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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Obras de ficção expressam parcelas consideráveis do imaginário de seu tempo, 

as expectativas, anseios e temores das coletividades. Vez por outra incentivam o 

coletivo a manifestar suas questões latentes. Vez por outra simplesmente apresentam, de 

modo hiperbólico, talvez caricatural, os sintomas dos conflitos e interrogações das 

sociedades que as consomem, sendo que tais sintomas representados são calcados em 

situações concretas1.   

Embora a obra aqui analisada seja de ficção, ela é uma expressão do imaginário 

contemporâneo, que por sua vez contém os sincretismos do hermetismo e do ocultismo 

dos séculos XIX e XX. É um sintoma de algo que se manifesta também na vida 

cotidiana de todos que são permeados de algum modo pelas heranças de símbolos 

greco-babilônicos. Sendo um sintoma de um processo em andamento com interrogações 

acerca de saberes periféricos ao considerado “científico”, pode-se cogitar que jamais 

houve de fato um “re” encantamento do mundo, posto que o mesmo jamais se 

“desencantou” por completo.  

A obra é um sintoma de que essas imagens arquetípicas, a despeito das formas 

que assumem em cada cultura e imaginário, permanecem e atuam junto às realidades 

que experimentamos aqui e agora em nossa vida moderna, seja na forma de rituais 

provenientes de crenças, seja na forma de uma síntese entre a linguagem científica e a 

simbólica. Se as explicações metafísicas medievais deram lugar às explicações 

científicas, estas vêm-se reconfigurando e reconsiderando ao abrigar a possibilidade de 

outras explicações que acabam olhando com outros olhos o modelo antigo e medieval 

de concepção do universo. Isso não se dá pela mera substituição de um discurso pelo 

outro, mas pelo que talvez possamos chamar de “gradual simbiose paradigmática”. 

O processo, no entanto, não constitui evidência de que o mundo se 

“reencantará”, com uma explicação definitiva de que por trás de tudo existiria uma 

divindade com um plano fixado para a humanidade. O “reencantamento”, se é que o 

“encanto” deixou de existir em algum momento, passa por essa adaptação da linguagem 

e por novas descobertas. Não seria uma predominância nem do discurso científico 

vigente nem tampouco do discurso mítico-religioso, mas uma outra coisa que 

possivelmente virá a ser considerada “Ciência”, absorvida pelo que se diria ser o 
                                                            
1 Algumas dessas considerações sobre o imaginário foram associadas ao conceito de “imaginação social”, 
conforme Bronislaw Baczko, no capítulo 1. 



296 

 

discurso científico. Todavia, para tanto, passaria a abrigar olhares mais complexos, 

abrangentes e transversais. Admitir-se-ia, como nas citações de Morin no primeiro 

capítulo, que a função da ciência é dialogar com o irracionalizável.  

Por outro lado, trazer de volta à discussão filosófica as questões ligadas aos 

princípios herméticos, bem como aquelas afirmadas por diferentes modelos de fé 

religiosa (recordando que há uma diferença entre um e outro) não significa dizer que 

eles sempre estiveram certos e ponto final. Também não é dizer que a ciência vigente é 

um aglomerado de disputas de poder e conspirações que quer evitar que todos saibam a 

verdade. Isso seria basicamente legitimar um outro tipo de obscurantismo por dissolver 

a consistência que os postulados científicos possuem e seus resultados. Cabe aos saberes 

científicos e aos sistemas sapienciais antigos uma convergência em um novo saber que 

possa satisfazer até onde possível as necessidades atuais e futuras. Da mesma forma, 

não se está afirmando que “Deus existe” (nem tampouco o contrário), mas sim que há 

algo mais que para que possamos enxergar mais nitidamente é preciso ajustar as lentes 

dos saberes de forma a não seguirmos apenas numa direção na tentativa de desenvolver 

conhecimento.  

