
INTRODUÇÃO

Criaturas Flamejantes

 

Os quadrinhos surgiram na imprensa escrita como uma diversão frugal. As pequenas 

tiras de histórias cômicas serviam como um atrativo a mais na disputa pelos leitores, muitos 

deles recém alfabetizados. A simplicidade de linguagem e narrativa inerente aos quadrinhos é 

talvez uns dos postulados mais recorrentemente associados ao  media, ainda hoje é comum 

classificá-los como uma leitura para crianças, uma leitura superficial que contrastaria com a 

chamada ‘literatura séria’.

A expressão ‘quadrinho adulto’ via de regra gera uma certa curiosidade, quando não 

um desconforto quando ouvida pela primeira vez. O interlocutor imediatamente se pergunta o 

que levaria um leitor maduro a dispensar seu tempo, dinheiro e atenção em um passatempo 

tão infantil. Por que não utilizar esse tempo com uma atividade mais produtiva como ler “os 

grandes clássicos da literatura”? O que esses papéis manchados de tinta têm de tão especial 

para despertar paixões e criar subculturas herméticas como os nerds, os geeks e os otakus1? 

Existem diferentes tipos de leituras assim como existem quadrinhos diferentes. Scott 

McCloud  (2005),  numa  tentativa  de  encontrar  uma  definição  tão  geral  quanto  possível, 

afirmou que os quadrinhos são o que acontece entre um quadro e outro. Excluindo tudo o que 

lhes é acessório, sobraria isso: a narrativa gráfica entre quadros. A diferenciação entre o que é 

ou  não  quadrinho  passa  justamente  pela  constatação  da  existência  da  narrativa  gráfica 

seqüencial,  ela  é  o  que  separa  os  precursores  da  ‘literatura  em estampas’,  como  o  suíço 

Rudolph Töpffer, dos quadrinhistas propriamente ditos.    

A afirmação difundida socialmente, de que os quadrinhos seriam uma sub-literatura, 

um veículo inadequado para uma expressão formal mais séria parte do pressuposto de que as 

narrativas triviais, toscamente escritas e desenhadas que se encontra comumente seriam uma 

espécie de radiografia da máxima expressão do gênero. O que se esquece é que as histórias 

1 Os  termos  designam  jovens  anti-sociais  que  dedicam  seu  tempo  a  consumir  e  sistematizar  o 

conhecimento adquirido sobre quadrinhos, ficção científica,  vídeo games ou computadores.  Os Nerds,  termo 

popularizado nos anos 80, são mais identificados com os estadunidenses fanáticos por cultura pop. Os geeks, 

embora originalmente associados a uma fase germinal da cultura pop ainda nos anos 20, hoje são mais ligados à 

tecnologia. Os otakus são os fãs extremos de cultura pop japonesa, principalmente mangás e animês, os desenhos  

animados nipônicos. É interessante ressaltar que todos esses termos antes de ganharem uso comum, tinham uma 

carga fortemente pejorativa.
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em quadrinhos (doravante HQs), diferentemente da literatura, por exemplo, surgem não como 

expressão de uma classe ‘elevada’,  nem como um produto de alta cultura,  mas como um 

produto industrial dos meios de comunicação de massa que, enquanto tal, deve passar por um 

processo de “adequação do gosto e da linguagem às capacidades receptivas da média” (ECO, 

2004, p.12).

Como o cinema, que surge como uma mera curiosidade técnica e, depois de construir 

sua  forma  e  linguagem,  emerge  como  uma forma  de  arte,  as  HQs também possuem um 

potencial ilimitado enquanto meio de expressão. Partindo do conceito simples de contar uma 

história por meio de imagens, os quadrinhos também construíram sua linguagem e sintaxe 

com elementos como o balão, a onomatopéia, o recordatório, o requadro, as linhas cinéticas e 

as metáforas visuais. Com seu arcabouço estrutural bem definido, as HQs podem servir como 

meio para a veiculação de manifestações artísticas em qualquer nível, seja ele alto, médio ou 

baixo, tudo vai ser definido pelo “tipo de valores que veicula e pela complexidade das suas 

referências culturais” (ECO, 2004, p.55). Como já afirmou o roteirista de quadrinhos Harvey 

Pekar  (2006,  p.47)  em uma das  histórias  da  série  American Splendor,  “Quadrinhos são 

imagens e palavras: com imagens e palavras você pode fazer qualquer coisa!”

Os quadrinhos e a mídia de massa 

Os quadrinhos são uma forma de comunicação visual impressa que se concretizam 

enquanto  meio  de  comunicação  de  massa  pelo  aparato  da  “reprodutibilidade  técnica” 

(BENJAMIM). Com a migração dos quadrinhos dos jornais para as revistas em quadrinhos 

propriamente  ditas,  em  que  as  histórias  ganhavam  proporções  maiores  que  nas  tiras  ou 

páginas dominicais, as HQs passam a ser amplamente veiculadas ganhando, enquanto objeto, 

um fim que se limita em si próprio, ou seja, ganham o corpus autônomo de produto e são 

vendidos  não mais  como um atrativo  a  mais  dentro  dos  jornais  e  sim como um produto 

cultural de entretenimento.

