica, a 

minúcia, a capacidade de selecionar criteriosamente, a catalogação, a organização, os 

processos de purificação ou limpeza, e, sobretudo, a saúde e a medicina41. É para este 

ponto que converge o uso do Caduceu em relação à medicina, dentro daquela narrativa. 

                                                            
39 Professor Emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Artigo Disponível em: 
<http://usuarios.cultura.com.br/jmrezende/simbolo.htm>. Acesso em: 31/07/09. 
40 Entre as raízes para tais concepções de universo, encontra-se o “Corpus Hermeticum”. O conjunto de 
textos que recebe esse nome fora escrito entre 100 e 300 d.C. no Egito. É o resultado de um complexo 
sincretismo religioso, de múltiplas influências (inclusive egípcias). Ocorreu no período da Pax Romana, 
que colocou o Egito em contato com o restante do Império. Supostamente escrito Hermes Trismegisto, e 
na primeira pessoa, conta as coisas que lhe revelou seu contato com o nous, espécie de divindade 
absoluta. Durante os séculos seguintes, atribuiu-se erroneamente a esses textos uma exagerada 
antigüidade, situando-o na época das grandes pirâmides. Tal atributo lhe valeu uma leitura reverente e 
atenta que teve importante influência na ciência do Renascimento, quando quase tudo o que fora escrito 
na Antigüidade era lido como revelação fundamental. Entre as mais bem fundamentadas fontes a esse 
respeito temos YATES, Frances A. Giordano Bruno e a tradição hermética. São Paulo: Cultrix, 1995. 
41 RUDHYAR, 1985, p. 43-67. 
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O hermetismo permeou grande parte das práticas médicas até o século XVIII (ver 

capítulo 2) e a figura de Hermes Trismegisto não representava apenas a escrita e o 

conhecimento esotérico, mas a vertente que considerava um sistema de 

correspondências entre o organismo e instâncias suprafísicas que o governavam. Disso 

decorre a associação entre o símbolo aqui apresentado e a medicina dentro das opções 

literárias em questão, não podendo, por isso, tais opções serem tidas como incorreções 

do ponto de vista do estudo das marcas. 

 

FIGURA 28 

 
 

Página 3 (página inteira à direita), edição número 2 (setembro /1999). Os detalhes à esquerda são o diálogo do 
terceiro quadro da página 2 daquela edição e a ampliação do Caduceu da parede do edifício, cuja cobertura 
assemelha-se a uma catedral gótica, dificilmente não remetendo ao período de florescimento da Alquimia no 
medievo. 

 

Ainda em se tratando do simbolismo mercurial e do próprio Caduceu, segue-se a 

análise de três páginas da edição número 15, em duas imagens. A dimensão ou sephirah 

na qual transita a heroína é a indicada pelo número 8: Hod ou “Esplendor”, numa de 

suas traduções possíveis do hebraico antigo ao português. Conforme visto 

anteriormente, é a sephirah de Mercúrio, possuindo as consequentes analogias com os 

mitos a ele vinculados astrologicamente: do Hermes grego e do Mercúrio romano ao 

Toth egípcio, assim como às demais divindades e personagens míticos cujas 

características comportamentais e icônicas remetem ao mesmo padrão.  
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Hod também pode ser traduzida por “brilho”, “luminosidade”, “fulgor”. Este 

último termo traz consigo o sentido de “fogo” – fogo divino, como o roubado por 

Prometeu, o titã dos textos de Hesíodo, logo depois punido por Zeus ao ser acorrentado 

num rochedo e ter seu fígado devorado todos os dias por uma águia (ou abutre), fígado 

este que se recompunha diariamente para ser sucessivamente devorado. Essa visão 

simplificada do mito de Prometeu42 situá-lo-ia, portanto, do ponto de vista dos mortais, 

como uma espécie de portador do fogo, de iluminador, daí a inspiração do nome de 

Promethea e sua relação com a escrita e a civilização, além da imaginação criadora 

(insights, ideias luminosas, a imaginação que impele os homens ao desenvolvimento e à 

civilização). 

É com base nessa possibilidade de interação entre os significados que aqui 

podemos estabelecer a conexão entre Hod-Mercúrio, símbolo da razão, da lógica, do 

Logos, enquanto linguagem, e o termo “luminosidade”, como que remetendo à noção 

racionalista herdada do Iluminismo. “Lançar luz”, é fazer compreender, “esclarecer”, 

tornar claro, inteligível. “Aluno” é aquele que está “desprovido de luz”, seja ela a que 

nos lega o olhar medieval (Luz Divina), seja a do filósofo iluminista, na dicotomia entre 

a luz do conhecimento versus as trevas da ignorância. O Logos do Mercúrio de Moore 

também se alicerça no misticismo filosófico de Fílon da Alexandria (século I d.C.), no 

neoplatonismo e no gnosticismo. Trata-se de um princípio intermediário entre a 

divindade e o universo material43. Não custa reiterar que “intermediar” é uma das 

funções de Hermes, de Toth e de Mercúrio, em todos seus respectivos panteões. O Toth-

Hermes sincrético de Moore, é, como visto anteriormente, a divindade da comunicação. 

Não apenas aquele que informa ou transmite mensagens, mas, sobretudo, aquele que 

narra, que cria realidades diferenciadas a partir do pensamento.  