Quanto às considerações acima, eis algumas concordâncias através de excertos 

de Kocku Von Stuckrad e Alex Owen como os que se seguem. Iniciando com Stuckrad: 

 
Esoterismo e filosofia natural2 não são a sombra da ciência e do Iluminismo, mas sim o 
seu gêmeo univitelino. Portanto, a imagem permanece incompleta quando se descreve o 
desenvolvimento da matemática e as conquistas técnicas da Idade Média árabe (...) mas 
ao mesmo tempo se excluem as disciplinas esotéricas da astrologia, alquimia e magia de 
tal visão com a justificativa de que pertenceriam a um período supersticioso e 
retrógrado. (STUCKRAD, 2007, p. 176) 

 
Stuckrad igualmente não considera o pensamento mágico como contraposto a 

uma “visão racionalista” (STUCKRAD, 2007, p. 212). De fato, ele não é o único a 

considerar possível conceber magicamente uma parte das manifestações da realidade 

utilizando premissas racionais, sobretudo nas raízes do ocultismo do século XIX. A 

comparação entre “racional” e “místico” relacionando a visão de pensadores do século 

XIX a respeito do ocultismo, já havia sido feita em um excerto de Alex Owen, em que o 

mesmo afirma que a “racionalidade é em si uma convenção”.  Na comparação entre 

                                                            
2  Stuckrad se refere ao modelo de filosofia natural que ainda não integrava totalmente a 
matemática e a física às forças causadoras dos fenômenos naturais. Isso passa a ocorrer durante o 
princípio do que passou a se chamar Revolução Científica, no século XVII, como visto no capítulo II. 
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ocultismo e racionalização, Owen continua, no excerto a seguir, a defender uma fusão 

entre o pensamento mágico e as derivações do Iluminismo: 

 
O ocultismo constituiu uma tentativa de reabilitar o irracional através de uma 
reformulação da idéia de razão no domínio "místico", mas este foi um esforço de 
racionalização dedicado a perfurar o véu do desconhecido, em vez de uma celebração 
espiritualizada de uma "irracionalidade" aterrorizante. Em outras palavras, esta não foi a 
recuperação da "irracionalidade" (...), mas um projeto que buscava acessar e entender os 
grandes segredos do universo através de uma "racionalização intelectualista" e um 
conhecimento abrangente do real obscurecido. (OWEN, 2004, p. 255-256) 

 

Do mesmo modo que na virada do século XIX para o XX, a alternativa “mágica” 

e as derivações do ocultismo visavam uma reconciliação entre imperativos seculares e 

desejos espirituais, suas decorrências ao longo do século XX e no início do século XXI 

manifestam uma permanência desse esforço de reconciliação. Contudo, mais do que um 

reconciliar, se considerarmos as perspectivas que Moore lança em sua narrativa, o 

processo apontaria para uma fusão de ambos.  

No capítulo 1 já havia sido mencionado que se por um lado até o momento não 

podemos ser categóricos (ao menos sob o discurso da ciência vigente) ao dizer se os 

postulados ocultistas são verdadeiros, por outro eles estão entre os sintomas desse 

processo transicional em termos de mentalidade. Ao considerarmos a abrangência da 

série Promethea e sua difusão mundial, o lugar de fala de seus autores, a generalidade 

das temáticas e sua atualidade, vê-se que a mesma representa as interrogações que 

vieram formando o Ocidente e, quiçá, permeiam outros imaginários não-herdeiros de 

uma colonização européia. 

A despeito de credulidades, de considerações mais impulsivas e acríticas acerca 

das funcionalidades, efeitos ou consistência de algumas expressões do pensamento 

mágico, há vertentes em cada linha de pensamento nesse campo que preferem submeter 

seus postulados ao crivo da objetividade e da experimentação. Este seria, por exemplo, 

o caso da Astrologia contemporânea, cujos proponentes sabem perfeitamente bem que o 

universo não é fisicamente comparável a uma cebola e suas camadas e que o Sol e a Lua 

não são planetas. Essas vertentes contudo, atuam sem manterem-se fixas em “dogmas”, 

sejam os que os acompanham desde sua herança medieval, sejam os da ciência vigente. 

Não levar a sério um estudo dentro desse campo apenas porque se julga que teria sido 

“provada” sua “não-funcionalidade” é se desviar da própria perspectiva científica: a de 

rever a seus próprios conceitos e paradigmas constantemente diante das dúvidas que se 

apresentam. Não fazê-lo é abrir precedentes para a estagnação e para aquilo de que 
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justamente o saber científico busca se distanciar: dogmatismos com base em 

argumentos de autoridade e outras falácias. 