O mercado de quadrinhos estadunidense foi o primeiro a se consolidar e, como tal, 

ainda se mantém como o mais influente do mundo, apesar da invasão nipônica dos mangás e 

do fato de o volume editorial de quadrinhos no Japão ser maior que do resto do mundo. O 

início do mercado dos  comics foi marcado por uma grande diversidade, havia uma grande 

aceitação do público tanto de histórias humorísticas,  com bichos,  sátira à vida doméstica, 

crítica aos costumes, protagonizadas por crianças, quanto às aventuras de ficção científica, 
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policiais,  de  piratas,  na  selva  ou no velho oeste.  Em 1938 surge  o primeiro  super-herói, 

adequadamente batizado de Superman (utilizaremos itálico para os personagens e negrito para 

as publicações).  Já no ano seguinte surgiram o  Batman,  Namor, o príncipe submarino e o 

Capitão Marvel. Essas criaturas flamejantes acabaram por modificar totalmente o mercado 

dos  comics e a constituir-se como a grande representação da figura do herói no século XX. 

Sua história é considerada por muitos como a história do próprio século, de suas quimeras, 

seus sonhos e suas ilusões.

Os super-heróis estrearam em editoras de pornografia e ficção barata para ascenderem 

a poderosas marcas como a Marvel e DC Comics. Mesmo não contando mais com as cifras 

impressionantes  de  outrora,  a  hegemonia  dos  super-heróis  no  mercado  dos  comics é 

incontestável o que, de certa maneira, demonstra uma espécie de regressão dos gêneros e das 

possibilidades narrativas e estéticas dos quadrinhos. Entenda-se que o mercado de quadrinhos 

estadunidense é bastante diverso, com uma infinidade de editoras pequenas publicando um 

material  alternativo.  Contudo esse fenômeno editorial  é modesto  e limitado a um público 

restrito  e  especializado,  nas  tiras  de  jornal  o  humor  curto  que  se  encerra  em  poucos 

quadrinhos praticamente enterrou as tiras com continuação. Os super-heróis, enquanto gênero, 

se impõem como uma estrutura narrativa amplamente aceita, seu apelo é visceral e, mesmo 

quem não tem por hábito ler suas histórias conhece seus personagens e compreende a lógica 

de suas ações. Segundo Dorfman, “A popularidade dos super-heróis deve-se principalmente 

ao  fato  de  terem  trazido  resposta  às  profundas  contradições  que  se  desenvolveram  na 

sociedade norte-americana[após a grande depressão de 30]” (1978, p.71).

O apelo  visual  e  da  narrativa  simples  e  maniqueísta  dos  super-heróis  possibilitou 

diversas transposições/adaptações para o meio audiovisual, seja no cinema, em seriados ou 

em animações, muitas delas com grande sucesso comercial e uma forte penetração na cultura 

pop. A kripytonita2 ou o cinto de utilidades do Batman são referências bastante difundidas e 

veiculadas na sociedade.  O visual marcante e muitas vezes espalhafatoso dos super-heróis 

também são amplamente utilizados em propagandas e merchandising.

Os  comics de herói têm uma influência decisiva sobre a produção quadrinhística do 

resto do mundo, inclusive no Brasil, onde se destacam os super-heróis Raio Negro, Cometa, 

Velta e os criados por Eugenio Colonnese. Muitos dessas HQs nada mais são que uma cópia 

de qualidade inferior do que é produzido nos EUA. Esses padrões exportados dificilmente se 

2  Metal de Kripyton, planeta natal do Superman que possui a capacidade de tirar as forças do herói, deixá-lo 
mal, etc, a depender de sua cor.
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adequam a uma realidade ficcional ambientada no Brasil e raramente tem boa aceitação por 

parte do público.     

 

A escolha do objeto, as estratégias investigativas e a opção pela análise do discurso

O  super-herói  surge  como  um  conceito  de  herói  tipicamente  moderno,  moldado 

exclusivamente  dentro da cultura  de massa  e  produzido para ser amplamente  veiculado e 

consumido. O herói, essa figura arquetípica que se modifica com o tempo, é um reflexo do 

tipo de sociedade e do homem que o produziu da mesma maneira que é o eixo, o fio condutor 

da  maioria  das  narrativas.  O  estudo  do  herói  funciona  então  como  uma  estratégia  de 

aproximação com qualquer obra que prescinda de narrativa. 