Seguindo a lógica das referências à Árvore da Vida, na capa daquela edição 

(figura 29) predomina o tom alaranjado, da sephirah Hod. As formas geométricas ao 

fundo são octogonais e, de cima para baixo, assumem a forma de estrelas de oito pontas 

em sua maioria. O modo como essas estrelas e formas octogonais coincidem e 

interagem é inspirado nas “Metamorfoses”, clássicas imagens produzidas por Maurits 

Cornelis Escher, em que padrões geométricos se entrecruzam e transformam-se em 

padrões diferentes (figura 30). Os autores da capa, por sinal, fazem um agradecimento 

ao célebre artista no canto inferior esquerdo.  Trata-se, na verdade de uma mensagem 
                                                            
42 Lembrando que o titã desprezava Hermes, na tragédia de Ésquilo. Embora um e outro não sejam o 
mesmo, o sentido dado à sephirah permite essa associação indireta e sincrética à narrativa de Moore. 
43 Sobre o Logos em Filon de Alexandria, considerações disponíveis em: 
<http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=39>.  Acesso em: 03/08/2009. 
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visual que implica meios diferentes em processo de transição. Isso contém profunda 

relação com o simbolismo mercurial, na série, pois proporcionar a transitoriedade de 

estados ou de formas a princípio não aparentadas ou impossíveis de coincidir, é função 

mercurial, tanto na mitologia quanto na Astrologia. É a ponte e o contato entre 

diferentes através do que lhes é comum e partilhável até que uma e outra coisa tornem-

se únicas ou ao menos unidas. 

Junto às estrelas e formas octogonais, estão várias estrelas de cinco pontas 

reiterando gráfica e discursivamente o formato do selo da ABC (America’s Best Comics) 

na parte superior. Poder-se-ia pensar primeiramente no símbolo do pentagrama, que 

certamente serve de base para a concepção da marca. A capa, todavia, não poderia 

deixar de remeter a um outro conteúdo interno da obra. Promethea sempre ostenta um 

Caduceu que brilha ora com sugestões gráficas de cintilação (com pequenos riscos 

centrífugos), ora com curiosas estrelas de cinco pontas. Sendo um desenho não-

cartunístico, isto é, com traços considerados bastante realistas em desenhos de HQ, 

direcionado para um público adulto, surpreende vermos que parte do brilho do Caduceu 

é representado por “estrelinhas” (ver figura 31). Estrelas daquele tipo são utilizadas 

formalmente quando alguém se fere em quadrinhos de humor com estilo cartum ou 

então em representação de magia em histórias infantis44. Acontece que Promethea é 

fruto de um mundo imaginário, Immateria, que comporta tanto as narrativas mais 

dramáticas do ponto de vista adulto quanto as histórias infantis como Chapeuzinho 

Vermelho. Disso decorre o fato de seu brilho estelar caracterizado por Williams remeter 

graficamente à iconicidade quadrinística e às convenções pictográficas infantis.  

Tanto na capa quanto noutras imagens da mesma edição, é recorrente a maneira 

“escheriana” de levar as partes a confundirem-se e comporem o todo, assim como 

engendrarem outras estruturas a partir do contato das linhas e formas entre si. Esses 

arranjos têm profundas conexões com o significado a ser extraído daquele capítulo, 

conforme veremos na análise das páginas 9 e 10 (figura 38).  

Retornando à capa, vê-se que do topo da cabeça de Promethea emerge o Caduceu. 

Ele não está completo e essa incompletude é propositalmente uma representação do 

                                                            
44 GUBERN, 2001, p. 344. Este signo icônico que representa, na linguagem verbal, “ver estrelas”, quando 
um persongem sente dor, pode surgir em desenhos não caricatos, infantis ou cartunescos. Quando isso 
ocorre, em geral se trata de quadrinhos não tão recentes quanto Promethea, que preza por representações 
menos conceituais e de menor grau iconicidade. Uma HQ mais icônica seria, por exemplo, a da Turma da 
Mônica, em que vários elementos icônico-conceituais que representam ideias (lâmpadas) ou emoções 
(coraçõezinhos em personagens apaixonados) são não só frequentes como também necessários a uma 
comunicação mais expressiva do sentido. As representações mais “realistas”, do ponto de vista do 
desenho vêm pendendo para a estética fotográfica e cinematográfica, com supressão de parte dos ícones 
que pautavam a construção da narrativa quadrinizada desde os anos 1930. 
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número 8, o número da sephirah de que trata a edição, formado pelas duas serpentes 

entrelaçadas. As formas espiraladas das serpentes redundam na espiralação dos dois 

deuses que sustentam o bastão. A emersão do Caduceu ocorre a partir das formas que 

sugerem uma explosão luminosa na cabeça da personagem, como que sugerindo o 

brilho ou “esplendor” que é um dos títulos da sephirah em questão. Finalmente, ainda 

em se tratando do ícone do Caduceu e da representação simbólica da sephirah, Williams 

caracteriza o glifo alquímico-astrológico de Mercúrio como uma raiz para o algarismo 8 

conforme o conhecemos, incluindo em sua parte superior um glifo da Lua com as 

pontas voltadas para baixo (figura 32). Vale recordar o que já foi dito antes a respeito de 

Thoth ser uma divindade lunar. Do mesmo modo, os glifos dos demais planetas 

correspondentes às outras sephirot até certo ponto assemelham-se graficamente aos 

algarismos atualmente utilizados (ver capítulo 2 e as imagens da análise da edição 21, 

mais adiante). São eles: Saturno – G (3); Júpiter – F (4); Marte – E (5); Vênus – D 

(7)45. Esses “glifos-algarismos” são usados nas edições posteriores à tratada neste 

momento, porém a lógica dos autores é a mesma, ao indicar a posição do glifo 

planetário na hierarquização da Árvore da Vida. 