Uma visão unilateralmente mágica de um “reencantamento” do mundo se daria 

com base numa concepção exclusivamente organicista do universo. Nela a integração da 

consciência com o corpo divino (totalidade) equivaleria à anulação do tempo e à 

cessação dos conflitos. O “milênio” seria o advento dessa possibilidade de união e de 

ampliação da percepção. Numa eventual fusão entre as perspectivas mágica e científica 

haveria uma mudança de fontes referenciais e uma multiplicação das mesmas, 

desradicalizando as explicações da natureza, comportamento, universo e realidades 

experimentadas. Isso as retiraria de seu exclusivo religioso ou cientifico. Vale recordar 

que o olhar herdeiro do ocultismo transita entre ambos. Se houve um desencantamento, 

ele se deu de duas formas: a parcial e a quase total. A primeira se dá diante dos não-

especialistas que permanecem foram do meio acadêmico ou de questionamentos 

rigorosos no campo da Filosofia. É aquela em que no cotidiano soa absurdo crer que o 

motivo de um engarrafamento no trânsito se deu porque uma divindade assim ordenou, 

mas que se algo está dando errado repetidamente é porque há alguma força “estranha” 

atuando por trás disso. A segunda ocorre de maneira setorizada, em alguns grupos 

sociais, mormente o acadêmico. Trata-se daquela que busca explicações razoáveis e 

plausíveis dentro de considerações aceitáveis pela ciência. Ainda assim, vários 

componentes desse meio permaneceram com cada um dos pés em campos 

complementares entre a racionalidade ortodoxa e aquela que visa permear-se por uma 

outra lógica, a onírica, ou ao menos explicar o motivo de ela ter-se mantido como 

aceitável sob alguns aspectos3. 

Fora as questões de ordem filosófica acima, algumas considerações devem ser 

feitas quanto à autoria da série Promethea. Devido à merecida fama, Alan Moore ganha 

maiores atenções em praticamente todas as HQ’s que escreve. Apesar dos artistas com 

quem trabalha frequentemente serem de alto nível técnico, de traço peculiar e marcante, 

os mesmos chegam a ser secundarizados quando da divulgação das obras. A obra “é” de 

Alan Moore, quase como se os artistas não tivessem papel relevante na criação. Assim 

ocorrera com Williams, o artista principal de Promethea e co-criador da personagem, no 

sentido visual, por algum tempo. Felizmente o mesmo já vem se tornando referência no 

meio quadrinístico. Ainda assim, é curioso ver que se atribui genialidade apenas a 
                                                            
3 Vários cientistas que possuem discursos sintéticos foram citados no capítulo 2, tanto no texto principal 
quanto em notas de rodapé. 
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Moore, mas não a Williams e ao grupo de artistas que complementou a parte visual. 

Estes, embora atuem no processo criativo, de fato em grande parte assumem o papel de 

complementação e acabamento, mas não aquele que elabora o lápis, a quadrinização, a 

estética que está por trás do nanquim e das cores. Isso sem contar o fato de que esse 

mesmo artista em várias ocasiões completa todo o processo, com pinturas que são 

publicadas sem as etapas do nanquim e da colorização.  

 

FIGURA 1 

   
Dois exemplos da série Batwoman, escrita por Williams, em parceria com W. Haden Blackman, 
desenhada por Williams, com o trabalho de cores de autoria de Dave Stewart. À esquerda, as páginas 8-9, 
e à direita a página 18 da edição 3 – DC Comics, janeiro de 2012. Note-se a semelhança das 
representações oníricas da quadrinização, muito frequentes nesta série, com as de Promethea. 
 

Ou Williams seria uma espécie de robô, capaz de reproduzir todas as ordens de 

Moore com riqueza de detalhes ou, o que é mais coerente, ele contribuiu vigorosamente 

com a produção de sentido, ao situar imagens e textos de modo muito apropriado e 

significativo. O fez incrementando tudo com um poderoso senso estético e 

maleabilidade quanto ao modo de representar. Seu trabalho em Batwoman, por exemplo 

(ver figura 1), possui visualidade comparável com o de Promethea, não apenas no que 

tange às formas anatômicas ou seu estilo de sombreado, mas à originalidade da divisão 

dos quadros. Ela se compõe pela decoração da página, às vezes com padronagens, às 

vezes ao guiar o olhar do leitor espiraladamente, e no uso inteligente de figura e fundo 

(como na fênix da página singular da figura 1). Como Batwoman, desenhada e co-

roteirizada por Williams é posterior a Promethea, pode-se levar em conta o fato de que 

o artista talvez tenha apreendido elementos do estilo de Moore para construção das 
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páginas. Entretanto, seria desmerecer a qualidade de seu trabalho e a 

criatividade/originalidade do mesmo pensar que Moore não lhe teria dado alguma 

abertura para fazer aquilo que faz de melhor: construir visualmente as sequências. Há 

uma partilha de originalidade entre ambos e Williams não fora menos importante nesse 

processo criativo, especialmente porque além de artista ele também é um escritor 

talentoso. Se por um lado Moore indicou pormenores como a inserção de personagens e 

símbolos em suas páginas, por outro o modo como Williams representa os estados 

alterados de consciência foi decisivo para a produção da estética e dos significados 

transmitidos pelas páginas de Promethea. 