A trajetória e a evolução do super-herói de figura trivial e infantil a personagem adulto 

e com  status de figura literária é também a história do quadrinho enquanto mídia e objeto 

estético. Essa evolução deu-se de maneira lenta e gradual, mas a ação autoral de determinados 

indivíduos  durante  a  década  de  80  do século  passado  serviu  como  um catalizador  e,  de 

determinada maneira, funcionam como um marco de ruptura entre o quadrinho de super-herói 

tradicional  e  o  adulto.  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  a  utilização  do  discurso 

quadrinhizado para a constatação de como discurso de construção do herói é determinado 

pelas práticas discursivas que refletem as expectativas do público, a mudança mercadológica e 

as  exigências  da  ação  autoral.  O  discurso  sobre  o  super-herói  também  é  um reflexo  do 

discurso sobre o herói no interior da cultura de massa. 

Para tanto utilizaremos a obra do roteirista inglês Alan Moore como objeto de estudo, 

tanto por sua importância como pela representatividade no que se refere à mudança discursiva 

sobre o herói. Dada a extensão da obra do autor nos deteremos com mais ênfase à mini-série 

em doze edições Watchmen, desenhado pelo também inglês Dave Gibbons. A mini-série foi 

publicada originalmente pela DC Comics, em 1988 e tornou-se um marco das HQs como arte 

e literatura, sendo o primeiro quadrinho a receber um prêmio literário de qualquer espécie, o 

Hugo, de ficção científica, além de constar na lista das 100 melhores obras de literatura do 

século feita pelo New York Times. Dentro da indústria de comics de super-herói, Watchmen 

redefiniu  totalmente  os  padrões  de  qualidade,  bem  como  construiu  toda  uma  série  de 

discursos sobre o herói e estratégias discursivas que, posteriormente foram decisivas para toda 

a mudança quanto ao que o discurso quadrinhizado diz desse herói.
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Essa renovação do super-herói tradicional modifica totalmente o mercado dos comics, 

fazendo com que esse novo quadrinho adulto deixe de estar segmentado a um público mais 

sofisticado e restrito. O selo de quadrinhos adultos da DC Comics, o Vertigo, é um fenômeno 

midiático e massivo,  ao contrário de eventos editoriais  mais modestos embora não menos 

influentes,  como  o  quadrinho  underground de  Robert  Crumb,  por  exemplo.  O  que  o 

quadrinho adulto de super-herói tem de tão específico e especial é a capacidade de aliar um 

alto padrão de qualidade a um apelo comercial forte.

A orientação da pesquisa será fundamentalmente qualitativa.  A análise de qualquer 

produto  cultural  bem  como  o  exercício  crítico  orientado  a  uma  manifestação  artística  é 

essencialmente  marcado  pela  subjetividade  e  como a  construção midiática  da  realidade  é 

permeada  pelo  simbólico,  apenas  uma  abordagem  qualitativa  pode  possibilitar  uma 

compreensão razoável dessa realidade multifacetada e complexa.

Na  pesquisa  qualitativa,  diferentemente  das  pesquisas  tradicionais,  a  coleta, 

interpretação  de  dados  e  formulação  de  hipóteses  não segue uma seqüência  clara  e  bem 

definida:  a  análise  e  a  interpretação  dos  dados  é  feita  concomitantemente  à  coleta.  Um 

processo indutivo, que não pode seguir regras precisas aplicáveis para muitos casos, em que 

novos dados e novas leituras vão sendo exigidos acaba por construir um mosaico entre teoria 

e empiria. A realidade construída socialmente não pode ser apreendida de maneira arbitrária e 

classificada de maneira sistemática em suas categorias.

A opção teórica pela análise do discurso (doravante AD), qualitativa por excelência, 

também marca profundamente a organização do presente trabalho no momento em que tenta 

dissertar amplamente acerca das condições de produção em que essas mudanças discursivas 

acontecem e em que emerge o herói adulto com todas as suas idiossincrasias. Assim, antes de 

confrontarmos diretamente a obra escolhida,  seja utilizando sua estrutura ou algum trecho 

particularmente  significativo  na articulação dos discursos,  tentamos  balizar  a  trajetória  do 

herói  até  a  cultura  de  massa  e  a  maneira  como  o  mercado  dos  comics se  articula, 

influenciando a representação do herói.

A  AD,  surgida  no  interior  da  lingüística,  vem  contribuindo  para  o  campo  da 

comunicação  alargando  a  noção  de  linguagem  para  além  do  simples  instrumento  de 

comunicação, introduzindo-a também como um modo de produção social. O discurso passa 

então a ser um momento de tensão, de enfrentamento ideológico, articulando-se como um 

instrumento capaz de mostrar as faces ideológicas que veicula.   

O presente trabalho será composto  por dois  capítulos,  mais  essa parte  inicial  e  as 

considerações finais. No primeiro capítulo fazemos um resumo da trajetória e da evolução do 
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herói desde a antiguidade até o atual herói de massa, além do super-herói e sua cristalização 

como padrão.  O herói  será analisado inteiramente  como uma construção ficcional,  heróis 

históricos como Alexandre da Macedônia, por exemplo, serão desconsiderados. Também será 

feita uma breve introdução ao mercado dos comics, ao movimento de reformulação e à obra 

de Alan Moore.