A distribuição simétrica do peso visual possui relação com a dualidade do 

símbolo, com a convergência de fatores opostos a uma síntese. O olhar da personagem, 

assim como a verticalização promovida pelo ícone do Caduceu sugere “elevação”. 

Elevação de quê? Se tomarmos a cabeça como representação isomórfica da consciência 

e da mente racional, entendemos que esse elevar-se ocorre graças às operações mentais, 

à iluminação do intelecto e dos conhecimentos adquiridos. Contudo, o trajeto percorrido 

pelo olho do observador termina por concentrar-se na símbolo da ABC, que ganha 

grande peso, tornando-se uma espécie de segundo centro visual da cena devido a seu 

interesse intrínseco (ARNHEIM, 1998, p. 16-17). O símbolo, construído de modo a 

parecer um glifo alquímico com as três iniciais da linha America’s Best Comics em 

formato estrelado destaca-se afirmando uma proposta editorial especificamente voltada 

para os valores de seu principal autor: Moore.  

                                                            
45 Os glifos planetários são compostos por três sinais gráficos: a Lua, representada por um semicírculo, o 
Sol, um círculo com ponto no centro ou apenas o círculo, e a Terra, uma cruz referente aos 4 elementos 
(Fogo, Terra, Ar e Água). O de Marte pode ser desenhado assemelhadamente ao de Vênus, invertendo e 
inclinando o desenho, com uma cruz sobre o círculo e não uma seta. Vários são os exemplos e um deles 
pode ser obtido em http://www.sacred-texts.com/eso/sta/img/15500.jpg, acesso em: 04/08/2009. Outros 
exemplos e explicações detalhadas em PAPUS, 1997, op. cit., p. 212, e em DEE, John. La mónada 
jeroglífica. Barcelona: Obelisco, 1992, p. 91-107. Este último foi publicado em 1564 e a edição 
espanhola reproduz o facsímile da obra original. 
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Encabeçando o Caduceu, o “glifo” da ABC foi situado de modo a representar não 

apenas a culminância dos objetivos da série, mas também representar graficamente o 

ponto “luminoso” (uma estrela) que gera a impressão de completar algo que faltaria ao 

Caduceu. A linha editorial, naquela capa, torna-se referencial para os assuntos ali 

tratados, em especial a noção, explicada no contexto interno, de que uma produção 

quadrinística, bem como as narrativas ficcionais, é da alçada de Toth-Hermes, os deuses 

da escrita.  

Uma vez que Mercúrio é o símbolo que se encarrega não só das transições de um 

estado a outro, mas também das apropriações e sínteses de significados, tornando-os 

inteligíveis em um dado contexto, eis que a personagem e sua série possuem alicerces 

textuais, contextuais e imagéticos noutros personagens e séries. O selo da ABC, por 

exemplo, apresenta inegável semelhança com o emblema dos tripulantes da nave 

Enterprise, no seriado “Jornada nas Estrelas” (ver figura 33). Eis uma possível 

estratégia de estímulo aos códigos de reconhecimento de leitores, em sua maioria 

adultos, que assistiram a série desde os anos 196046. Entretanto, é inegável também a 

semelhança daquele selo com o Hexagrama Unicursal de Thelema, (figura 33), 

sobretudo no entrecruzamento das laterais. O selo possivelmente reúne ambas as 

representações. O Hexagrama Unicursal, na Árvore da Vida, representa a possibilidade 

de transitar por caminhos “secretos” entre as sephirot superiores. Um dos precursores 

dessa noção teria sido Paul Foster Case (WANG, 1983, p.37), cujo nome compõe o de 

Margaret Taylor Case, uma das Prometheas.47 

Os paralelos intericônicos e intertextuais relacionados a produções televisivas não 

se restringem à supracitada série de ficção-científica. O vestuário de Promethea, mais 

do que assemelhá-la a uma Mulher-Maravilha, chama a atenção pela caracterização 

próxima à da personagem Isis, do seriado norte-americano “The secret of Isis”, 

conhecido no Brasil como “Poderosa Ísis” dos anos 1970 (Figura 34). Esta última fora 

também quadrinizada pela DC Comics na mesma década. As intertextualidades e 

intericonicidades não param por aí: Promethea é detentora de elementos comuns ao 

Thor, da Marvel, e ao Captain Marvel (Shazam!), da DC (ver figuras 35 e 36) . 

Retornando à imagem da capa, temos finalmente o signo redundante das asas. 

Elas se repetem no Caduceu, no capacete de Hermes, à esquerda, e na tiara de 
                                                            
46 Sendo o Sr. Spock claramente um personagem com uma faceta “mercurial”, com sua predileção pela 
lógica. Da mesma forma, a série e seu título sugerem, de certo modo, não apenas “ascensão aos céus”, 
mas aventurar-se, “audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve”, conforme o lema 
mencionado a cada abertura.. 
47 Segundo Robert Wang, haveria mais caminhos “secretos”. Traçando as conexões normalmente não 
representadas entre sephiroth, todas elas conecta-se-iam diretamente (WANG, 1983, p.37-38). 
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Promethea, ao centro. Toth, por sua vez, à direita, não apresenta asas. No entanto, sua 

fronte é a de um pássaro, a Íbis, o que nos mantêm em conexão, por isomorfismo, com a 

ideia de vôo, asas, elevação, daquele que não se limita pelos obstáculos comuns e os 