Quanto à imaginação (“fantasia-imaginação”4), assunto bastante presente em 

todo este trabalho: em concordância com Rudolph Arnheim, o sentido da visão possui 

um aspecto cognitivo que aquele autor denominou “Pensamento Visual” (ARNHEIM, 

1998). Podemos cogitar um acréscimo ao situarmos a imaginação igualmente como um 

processo cognitivo, uma faculdade da mente humana capaz de sintetizar informações 

existentes, promover novas e dar-lhes novos sentidos, preencher provisoriamente 

lacunas de conhecimento e de experiência. À imaginação também cabe produzir 

alternativas para as realidades vigentes. Imaginação, portanto, seria também cognição, 

porém, em um nível muito elevado de operação do raciocínio, dos sentidos, da 

memória, conjugando tudo isso com o arcabouço cultural de que cada um faz parte. Na 

série a faculdade da imaginação foi apresentada também como capacidade de antever e 

de transportar a percepção e o intelecto através de diferentes níveis de realidade e até de 

mesclá-los. Além disso, como uma forma de acessar realidades imateriais, ela traria 

consigo a possibilidade de transformar o mundo concreto por ser veículo de 

“emanações” de uma mente universal, algo manifesto individualmente de múltiplas 

maneiras5. 

Ao postular que “todos os nossos deuses são ficções”, Moore se empenha em 

representar, através das “roupagens” assumidas por seus personagens ao longo da trama, 

as diferentes camadas e expressões pelas quais um mesmo princípio arquetípico surge 

no imaginário e nas diversas culturas. As várias Prometheas são também outra 

expressão de algo que Moore já teria captado ao escrever sua versão de Supreme e o 

próprio Tom Strong, este calcado em Doc Savage: revisões e adaptações de um mesmo 
                                                            
4 Recordando o termo “fantasia” em Aristóteles, que é, também, a capacidade de elaborar e/ou “ver” 
imagens que não necessariamente são concretamente presentes. Ver imagens desse modo é imaginar. 
5 Essa concepção sobre a imaginação e a concretização de realidades torna a recordar o reichiano 
“Orgone”. 
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princípio. Entretanto, é provável que Moore tenha visto nessas revisões de personagens 

algo que as culturas vêm fazendo há milênios com as histórias que ora recebem por 

circularidade cultural, ora produzem mesmo sem ter tido contato com alguma outra que 

lhe pudesse transmitir o princípio. Uma das sequências em que as imagens arcaicas e 

sentidos “revistos” culturalmente se manifestam mais claramente encontra-se na edição 

21, quando Promethea e Barbara Shelley alcançam a esfera de Binah. Ali encontram 

Ishtar, que é também, sob vários aspectos, Astarte, Ísis, Inana e Maria. Todas deusas 

geradoras de um ser divino que traria uma nova condição ao mundo. Nas páginas da 

edição 21 as personagens adentram Binah por uma caverna em forma de pernas abertas 

com uma vagina ao centro. Ao fazê-lo adentram também à esfera da deusa-mãe ou 

deusa-fértil/deusa-útero. Encontramos paralelos culturais do mesmo simbolismo em 

casos diversos no Brasil com a mesma figura de Nossa Senhora. Por exemplo, no 

processo de construção do Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, em 1608, a narrativa 

popular diz que um certo Ayres6 teria colocado uma pequena imagem da Virgem Maria 

numa gruta natural do Morro do Outeiro. O ato da inserção da deusa-mãe numa gruta 

ocorre ali tanto quanto em Fátima ou em Braga – Portugal –, no Santuário de Bom 

Jesus, em que mesmo em grutas artificiais, a imagem de uma santa de aspecto similar ao 

da Virgem é colocada no centro desse espaço no “interior da terra”. A estrutura do 

símbolo é a mesma e, se analisarmos de acordo com a teoria do imaginário, novamente 

retornamos aos elementos ligados ao nascimento e criação de uma realidade que 

suplanta o tempo. A semente que surge/brota do útero da Terra, representada 

isomorficamente pela santa-deusa e pela caverna-útero é também a serpente ou o dragão 

que heróis-deuses matam em sua toca, onde permanecem enroscados, em formato de 

gérmen. Eis, portanto, o processo reprodutor e fecundador implícito numa forma 

narrativa em que o elemento fálico é introduzido nas entranhas férteis da Terra. 