A segunda parte irá tratar de como o do super-herói adulto surgiu para adequar-se às 

práticas discursivas que se refletiam nos quadrinhos. Nesse momento é feita uma análise do 

discurso  sobre  o  herói  em  Watchmen como  uma  estratégia  para  a  compreensão  desse 

rompimento e sua permanência e continuidade enquanto modo de construção do herói que se 

configura pelas práticas discursivas instauradas e que vai tecendo o campo da produção dos 

quadrinhos como formação discursiva.
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CAPÍTULO I

Do herói clássico ao super-herói

 A origem do herói  é  mítica.  Todas  as  culturas  primitivas  quando articulam seus 

conjuntos de lendas, mitos, ritos e cultos dotam-nos da presença de indivíduos sobre-humanos 

e super-dotados que se distinguem das “pessoas comuns”. Os gregos foram os primeiros a 

nomear  o  herói  enquanto  conceito  unificado,  bem  como  a  construir  uma  mitologia  que 

permaneceu na memória histórica enquanto tal, sem transformar-se em religião. 

O mito é uma tentativa de explicar a realidade e acaba por compor a ‘verdade’ de um 

povo, não porque explique a realidade de maneira satisfatória, mas porque consegue refletir a 

mentalidade coletiva da sociedade que o criou. Os arquétipos presentes nos mitos acabam por 

dizer algo não somente sobre o individuo da cultura que o criou, mas sobre o homem em 

geral.  Os símbolos  da mitologia  repetem os mesmos padrões em diversas culturas,  não é 

difícil  encontrar  similaridades  entre  duas  mitologias  que  desenvolveram-se  isoladas 

geograficamente uma da outra. “Com a descoberta de que os padrões e a lógica do conto de 

fadas e  do mito  correspondem aos do sonho,(...)  as  quimeras  há muito  desacreditadas  do 

homem arcaico voltaram, de modo dramático, ao plano principal da consciência moderna” 

(CAMPBELL, 2005, p.251). Os mitos gregos, por exemplo, tem muito a dizer sobre o homem 

moderno, justificando seu resgate feito pela psicanálise. 

A mitologia grega inaugura-se com o chamado ciclo teogônico, em que os titãs são 

derrotados por Zeus; segue-se o ciclo olimpiano, onde Zeus e seus filhos passam a viver no 

Olimpo; e, por fim, o ciclo heróico, onde os semideuses se destacam por suas façanhas. Após 

a ação dos deuses na criação do universo o ciclo cosmogônico prossegue pela ação dos heróis, 

por meio dos quais é cumprido o destino do mundo. As proezas dos heróis gregos são bem 

conhecidas: a Guerra de Tróia, o Retorno de Ulisses, os Trabalhos de Hércules, Teseu e o 

Minotauro. A origem desses heróis muitas vezes é histórica, mas a versão desses mitos que 

nos é legada geralmente foi reconstruída e reescrita pela literatura. A Ilíada e a Odisséia, que 

narram respectivamente a guerra de Tróia e o retorno de Ulisses, partem de pressupostos reais 

para constituir-se em sagas heróicas do povo grego. Já no século III a.C., o pensador Evêmero 

propunha  que  os  heróis  e  deuses  gregos  nada  mais  eram  que  pessoas  reais  que  por 

determinadas características de sua personalidade ganharam a simpatia de seu povos. Com o 

tempo sua fama e qualidades foram se ampliando até alcançar o divino. Diferentemente do 

herói histórico, como Alexandre da Macedônia, o que importava para o herói clássico não era 
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a veracidade  das  proezas  e  ele  atribuídas,  mas  sim o resultado de sua história  depois  da 

intervenção poética. 

Muitos  são  os  heróis  da  literatura,  é  raro  encontrar  uma  narrativa  que  não  seja 

conduzida pelo, ou em torno de um herói. Tomando-se os conceitos aplicados de sistema e 

dominante pode-se afirmar que as narrativas são sistemas em que a dominante geralmente é 

algum tipo de herói. O sistema seria o conjunto de elementos coerentes entre si e distintos do 

meio,  enquanto  a  dominante  funcionaria  como o  princípio  de  organização  desse  sistema, 

nesse  sentido,  “enquanto dominante,  o  herói  é,  portanto,  estratégico  para  decifrar  o  texto 

como  contexto  estruturado  verbalmente”  (KOTHE,  1985,  p.8).  Assim,  para  entender  o 

sistema é necessário entender a natureza da dominante. O estudo do herói seria então uma 

estratégia válida para a decifração do texto enquanto construção discursiva. O herói épico 

grego é justamente o primeiro a se cristalizar enquanto tipo literário. As narrativas homéricas 

definiram  as  bases  do  gênero  épico  bem  como  a  tipologia  de  seus  heróis  arquetípicos 

cristalizados nas figuras  de Aquiles e Ulisses.  O surgimento  desse primeiro  tipo de herói 

literário  marca  a  cisão  entre  o herói  mitológico  e  o herói  épico.  A intervenção do poeta 

modifica a natureza dos heróis dando-lhes mais características e fraquezas humanas que nas 

narrativas mitológicas. No mito, somente as façanhas e capacidades extraordinárias dos heróis 

é  que  contam,  na  narrativa  épica  as  características  humanas  deixam-se  entrever.  É  essa 

diferença sutil, mas importante, que guiará os rumos do herói na literatura. 