transcende via saberes e inspirados vôos mentais. As asas que ornam a cabeça da 

heroína, todavia, inserem-se no conjunto de relações indiretas entre Promethea como 

criação artístico-literária e Thor. As relações intertextuais entre um e outro personagem 

são muitas e podem ser verificadas nos temas recorrentes em ambos: objeto “divino” 

como arma e símbolo de poder; Ragnarock e Apocalipse, respectivamente o fim do 

mundo (“crepúsculo dos deuses”) da mitologia nórdica e o das crenças de base judaico-

cristã; seres humanos que recebem poderes divinos; instrumento banal que se 

transforma em símbolo divino (em Thor, o médico deficiente físico Donald Blake bate 

sua bengala no chão e se transforma; em Promethea, Sophie usa uma caneta com a qual 

escreve um poema e recebe os poderes)48; Asgard e Immateria: mundos divinos, 

imaginários ou supranaturais com os quais os personagens convivem; Árvore da Vida 

(Kabbalah) e a árvore Iggdrasil (mitos nórdicos), ambas simbolizam tanto uma espécie 

de sustentação do Universo quanto o próprio Universo. 

Vale recordar, igualmente, que nem Hermes, nem Thoth, em sua mitologia, são 

detentores do poder do raio/trovão, aliás, atributo de Zeus, entre os gregos, de Thor, 

entre os nórdicos, Xangô, entre africanos, e muitos outros deuses de diferentes panteões, 

mas nenhum que corresponda ao mesmo padrão de Thoth-Hermes. Depreende-se, então, 

um outro tipo de sincretismo (intericônico, intertextual), que é o da apropriação de 

atributos de personagens marcantes e sua releitura em novas criações.  

Quanto ao Capitão Marvel e Mary Marvel, estes heróis evocam seus 

superpoderes pronunciando a palavra mágica, o acrônimo formado pelos nomes de 

Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio, sintetizando seus poderes, 

enquanto Promethea recita versos, fazendo o mesmo. Tanto os Marvel quanto 

Promethea de algum modo fazem referência a divindades da mitologia greco-romana e 

personagens bíblicos. Outro fator em comum é o raio que os transforma ou que lhes é 

peculiar. Por fim, é um órfão, Billy Batson, um pré-adolescente que evoca aqueles 

poderes e é orientado por um preceptor mágico, o mago Shazam. Promethea é Sophie 

Bangs, uma moça recém-saída da adolescência, órfã de pai que tem um preceptor na 

forma de um mago, Jack Faustus, com quem faz sexo tântrico a fim de aprender os 

                                                            
48 Isso ocorre no início da serie. No arco final de histórias, ela se transforma meramente recitando um 
poema e imaginando, sem depender de qualquer instrumento material para tanto. 



216 

 

segredos da magia. Enfim, não fora a primeira vez que Moore se baseara em Shazam 

para construir ou reconstruir um personagem, haja vista seu sucesso com Miracleman49. 

 
FIGURA 29 

 
Capa da edição número 15, lançada em agosto de 2001. 

 

 

 

                                                            
49 Que, já vimos no capítulo 1, era o próprio Capitão Marvel/Shazam que sofrera alterações tornando-se 
Marvelman e depois Miracleman, após a publicação de Shazam ter sido encerrada nos EUA devido a 
acusações de plágio do Superman. 
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FIGURA 30 

 

 

Foram gravuras como estas, de M.C. Escher, que inspiraram a produção da capa e o sentido simbólico da 
mesma conferido pelos criadores da série. Se existe uma intertextualidade no sentido narrativo, 
visualmente falamos de “intericonicidade” ou “interplasticidade”. Podemos também pensar em 
“sincretismo” das imagens. Fonte: Site oficial. Disponível em: <http://www.mcescher.com/>. Acesso em: 
03/08/2009 
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FIGURA 31 

 
Quadro da página 19, da edição número 2 (setembro de 1999) 

 

 

 

FIGURA 32 

 
Quadros da página 7 da edição 15 (agosto de 2001) 
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FIGURA 33 
 

  
À esquerda, Spock e Kirk, de Jornada nas Estrelas, o emblema dos tripulantes da Enterprise e a 
semelhança gráfica com o selo da ABC50. À direita, o Hexagrama Unicursal dos thelemitas e o mesmo 
inscrito na Árvore da Vida, conforme Crowley (WANG, 1983, p. 38). Ver também o modelo da Árvore 
da Vida da Kabbalah Luriânica, no capítulo 2, figura 5. Esse modelo, que não demarca os caminhos de 
Gevurah-Kether e Hesed-Kether, como o faz o modelo desta figura, pode ter sido uma das fontes de 
inspiração para Crowley desenvolver as interconexões diferentes que formam o Hexagrama. 

 
 

FIGURA 34 

  
Capa do DVD com a remasterização de Isis, e detalhe com foto da série dos anos 1970, com a atriz Joana 
Cameron. Moore e Williams acrescentaram à visualidade e à magia, fonte de poder de Promethea tanto 
quanto de Ísis, o simbolismo hermético como justificativa. Para Ísis essa justificativa seriam os 
misteriosos poderes do talismã que encontrara numa escavação arqueológica. Fonte das imagens de Ísis: 
<http://www.spiritualitea.com/isis/isistv.shtml>. Acesso em: 04/08/2009. 