Quanto às projeções culturais em torno do corpo como referencial de um 

universo onírico, antropomórfico e antropocêntrico: as imagens de Promethea 

expressam como as construções imaginárias, obedecem a um simbolismo em que o 

corpo humano torna-se código. Esse código parte de matrizes culturais herdadas, 

apropriadas e relidas pela ótica da cultura de massas. Vimos tal simbolismo corpóreo 

contribuir para a construção de um imaginário transcendente a partir dos processos 

fisiobiológicos, como nascimento, crescimento, alimentação, excreção, reprodução, 

                                                            
6 Disponível em: <http://www.outeirodagloria.org.br/historia_02.htm>. Acesso em: 15/05/2011. 
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envelhecimento e morte. Esse mesmo imaginário identifica elementos que produzem ou 

respondem a anseios, expectativas e temores coletivos de seu tempo, o que faz com que 

mesmo encetando uma viagem por temas arcaicos, a história da personagem seja tão 

atual e impactante.  

Na construção de Moore, Promethea seria a portadora de uma espécie de 

verdade transcendente, condensando muitos saberes antigos em sua figura fictícia e 

levantando questões cruciais de nosso tempo no diálogo entre ciência e magia, ou 

melhor, entre dois tipos não-excludentes de conhecimento. A verdade seria uma 

experiência peculiar, subjetiva e incomunicável por meios com menor possibilidade de 

síntese. Ali a Promethea-Mercúrio, a fala, torna-se Promethea-Saturno, o silêncio, no 

âmbito do retorno ao ventre cósmico. A revelação daquela passagem e também no 

arcano 20, o Aeon (figura 2), ocorre nos recônditos silenciosos da subjetividade e das 

coisas que não poderiam ser ditas, só experimentadas diretamente. Se a verdade puder 

ser dita através de uma história em quadrinhos, provavelmente não o será pela leitura 

corrida de seus textos, mas sim pelo imergir na combinação de texto e imagem ou de 

imagem e contexto, extraindo dali significados outros que não os da superfície. Nesse 

ponto, a leitura de HQ’s é uma eloquente “Virtude do Silêncio”. A verdade levaria junto 

consigo, e como via de acesso, uma experiência estética tal qual o que Abraham Moles 

denomina “informação estética”. 

 

FIGURA 2 

 
O Aeon, no tarot de Thoth. 
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No encerramento dessas considerações, algumas palavras sobre a importância dos 

signos fixos do zodíaco naquelas representações, tendo como referencial uma rápida 

comparação de outras páginas em que os mesmos surgem. Ao final, um breve comentário acerca 

dos dois pôsteres gigantes formados pela junção das páginas da edição 32. 

Os signos fixos – nessa ordem: Touro, Leão, Escorpião e Aquário – são demarcadores 

do ponto de maior intensidade das características de cada estação do ano, o que os torna 

referenciais de uma ordem temporal e universal desde os primórdios da Astrologia na 

Mesopotâmia7. Na figura 3 a sequência tradicional dos mesmos se inverteu, do movimento anti-

horário para o horário. Com isso, a imagem representa essa sequência como se fosse observada 

“do outro lado”, isto é, do ponto de vista de quem “transcendeu” o estado mundano e que estaria 

acima da esfera das estrelas. O signos fixos formam uma esfinge, se unidos num só corpo, com 

Aquário na cabeça, o Leão, nas patas dianteiras, a Águia/Escorpião nas asas (costas) e o Touro 

nas patas traseiras. Tal imagem composta nos remete à figura edipiana, com o célebre “decifra-

me ou devoro-te”, do animal mítico, que confronta Édipo com um enigma cuja resposta é a 

própria condição humana e suas posturas diante da passagem do tempo8. Decifrar a esfinge é 

suplantar o tempo, se não por vias físicas, ao menos por vias espirituais e filosóficas, com o 

Entendimento (Binah) dos processos vitais. A divisão do céu onírico em quatro estágios 

principais equivale à construção do corpo divino no Adão Kadmon, cujas letras hebraicas Yod, 

He, Vav e He, que também podem ser escritas de cima para baixo (figura 4), são uma 

esquematização de um corpo humano universal9. 