Os  heróis  épicos  possuem  fraquezas  humanas  impensáveis  para  uma  narrativa 

mitológica, na Ilíada, por exemplo, Aquiles chega a tripudiar o cadáver de Heitor. Contudo, 

nessas  narrativas  existe  sempre  uma  tentativa  de  metamorfosear  as  falhas  do  herói, 

fundamentando seu percurso como uma elevação. O ideal de heroísmo criado por Homero 

servia de modelo para a recém-surgida aristocracia grega, que era justamente quem consumia 

os poemas dos aedos3. A aristocracia se identificava com esses heróis épicos como se fossem 

seus antepassados, transmitindo-lhes um ideal de virtude com sua trajetória de elevação. 

O herói trágico é a outra face do herói clássico. Assim como o herói épico vem da 

mitologia, o herói trágico tem sua raiz ancestral no rito. Os principais ritos da Grécia arcaica 

eram o culto a Dionísio, deus do vinho, e a Ceres, deusa da fertilidade. Quando esses ritos 

começam a perder a espontaneidade e passam a ser representados para um público maior, 

surge o teatro. A tragédia (ode ao bode) é o palco da queda do herói. “Os mitos do fracasso 

nos tocam com a tragédia da vida, mas o do sucesso o fazem, tão-somente, com seu próprio 

3 Os  aedos eram cantores que dominavam a arte da rima e da métrica e memorizavam extensos poemas que  
posteriormente eram declamados.
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caráter de incredibilidade” (CAMPBELL, 2005, p.205). Ao contrário da epopéia, na tragédia 

não temos apenas o percurso elevação do herói, mas também sua queda e a descoberta da 

grandeza maior que há nela. A identificação com o público não dá-se ao nível da exortação 

dos ideais de heroísmo, mas às próprias vicissitudes da existência humana. Quando Prometeu 

cai em desgraça junto a Zeus, seu poder político despenca enquanto seu poder literário se 

eleva na mesma ordem. 

O herói trágico e o herói épico se articulam enquanto ideal de heroísmo da mesma 

maneira.  O ideal  de  virtude  de  ambos  os  heróis  são  o  mesmo,  a  única  diferença  é  que, 

enquanto o herói trágico constrói sua trajetória na queda, o herói épico o faz pela elevação. 

Por  outro  lado,  se  a  história  de  Édipo  fosse  contada  por  um  rapsodo 
enfatizando seu processo de aprendizado e formação, as suas andanças, as  
lutas na estrada, o episódio da esfinge e as atividades do governante, poder-
se-ia  ter  nele  um herói  épico  e  não  trágico.  O  herói  épico  é  um herói 
potencialmente  trágico,  mas  é  um herói  cuja  história  deu  certo;  o  herói 
trágico é um herói potencialmente épico e azarado pelo destino (KOTHE, 
1985, p.23).

A epopéia e a tragédia serviram de bases para a edificação da literatura ocidental, seus 

heróis típicos ainda se mantêm como ideais de alta cultura. O herói épico volta como ideal de 

personificação de uma narrativa nacionalista na Eneida, do poeta romano Virgílio, e nas sagas 

medievais de Arthur; a saga do herói trágico cada vez mais se transfigura na inadequação do 

indivíduo ante seu meio. O herói clássico tem sua jornada calcada nas suas proezas, o herói 

moderno, o herói da literatura, segue um novo tipo de iniciação: a descoberta de si mesmo. 
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1.1 - O herói da literatura

A invenção da imprensa com tipos móveis por Gutenberg, em 1450, possibilitou que 

um número crescente de pessoas tivesse acesso a textos que podiam, agora, ser amplamente 

veiculados.  A substituição dos manuscritos em couro pelo papel com impressão mecânica 

possibilita que o conhecimento possa circular mais facilmente e com menos intervenção da 

Igreja,  fortalecendo  as  línguas  nacionais  em  detrimento  do  latim.  A  literatura  como 

concebemos  hoje  surgiu  praticamente  após  a  invenção  da  imprensa.  Antes  disso  o 

conhecimento  era  passado oralmente  ou por  meio  de  manuscritos  reservados a  uma elite 

intelectual limitada, o livro e a difusão cultural advinda dele é que pode definir os padrões de 

consumo  da  literatura  como  construção  social.  A  invenção  da  concepção  moderna  de 

literatura coincide com um período de amplas mudanças políticas e sociais, com a expansão 

do comércio, o estabelecimento da classe burguesa e o surgimento das universidades. 

O surgimento da literatura traz consigo a invenção de seu grande gênero, o romance. 