 
 

                                                            
50 O selo da ABC não deixa de remeter a algo próximo do processo de “sigilização”, isto é, de produção 
de sigillum, em que uma síntese de palavras, significados, contextos e interesses se condensa num só 
glifo. O método de Austin Osman Spare, por exemplo, consistia em escrever um propósito numa folha de 
papel e do pequeno texto formado eliminar as letras repetidas. Com os caracteres que sobravam, o artista 
produzia uma espécie de glifo ou marca em que eles se conjugavam e por vezes se confundiam numa só 
coisa. Ao final de um ritual de mentalização e, por vezes, unindo isso à masturbação, queimava-se o papel 
e procurava-se esquecer o “pedido” até que o mesmo se realizasse. Outros praticantes queimam o glifo 
apenas após o desejo se realizar. 
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FIGURA 35 

 
Capa do número 272 de Thor, publicada em junho de 1978, e imagem das séries de 2007, pela Marvel 
Comics. Disponível em: <http://www.fantastic-four.nl/thor.htm>. Acesso em 04/08/2009. 

 

FIGURA 36 

 
Acima, à esquerda, capa de uma das mais recentes edições da revista do herói. Disponível em: 
<http://members.ozemail.com.au/~scunge/shazam/cover7.jpg> Acesso em: 05/09/2009. À direita, 
sequência da origem do personagem com sua primeira transformação. Disponível em: 
<http://www.dialbforblog.com/archives/85/whiz2a.gif> Acesso em: 05/09/2009 
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Há, enfim, mais dois sincretismos de imagens e contextos em Promethea: cenas 

de Matrix (brevemente descritas no capítulo 1) e certas características da Dark Phoenix 

(“Fênix Negra”, no Brasil), dos X-Men. A personagem assume a forma da figura 37 na 

“Dark Phoenix Saga”, escrita por Chris Claremont, com arte de Dave Cockrum e John 

Byrne, em 1980, publicada pela Marvel Comics. A Fênix Negra, em resumo, é a Fênix, 

Jean Grey, dos X-Men, que é tomada pelo poder total da entidade cósmica Fênix, 

tornando-a um ser de “puro pensamento”, isto é, suas capacidades a permitem alterar a 

realidade com seu pensamento, algo que Promethea é igualmente capaz de fazer. 

Entretanto, a Fênix Negra ameaça devorar o universo, consumir tudo em suas chamas 

extraordinariamente poderosas, seu “fogo divino”. Afora essas similaridades pontuais, 

as vestes e aparência de Promethea, na fase final da série, ganham alguns elementos 

semelhantes, sobretudo em termos cromáticos. Apesar de não destruir o mundo, 

Promethea “consome” o mundo, elevando-o a um novo patamar de consciência, com 

seu fogo divino atingindo a tudo e a todos. 

O título daquela edição é “Mercury Rising” (Mercúrio Ascendendo). Se por um 

lado a associação com o planeta da sephirah Hod pode parecer óbvia e imediata, por 

outro é preciso conhecer a linguagem astrológica para ver que o título se refere também 

à posição de Mercúrio sobre o signo Ascendente de um mapa astrológico. Tal posição é 

algo que a literatura especializada atribui a quem tende à boa escrita, a uma boa 

articulação verbal, a intelecto rápido e ao potencial para desenvolver boa habilidade 

didática51. 

 

                                                            
51 A versão sombria desse posicionamento é a tagarelice, a trapaça, a desconsideração pelo intelecto 
alheio, a inconstância de interesses, entre outros que podem ser averiguados em qualquer almanaque de 
Astrologia ou literaturas mais aprofundadas sobre o assunto, entre elas a Enciclopédia Astrológica de 
Nicholas Devore (DEVORE, 1977). 
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FIGURA 37 

  
 

  
Acima, recorte das paginas 12-13 da edição 27 de Promethea (novembro/2003) e cena de Dark Phoenix 
Saga, de 1980, desenhada por Dave Cockrum. Abaixo, ladeando o detalhe da página 13, da edição 24 de 
Promethea (fevereiro/2003), a figura do “escolhido”, na série Matrix: à esquerda, cena ao final do 
primeiro filme, de 1999, e à direita, cena de Matrix Reloaded, de 2003, em que Neo, interpretado por 
Keanu Reeves, controla a “realidade” com seu pensamento e imaginação – note-se o gesto característico e 
até mesmo a posição dos dedos de Neo e Promethea. Ao lado de Neo, a estátua do deus hindu Shiva, no 
Nepal. O deus “curador/destruidor”, expressando o mesmo gesto. Na imagem à direita, Neo está 
posicionado à frente de um painel cujas linhas da parte superior parecem partir de sua cabeça, tal qual 
uma representação gráfica de brilho resplandescente ou auréola (nota-se um semi-círculo à direita da 
cabeça, na visão do leitor). Promethea na figura acima assemelha-se a uma mariposa devido ao flutuar de 
suas vestes, tal qual as mariposas da espécie Saturniidae Callosamia Promethea em que os projéteis se 
transformam. Borboletas e mariposas, devido à sua capacidade de metamorfose, são associadas 
simbolicamente ao processo de transformação psicológica e espiritual. Associa-se sua saída do casulo à 
alma que se liberta do corpo morto, relacionando-a, também, à noção de ressurreição. A forma 
“transformada” de Promethea inclui o “Olho da Providência” em sua testa, elemento a ser analisado no 
capítulo 4, em que é relacionado também a Shiva. A fotografia nepalesa da estátua daquela divindade 
encontra-se disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_lord_shiva.jpg>. Acesso 
em: 19/03/2013. 
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Na figura 38, com as páginas 9 e 10 da edição 15, os signos plásticos (textura, 

linhas, formas, diagramação) conforme arranjados pelos artistas, reforçam o caráter de 

transição entre temporalidade e atemporalidade, combinadas com o signo icônico na 

imagem do infinito, que conduzem o leitor à ambientação mítica necessária ao enredo. 