Na figura 3, a mão de Promethea apontando para o fogo da lareira, chama a atenção 

para seu simbolismo de luz, iluminação e purificação. No contexto da imagem, com o aspecto 

celestial que comporta, o fogo também representa o acesso ao céu empíreo (cuja etimologia é 

“ígneo”, “do fogo” – HOUAISS, 2001), acima do universo manifesto. Ela quase acaricia o 

chifre do touro, tanto um elemento fálico quanto lunar como nas representações corníferas da 

Lua sobre a cabeça de Isis. De fato, no sistema de regências planetárias, além de Vênus ter seu 

domicílio em Touro, a Lua ali está exaltada. Aquário, na forma de Ganimedes, o aguadeiro do 

Olimpo, derrama o néctar divino na região do seio esquerdo de Promethea. A cor esbranquiçada 

faz recordar leite, como o da “Via Láctea”.  

Os textos ao redor, como outras páginas duplas da série, podem ser lidos de qualquer 

ponto de partida e constituem mais um monólogo do autor que pura e simplesmente uma fala da 

personagem. Esses balões não possuem pontas indicando de onde saem as falas, representando 
                                                            
7 Quanto às origens mitológicas e culturais da Astrologia, ver CAMPION, 2008; STUCKRAD, 2007; 
CAMPBELL, 2010. 
8 Em linhas gerais, a esfinge pergunta qual seria o animal que “pela manhã anda com quatro patas, à tarde 
com duas e à noite com três”, ao que Édipo responde: “o Homem”. Este engatinha, quando criança, é 
bípede quando jovem e adulto e usa uma bengala para se apoiar quando idoso. 
9 Apesar de que não se trata, aqui, de uma equivalência de cada letra com cada um dos signos fixos, mas 
sim de um paralelo com a idéia de quaternidade de que consistem ambas as representações. 
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possivelmente uma comunicação pelo pensamento em que todas as idéias ocorrem 

simultaneamente. Os textos falam sobre “recordações quanto ao que ainda não ocorreu”. Os 

números romanos VI e IX do relógio externo, mais esmaecido, foram escritos XI e IX, com o 6 

similar ao 11. Aqui a alusão é à inversão do formato dos números 6 e 9. A imagem mostra 

Promethea ainda sentada ao lado da parede de tijolos da lareira, na atitude de contadora de 

histórias que assume no clímax do Apocalipse naquela narrativa. A divisão quaternária torna a 

aludia à ausência de tempo juntamente com os textos dos balões. A quaternidade, ali, implica 

também a quadridimensionalidade, em que o tempo/espaço são uma só coisa. Os ponteiros do 

relógio interno indicam as 3:45. Se especularmos com esse detalhe, teremos a sequência 

numérica 3, 4 e 5, ou seja, a trindade, a quaternidade e a quintessência, e a soma desses 

números, que é 12, o número dos signos zodiacais. Já foi indicada acima a semelhança entre o 

XI e o IX, como 6 e 9. Se esta especulação acerca da semelhança entre os números for levada 

em conta, teremos o conjunto 6 e 9 e o 12 e 3. 12, em aritmologia pitagórica é também 3, ao 

serem somados os algarismos 1 e 2. Todos são múltiplos do 3, que na Kabbalah é Binah, que é 

Saturno, o Tempo/Crono. A imagem seria, então, uma representação do limiar do tempo para o 

não-tempo. 

A Águia tem seu bico na direção da cabeça de Promethea e dentro da divisão do círculo 

maior que corresponde ao signo de Escorpião. O mesmo acontece com a localização das demais 

figuras do quaternário fixo. A posição de cada um corresponderia a um aspecto da forma divina 

da personagem: Escorpião está na linha do transformador/purificador Olho de Shiva (Olho da 

Providência) da testa de Promethea. Leão está na linha da lareira, o “fogo central”, tal qual o 

Sol, regente desse signo. Touro está ao alcance de sua mão, o tato, o toque, a experiência 

material dos sentidos. Aquário serve o “leite estelar” com que a deusa alimenta homens e 

deuses. 