No novo gênero o herói clássico perde seu espaço, estabelecendo o herói típico do romance: a 

personagem. A mudança de um herói divino, idealizado, distanciado da humanidade e dotado 

de características excepcionais para uma figura corriqueira demonstra bem os rumos que o 

herói tomaria na literatura. 

Uma  das  personagens  mais  famosas  da  literatura  moderna,  o  Dom  Quixote, 

considerado o primeiro herói moderno da literatura, demonstra bem como a idealização do 

heroísmo clássico que ainda persistia nos romances de cavalaria da Idade Média é jogado por 

terra.  A  conhecida  trama  do  herói  enlouquecido  e  seu  fiel  escudeiro  Sancho  são  a 

personificação  do  principal  traço  da  personagem,  do  herói  do  romance:  seu  caráter 

problemático.  O crítico  Lukács  (2000)  relaciona  o  romance  com a  concepção  de  mundo 

burguesa,  encarando essa forma narrativa  como sendo o lugar  de confronto entre  o herói 

problemático e o mundo do conformismo e das convenções. 

A temática e as aventuras do novo herói atendem à demanda da nova maneira como as 

narrativas  são  fruídas,  isso  é,  por  um  número  bem  maior  de  leitores  e,  mesmo  assim, 

consumidos  individualmente  no  exercício  da  leitura  solitária.  O romance  vem atender  às 

profundas transformações no gosto do público buscando uma identificação entre o leitor e o/a 

herói/personagem, figura banal envolta em contradições tão profundas e corriqueiras quanto 

as dos indivíduos reais.  

A trajetória da personagem é marcada por percalços e por uma profunda inadequação, 

veiculando valores da alta cultura e evoluindo de maneira marcadamente crítica. Enquanto 
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essa  figura se  delineia  por  uma vertente  humanista,  outro tipo  herói  e  de narrativa,  mais 

comprometida com a “produção de gratificações contínuas e renováveis” (ECO, 1991) surge 

também em decorrência do surgimento da imprensa. O romance popular burguês, o romance 

de folhetim publicado em capítulos em jornais atingindo um público nunca antes imaginado 

delineia um novo tipo de personagem: o super-homem de massa.

A cisão entre as personagens pode ser simplificada pela classificação entre plano e 

esférico. Segundo Brait, o romancista e crítico inglês E. M. Forster “imortalizou-se pela sua 

classificação de personagens em  flat – plana, tipificada,  sem profundidade psicológica – e 

round – redonda, complexa, multidimensiona” (FOSTER apud BRAIT, 2002, p.40). É sabido 

que muitas personagens complexas e bem construídas mantêm-se as mesmas no decorrer da 

narrativa e que, não raro, personagens pífias mudam dramaticamente. Contudo, a classificação 

é uma ferramenta importante tratando-se principalmente de literatura de consumo.

O super-homem de massa é um herói que bebe em todas as fontes e mesmo assim 

transmite  ao  seu  leitor  um  produto  ralo  e  diluído.  O  Conde  de  Montecristo  e  Os  três 

Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, ou Os Mistérios de Paris, de Eugene Sue, não veiculam 

“valores elevados” ou “ideais de alta cultura”, são narrativas cujas funções se encerram em si 

mesmas.  Querem antes  entreter  o  leitor  dando-lhe  doses  bem medidas  de  aventura,  dor, 

sofrimento e, como não poderia deixar de ser, o consolo de resolver todos os problemas e 

eliminar todas as agruras no final. Essas narrativas rocambolescas pedem um herói à altura: o 

super-homem de massa. Esse homem forte, sofisticado, misterioso, sedutor e quase sempre 

munido de fortes desejos de vingança tem um apelo junto às massas bem mais forte que os 

insípidos heróis da chamada “literatura séria”. Era necessário um tipo de herói que criasse um 

tipo de identificação simples e direta, todos os cowboys são iguais e todos os super-homens 

são  fundamentalmente  os  mesmos.  “O  super-homem  é  a  mola  necessária  para  o  bom 

funcionamento de um mecanismo consolatório; torna imediatos e imprevisíveis os desfechos 

dos dramas, consola rápido e consola melhor” (ECO, 1991, p.63). Como os antigos heróis 

épicos o super-homem de massa está pronto para realizar proezas e modificar o percurso de 

seu próprio destino com a potência de sua vontade. Como uma figura plana, mantêm-se o 

mesmo no decorrer da trama, o ciclo incessante de pequenas tragédias e laços de enredo a 

serem  desfeitos  apenas  dão  a  impressão  de  que  as  mudanças  estão  acontecendo  mas, 

fundamentalmente seu mundo permanece o mesmo, estático.
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A literatura de consumo,  com seu herói típico e  sua estrutura repetitiva  teve forte 

influência sobre a literatura pulp4 que se desenvolveu no início do século passado nos Estados 

Unidos. As primeiras histórias populares de ficção científica,  espionagem e terror seguem 

mesmas diretrizes do romance de folhetim, com seu gosto pelo exótico, sua forte utilização de 

aspectos  visuais  marcantes,  sua  sexualidade  velada,  porém estimulante,  seu  herói  forte  e 

superdotado  e  sua  narrativa  simples,  facilmente  consumível  e,  principalmente,  repleta  de 

gratificações. Essa literatura pulp servirá como base para a criação dos primeiros super-heróis, 

dando continuidade a uma tipologia e dotando-o de um apelo visual marcante.  