A narrativa, afinal, ocorre num plano suprafísico, onde o transcorrer do tempo não 

existe. Como, então, narrar visualmente algo em um “não-tempo”, se toda narrativa 

pressupõe uma trama, na qual se encontram sucessões ou encadeamentos de fatos, 

causas e consequências? A concepção literária de um “tempo fora do tempo” nos 

permite construir imaginariamente sequências inteiras que ocorrem em paralelo52, ou, 

ainda, conceber passados tão longínquos que pouco importa estarem num passado real 

ou num futuro possível, num tempo que se curva e retorna a si mesmo53. No entanto, o 

problema está em representar visualmente esse conceito. Uma das fórmulas encontradas 

por Moore e Williams para conferir visualidade ao mesmo ao longo das aventuras de 

Promethea está justamente na edição 15. Isso ocorre devido a vários fatores que atuam 

concomitantemente. Um deles é a diagramação. Por um lado, a divisão dos quadros, seu 

distanciamento marcado pelas sargetas (os espaços vazios entre um quadro e outro) 

suscitam no leitor a sensação de tempo transcorrido. Por outro lado, as divisões não 

criam cenas separadas umas das outras, nem tampouco sequencialmente encadeadas 

propriamente ditas. Trata-se de uma única cena, na qual as sargetas atuam para gerar a 

já mencionada sensação de tempo. Mesmo assim, tudo ali é simultâneo e interligado. A 

divisão das páginas, além da própria sugestão de que existem dois círculos coligados na 

forma do número 8 ou de uma fita de Moebius, sugere mundos diferentes 

interconectados. Cada mundo é um universo circular, cíclico, repetitivo, uma infinidade 

em si mesma, conectada a uma segunda infinidade que forma, em última instância, uma 

totalidade. A questão se mantém a todo momento na ideia de ligação de opostos e na 

dinamização dos mesmos numa espécie de circuito.  

                                                            
52 Como as várias sequências nas quais Promethea (Sophie Bangs transformada na heroína) transita pelos 
mundos da Árvore da Vida, enquanto Stacia atua até o retorno da protagonista. 
53 Em várias de suas obras, entre elas “O sagrado e o profano” (São Paulo: Martins Fontes, 2001), 
“Imagens e símbolos” (São Paulo: Martins Fontes, 2002) e “O mito do eterno retorno” (Lisboa: Edições 
70, 1985), Mircea Eliade explica o conceito de “tempo mítico”, aquele que está fora do tempo histórico. 
O tempo mítico, segundo Eliade, é a base do pensamento religioso de diversas sociedades arcaicas e se 
encontra por trás dos ritos do mundo dito “civilizado”. Ele estabelece ainda a dicotomia entre Kairos e 
Chronos, sendo o primeiro o “tempo sagrado” e o segundo o tempo profano. Kairos seria o tempo 
circular, e Chronos o tempo linear. Enquanto Chronos é o “Tempo”, Kairos é o “Templum”, em outras 
palavras, o espaço-tempo que se renova ciclicamente e que pode ser exemplificado nos mais variados 
espaços sagrados em centros de culto religioso. 
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Uma experiência clássica com a fita de Moebius (ou Möbius)54 é seu processo de 

montagem e depois recorte. Dá-se meia-volta numa fita comum de papel, colando-se as 

extremidades uma na outra. Em seguida, já com o formato de 8, desenha-se uma linha 

numa das faces até que a linha se encontre com seu início. Essa linha cobrirá ambas as 

faces da tira de papel. Logo depois, corta-se a tira em dois, seguindo o trajeto da linha 

traçada anteriormente. O que ocorre é um aumento do tamanho da forma anterior. 

Entretanto, se a recortarmos uma segunda vez no mesmo sentido, obter-se-á dois 

círculos interligados como elos de uma corrente. Eis, portanto, o mesmo indicador de 

conexão, aplicado gráfica, discursiva e fisicamente. 

Assim, as personagens caminham pelo símbolo do infinito dando, a princípio, a 

impressão de que há uma sequência a ser seguida nos moldes habituais dos quadrinhos, 

da esquerda para a direita (nos quadrinhos ocidentais) e em zigue-zague. Porém, na 

medida em que a leitura dos balões avança na diagramação, vê-se que é impossível 

prosseguir linearmente. Isso poderia nos fazer pensar que o sentido da narrativa se 

perderia naquele momento, mas não é o que ocorre. As falas de pontos não 

seqüenciados fazem sentido entre si, reiterando a ideia de simultaneidade expressa pela 

imagem. 

A composição, outrossim, é subdividida em 7 partes, se a considerarmos como 

uma única página, e 8 partes, se levarmos em conta que a edição obriga a imagem a 

ocupar duas páginas. Utilizando esta segunda opção, vê-se três quadros verticais na 

primeira, outros três na segunda. Seis, portanto. Esses seis quadros verticais são 

divididos acima e abaixo em dois grandes campos horizontais, iconicamente traduzíveis 

como “dia” e “noite”, “claro” e “escuro”. Oito divisões, afinal! Uma segunda dualidade 

apresentada de forma espelhada e integrada simultaneamente. Nesse espelhamento, as 

personagens, em alguns pontos, observam a si mesmas, percebendo-se em várias partes 

de uma só vez. Tudo ali, de um modo ou de outro, acaba remetendo isotópica e 

isomorficamente55, diretamente ou por analogia, ao Caduceu. 