A figura 5 mostra outra aparição anterior dos signos fixos, desta vez nas roupagens do 

arcano “O Universo”. Nas páginas da figura, mostrando Promethea a andar em direção à mulher 

com a serpente, é não apenas a figura da dança da reprodução, da serpente kundalini que 

ascende via coluna vertebral. É também uma imagem de retorno, pois se Malkhuth é a última 

parada da emanação que parte de Kether, ela também é o ponto de retorno a Kether. Note-se a 

representação do zodíaco, do aspecto vaginal, das asas e da serpente, todos de uma só vez 

unificados num todo cujas partes se complementam. Nascimento e fecundação, morte e 

renascimento, início e fim, como no Uroboros, que morde a própria cauda, como na Nossa 

Senhora, que suplanta a serpente, ou como Babalon, que com a serpente-dragão é um e o 

mesmo. A imagem surrealista de Williams não deixa de soar como o estado entre o sono e a 

vigília, entre o mundo concreto e a entrada no caminho de ascensão conforme as tradições 

ocultistas. 
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FIGURA 3 

 
Edição 31, paginas 10-11, outubro de 2004.  

Os 4 signos fixos e a explicação de promethea com o zodíaco ao fundo. 
 

 

FIGURA 4 

 
O tetragrama divino Yod (cabeça), He (braços e ombros), Vav (tronco e coluna), He (quadris e pernas). 

Autoria: Carlos Hollanda 
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FIGURA 5 

 

À esquerda, as páginas 20-21, da edição 13, no início da jornada de Promethea pela Árvore da Vida. 
Trata-se do caminho do Universo, no Tarot, que vemos, no exemplar do Tarot de Thoth, à direita. Chama 
a atenção a frequente representação dos signos fixos, Touro, Leão, Escorpião (Águia) e Aquário: 
“animais” sagrados da visão de Ezequiel ou a “esfinge”, contendo subdivisões análogas ao nome divino 
(YHWH) e ao corpo do Anthropos. 
 

 

A figura 6 é todo o conteúdo da edição 32, publicada em abril de 2005. Após a 

montagem do mosaico de páginas e vistas à distância, enxerga-se a forma de dois rostos de 

Promethea em diferentes momentos da série: sua fase inicial e sua fase de anjo apocalíptico. 

Moore, Williams e a equipe da série fecham a narrativa com algo que sugere o mesmo que a 

percepção de um Anthropos por trás das etapas e das divisões que experimentamos. Haveria, 

então, uma consciência ou um ser total composto de todas aquelas partes. Holograficamente, 

cada parte é uma imagem do próprio ser, isto é, Promethea, aparece em todas elas dando 

explicações sobre símbolos e elementos que constam na série.  

Apesar de as palavras constituírem, entre outros fatores, idéias, e as idéias poderem 

alterar o panorama das realidades vigentes, em determinadas condições, elas não seriam os 

únicos aspectos a considerar nas concepções sobre magia. Junto a elas as representações 

icônicas e a escrita promovem o mesmo, lembrando ainda que a escrita possui óbvias raízes 

icônicas, originárias desde pinturas rupestres a sinais paulatinamente simplificados e 

conjugados. Isso pode ocorrer desde a atribuição de sentido entre imagem e oralidade que 

complementaria o sentido com uma leitura interpretativa (como ao contar-se uma história diante 

de imagens) até o da gramática e da combinação direta de caracteres entre si formando fonemas. 

Nesse caso, estamos bastante próximos da relação entre Mantra e Yantra, termos hindus do 

Tantra Yoga que em linhas gerais referem-se à oralidade e à representação gráfica ou gestual, 
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respectivamente. Ainda que sejam denominadas de modo diferente, as práticas ritualísticas de 

muitas sociedades combinam o uso de Mantra e Yantra, na forma de orações, cantos e 

recitações (Mantra) e de imagens, símbolos, gestos, danças e atos (Yantra). O que Moore e seus 

parceiros artistas promovem com aquela narrativa é uma união desses princípios na imaginação 

de seus leitores e consequentemente a invocação de um “algo mais” que entretém e que produz 

sentido além do entretenimento. 

 

 

 

FIGURA 6 

 
Edição 32, pôsteres (frente e verso) formados pela junção de todas as suas páginas (abril de 2005). À 
esquerda, a Promethea-verbo, a mercurial, a que fala e escreve, que indica o caminho. À direita, a 
Promethea-olho, a que se torna o caminho, a que vê e que imagina, que antevê. Duas facetas da Gnosis. 
 

 

 