1.2 - O super-herói
4 A literatura pulp era composta por livros de bolso com capas bastante coloridas e vistosas com um miolo em 
papel jornal. As histórias, consideradas de baixa qualidade e sub-literárias (embora algum bons escritores como 
Robert E. Howard, criador do Conan, o bárbaro, tenham surgido no gênero), versavam sobre os mais variados 
temas mas eram fundamentalmente dedicadas à ficção científica e à fantasia. Um fenômeno editorial semelhante  
aconteceu no Brasil com o sucesso alcançado pelos livros de bolso com faroestes.
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Nas primeiras décadas do século passado o mercado das publicações estava em franca 

ascensão nos EUA. Sem a presença da TV e com o cinema ainda se consolidando como um 

entretenimento  de  massa,  as  revistas,  não  apenas  as  jornalísticas,  mas  principalmente  as 

destinadas  ao  lazer  e  entretenimento  se  segmentalizavam atendendo  a um público  maior. 

Títulos apelativos e de baixa qualidade como  True Crime,  True Confessions,  Photoplay, 

True Ghost Stories e True Story, que traziam histórias de crimes reais, pornografia leve ou 

‘histórias edificantes’, vendiam milhões. “No início da década5 havia nas bancas mais de 2 

mil títulos. Os americanos passavam mais tempo lendo revistas do que em qualquer outra 

atividade de lazer”(JONES, 2006, p.75). 

Num mercado tão grande qualquer editor que descobrisse um filão inexplorado podia 

fazer uma fortuna em pouco tempo e quase sem investimento. Os  pulps eram lançados em 

profusão sem que os editores se importassem nem um pouco com a qualidade do material 

escrito  às  presas  por  inúmeros  colaboradores  anônimos.  Essas  publicações  baratas  eram 

consumidas  principalmente  por  jovens  e  crianças  fascinadas  com o  elemento  lúdico  e  a 

violência das histórias de ficção cientifica, fantasia e gangster. A literatura pulp é o primeiro 

fenômeno de comunicação de massa a produzir uma participação mais efetiva da indústria 

cultural na vida dos jovens, criando a forma germinal do que seriam os geeks.   

Jerry  Siegel,  criador  do  Superman,  era  um garoto  judeu,  filho  de  imigrantes  que 

consumia avidamente  pulps de ficção científica, principalmente a revista  Amazing Stories. 

Outra de suas paixões eram o recém surgido  comic book6 .  Segundo Jones, o termo  comic 

book já era utilizado por um editor em 1917 para designar as revistar que publicavam em 

seqüência as tiras que saiam nos jornais, mas apenas em 1933 o produto tomou a aparência 

atual, com material inédito e personagem única. Geralmente tinham uma qualidade inferior 

aos quadrinhos publicados nos jornais.

Aliando sua paixão por ficção científica e quadrinhos, Jerry Siegel criou o Superman 

juntamente com o desenhista Joe Shuster, também judeu, filho de imigrantes  e anti-social 

como o amigo.  A primeira  aparição  do  Superman deu-se na edição  de estréia  da  Action 

Comics,  em  1938.  Apesar  de  personagens  anteriores,  como  O  Sombra,  por  exemplo, 

possuírem  características  semelhantes,  o  Superman é  considerado  como  um  marco  dos 

quadrinhos: o primeiro super-herói.

5 A década a que o autor se refere é a década de 1920.
6  O termo seria o equivalente ao nosso gibi, a revista em quadrinhos.
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É sintomático que o Superman tenha sido criado por dois jovens sem vida social e sem 

emprego fixo, característica essa que os deixava à margem de sua própria comunidade que 

imigrara com o intuito de “fazer a América”.  Jones quando transcreve um depoimento de 

Jerry Siegel traça relações entre suas fantasias de poder juvenil, comuns a qualquer jovem, e a 

criação do personagem:

“Eu era um pouco inibido”, disse Jerry. “Me apaixonei por garotas atraentes 
que nem sabiam que eu existia, ou, se sabiam, não davam bola. Na verdade, 
acho que muitas delas gostariam que eu não existisse.” Então começou a 
fantasiar sobre formas de chamar atenção das garotas. “E se eu fizesse algo 
especial, como saltar por cima de prédios ou sair arremessando carros por 
aí...? Talvez assim elas me notassem.” Em vez disso, começou a escrever 
sobre caras que tinham essas habilidades(2006, p.89, Aspas do autor).