 

                                                            
54 A fita de Moebius (uma concepção de August Ferdinand Möbius – 1790-1868) é uma superfície 
bidimensional com um só lado. Quando construída tridimensionalmente, seu formato, visto de 
determinado ângulo, assemelha-se ao do número 8 ou ao símbolo do infinito: ∞. 
55 O sentido aqui dado aos termos “isotópico” e “isomórfico” é o mesmo utilizado em DURAND, 2002. O 
isomorfismo, no caso, ajusta ao mesmo nível a trajetória da flecha ao vôo do pássaro, o azul celeste à luz 
do dia. As estruturas isotópicas são encontradas, por exemplo, em esquemas de verticalização do que 
Durand denomina regime diurno da imagem” que também é marcado pelo isomorfismo e pela antítese. 
Assim, o olho, no “alto” do corpo associa-se à luz que vem do alto, ao sol e se opõe às trevas e às 
profundezas terrestre e aquáticas. Durand ainda relaciona outros esquemas ascensionais, como a escada, o 
zigurate, a águia, sempre como representantes de elevação e alcance dos céus. 
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FIGURA 38 

 
Páginas 9 e 10, da edição número 15 (agosto de 2001) 

 

Ainda obedecendo aos códigos cromáticos da sephirah Hod, predomina na parte 

superior da página o tom alaranjado, ali representando um misto de alvorecer e 

entardecer. Na parte inferior, utiliza-se o azul como código de “escurecimento”. O azul 

é uma das frequências de onda mais próximas do preto, de modo que ao leitor é 

indicado o anoitecer e a ausência de luz, ainda que tudo ali seja visível. Ainda assim, as 

estrelas mantêm-se alaranjadas, obedecendo ao código cabalístico da esfera visitada 

pelas personagens. Ressalta-se, igualmente, o brilho alaranjado do Caduceu, que em 

cenas anteriores revestia-se de um azul suave, sugerindo tons elétricos. Ainda quanto ao 

azul, esta é a cor complementar do laranja, pontos opostos no espectro luminoso, pela 

teoria oponente das cores. Ambas, porém, são como extremos de uma mesma faixa. 

Novamente a ideia de totalidade através do vínculo entre oposições em grande parte de 

toda a edição número 15. Quando os tons alaranjados pendem para o amarelo, 

imediatamente encontramos tons roxos ou lilases, suas complementares, por perto. 

Além de valorizarem-se quando lado a lado, as cores complementares absorvem-se 
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mutuamente, anulando características cromáticas, ao serem misturadas. Tendem ao 

branco, no caso de fonte luminosa, e ao preto, no caso de pigmentos. 

O conjunto de elementos contidos na imagem, e em várias outras daquele 

capítulo, aponta para uma direção específica e permite a seguinte interpretação: além da 

razão (Mercúrio, no contexto da série), que pode ser discriminadora e classificadora, 

focalizada na parte, está a totalidade. Ali ela é representada pelo símbolo do infinito e 

pela total conjugação dos fatores entre si permitida pelo modo como foi planejada a 

composição de todos os demais códigos visuais. A lógica racional associa-se à analogia 

multilateral/multifocal, portanto. A linguagem, visto aqui como outro item mercurial, 

não necessariamente exprime conteúdos racionais. Ela se constrói histórica e 

culturalmente, é moldável e adaptável, tem sua formação, entre outros fatores, nas 

relações das sociedades com seu meio. Todas as partes espelhadas e simétricas naquela 

imagem são também correspondentes e complementares. A própria noção de “trama” ou 

“enredo” que acompanha as formas narrativas sugere que as partes e o todo estão 

interligados e são indissociáveis. Narrar é usar a linguagem, que, por sua vez, é atributo 

mercurial. 

Dar sentido ao caos pela razão também é um atributo do símbolo de Toth-

Hermes. Do emaranhado indiferenciado, algo se destaca, tal qual a informação diante do 

ruído ou a figura diante do fundo, para a percepção do observador. Os elementos visuais 

da série indicam sucessivamente esse padrão. Como dito acima, a mensagem da cena da 

mesma forma converge para a ideia de que mesmo a razão discriminadora é passível de 

dualidade ou, mais do que isso, de ambiguidade. Ela pode ser constantemente “verdade 

provisória”, nunca totalmente verdade em si. O infinito é uma representação racional, 

portanto limitada, ambígua e necessariamente imprecisa, daquilo que não podemos 

acessar em nossas limitações humanas. Hermes, afinal, é o deus das trapaças, dos 

ladrões e nenhum conceito criado pela razão é absoluto em si mesmo, apenas assim 

parece ser quando isolado e em condições “ideais”. Muitas “verdades” são ambíguas e 

podem não ser verdades em dado contexto. O saber considerado verdadeiro numa época 

é provisório, pode ser fluido, como a forma do metal mercúrio. 

As páginas 9 e 10 também apresentam uma das características “perigosas” do 

Mercúrio astrológico e de Hod: a descrição constante e a discussão intelectual que não 

sai de si mesma. Em outras palavras, em um diálogo puramente intelectual, corre-se o 

risco de perder de vista a aplicação prática daquilo que é descrito ou discutido, levando 

a considerações que virão a se tornar inúteis e aprisionantes caso os envolvidos não 

partam para alguma ação ou experimentação tendo aqueles conhecimentos por base. 
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Não o fazendo, a tendência é manter-se numa espécie de falso movimento, um 

movimento “infinito”, que leva a lugar algum e mantém o intelectual estagnado em um 

ceticismo que pode mantê-lo seguro em suas crenças e descrenças, mas não promove de 

fato seu desenvolvimento numa direção. Vale dizer que aqui não se tem o ceticismo 

como algo pernicioso. Aliás, seria bem o contrário, com a atitude cética promovendo a 

investigação. O problema estaria num ceticismo utilizado como justificativa para resistir 

e impedir àquilo que pode revelar novas experiências e conhecimentos. Aqui vale 

repetir: uma coisa é “conhecer” o caminho; outra bem diferente é trilhá-lo56. 

Recordando o que foi mencionado no capítulo 2, quanto à natureza do ocultismo entre 

racionalidade, transmissão de uma simbologia onírica, práticas de magia e experiências 

com o inconsciente, o ocultista, afinal, é tão cético quanto devoto, utilizando a 

racionalidade em campos regidos pelo irracional para dar-lhes sentido e, com isso, 

alterar sua realidade. 

Em termos da Teoria do Imaginário, já que o assunto daquela edição é 

basicamente mercurial, o Caduceu de Hermes é um símbolo que mescla o regime diurno 

e noturno da imagem numa só coisa. Suas serpentes e suas asas, símbolos teriomórficos, 

representam, respectivamente, o mundo terreno e o mundo celestial, o ascender pelo 

eixo do bastão, tal qual o pilar central da Árvore da Vida, até atingir o estado de 

iluminação. Não há como não associar tal processo ao da Kundalini57. Não se trata de 

dicotomizar o alto e o baixo, mas sim de tê-los atuando em uníssono, num todo coerente 

e indissociável (o símbolo sintético do regime noturno). Há uma cena bastante 

reveladora de alguns atributos do Caduceu ainda na edição número 2, na página 25 

(figura 39). No primeiro quadro, à esquerda, Promethea afirma que “eles se foram”, 

referindo-se às entidades de Goetia que acabara de banir desenhando no ar um 

pentagrama com o Caduceu. Nesse ínterim, tudo ao redor entra numa espécie de vórtice, 

onde tudo é tragado em caos. Permanecem em estado “ordenado” apenas Promethea e o 

Caduceu. Stacia grita “Sophie! Sophie, me ajude!”, enquanto Promethea a instrui: 

“Agarre o Caduceu!”. Stacia, em desespero, diz querer “acordar”. Entretanto, assustada 

pelas serpentes do instrumento, se recusa a tocar nele e é tragada pelo vórtice.  

                                                            
56 É a diferença entre decorar um mapa rodoviário apenas olhando e pegar um carro para percorrer as 
ruas. Olhando de longe algumas atitudes podem parecer incoerentes, mas na prática aqueles atos e 
procedimentos podem justificar-se. 
57 Detalhe: a palavra é oxítona. Kundalini significa “enrolada como uma cobra” ou "aquela que tem a 
forma de uma serpente", em sânscrito. Trata-se da suposta energia que jaz adormecida no Múládhára 
Chakra, situado na região da base da coluna e órgãos genitais. Em seu processo de despertar, alega-se que 
a Kundalini ascende “serpenteando” pela coluna vertebral, despertando também os demais Chakras (são 7 
principais) até alcançar o Chakra Coronário, a “coroa”, no topo da cabeça. Disso decorrem algumas das 
práticas do Tantra Yoga, que Promethea experimenta em seu contato com Jack Faust. 
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FIGURA 39 

 
Página 25, edição 2 – setembro/1999 

 
A página é desenhada de forma a representar algo similar a uma bad trip de 

drogas alucinógenas (nota-se o conjunto de pílulas, por exemplo, sendo também 

tragadas, no fundo da página), mas é também uma espécie de alerta da narrativa quanto 

ao uso da magia e seus potenciais de alteração de estado de consciência. Naquele 

contexto, as perdas de referenciais em um caso tanto quanto em outro podem ser graves. 

Para evitar tal coisa e assegurar um desenvolvimento seguro é preciso “agarrar o 

Caduceu”, o que significa manter-se vinculado a um sistema de conhecimentos, a uma 

vertente da gnose. Ao recusar-se a fazê-lo, a mente de Stacia vai até Immateria sem 

qualquer “âncora” que lhe permita transitar de volta. Ela ainda pede auxílio a Sophie, ou 

melhor, à “Gnose/Sabedoria” e a Jesus (“Jeez!”) mas sem trilhar o caminho (sustentar-

se pelo Caduceu, outra expressão da Gnose). Posteriormente, na edição seguinte, 
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Promethea vai resgatá-la, enfrentando, inclusive, o “Lobo Mau”, junto à Chapeuzinho 

Vermelho e a “forma-pensamento” do Wheeping Gorila, que atormenta Stacia, com sua 

autocomiseração. Isso contamina por alguns momentos até mesmo Promethea, que num 

momento de “presença de espírito” soca o gorila e foge às pressas do gigantesco lobo 

que a perseguia, carregando Stacia nas costas. O Caduceu, assim como a personagem 

naquela sequência, é um referencial simbólico e também um indicador de ao menos uma 

vertente de Gnose, o que seria aconselhável ao postulante à iniciação, cujas viagens sem 

esse suporte tornar-se-iam extremamente mais perigosas para a sanidade. 