Assim,  pode-se  perceber  imediatamente  o  apelo  que  esse  personagem  teria  sobre  outros 

jovens na mesma condição e que esse apelo se manteria sobre as próximas gerações de nerds, 

quando o acesso a produtos culturais diversos tornaria mais intenso esse deslocamento social. 

Mas é como construção social que o  Superman se concretiza e compõe seu mito. O 

homem atomizado, preso a uma rotina repetitiva e estressante também compreenderia a força 

simbólica do indivíduo mítico e divino. Numa sociedade onde o materialismo e a ciência são 

valorizados, a mistificação acaba por tornar-se uma grande função dos meios de comunicação 

de massa e a fantasia transforma-se em uma válvula de escape necessária. 

Mas  numa  sociedade  particularmente  nivelada,  onde  as  perturbações 
psicológicas, as frustrações, os complexos de inferioridade estão na ordem 
do dia; numa sociedade industrial onde o homem se torna número no âmbito 
de uma  organização  que decide  por  ele,  onde  a  força individual,  se  não 
exercitada na atividade esportiva permanece humilhada diante da força da 
máquina  que  age  pelo  homem  e  determina  os  movimentos  mesmos  do 
homem – numa sociedade de tal tipo, o herói positivo deve encarnar, além 
de todo limite pensável, as exigências de poder que o cidadão comum nutre 
e não pode satisfazer (ECO, 2004, p.247). 

Nesse sentido o Superman é uma invenção bastante útil, um novo tipo de herói, mítico 

e moderno ao mesmo tempo, produzido para o homem do século XX perdido em contradições 

profundas  entre  a  modernidade  e  a  tradição.  O  Superman é  justamente  o  inverso  das 

personagens  da  literatura  e  do  homem  problemático  que  elas  representam,  é  o  herói 
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construído para a massa que alia as características de identificação do herói de massa dos 

folhetins elevando-as ao máximo com sua forte carga visual, um retorno do herói mitológico 

concretizado pelo poder das imagens amplamente veiculadas.

O Superman definiu a tipologia do super-herói e da estrutura narrativa que o gênero 

iria seguir. A partir dele pode-se definir algumas características, muitas advindas diretamente 

dos  pulps, que compõem o super-herói: a dupla identidade, que serve tanto para criar uma 

identificação com o leitor, como no caso de Clark Kent (Superman), como para dar o mote 

inesgotável de tramas, como no caso  Peter Parker (Homem-Aranha); o uniforme único; o 

codinome; e os superpoderes ou habilidades excepcionais,  que geralmente é o que mais o 

caracteriza. A primeira safra de heróis, como o Batman e o Capitão América, seguia a risca 

essas  características,  seguindo  também  a  estrutura  narrativa  consagrada  pelo  Superman. 

Nessas narrativas não se tenta fazer com que a trama progrida nem que as personagens sofram 

algum tipo de transformação, seja de que tipo for, pelo contrário, tenta-se sempre fazer com 

que  as  coisas  sejam  sempre  fundamentalmente  as  mesmas.  No  universo  paradoxal  dos 

quadrinhos  um herói  como  o  Superman que  poderia  em questões  de  segundos  produzir 

quantidades impressionantes de riqueza e trabalho se limita a combater o crime.

 

O  excesso  de  movimento  que  desenvolve  (viaja,  quebra,  dispara,  salta, 
galopa,  grita,  ferve  de  atividade)  encobre  o  fato  de  que  ele  mesmo  não 
aprende com o processo. Toda a agitação do herói tem como finalidade o 
repouso  do  mundo,  seu  retorno  à  estabilidade,  sua  conservação 
(DORFMAN; JOFRÉ, 1978, p.52).  

 
Apesar  de  basear-se  principalmente  na  função  dos  heróis  enquanto  difusores  da 

ideologia  imperialista  estadunidense,  as  observações  de  Dorfman  tornam-se  duplamente 

interessantes quando se percebe essa imutabilidade que determinados quadrinhos assumem 

também a clara função narrativa de não modificar os fundamentos da trama. Quando mais 

semelhante uma série se mantém à sua versão original,  melhor  pode ser manipulada para 

adequar-se  aos  mais  diversos  motes,  atendendo  as  necessidades  impostas  pela  indústria 

cultural.  Assim,  enquanto estrutura narrativa,  as HQs assemelham-se com os romances de 

folhetim  e  às  séries  literárias  com personagem fixa,  como  o  Sherlock  Holmes de  Conan 

Doyle, mas suas função de criar narrativas contínuas favorecem uma certa imutabilidade. No 

mundo dos quadrinhos as mudanças são mínimas, o público deseja consumir aquilo a que já 
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está habituado e não se importa de acompanhar por anos o triângulo amoroso  Superman – 

Lois Lane – Clark Kent. 
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1.3 - A primeira ruptura

As primeiras personagens da DC Comics eram figuras planas construídas em torno dos 

mais  rígidos  ideais  de  heroísmo.  Todos  são  profundamente  bons,  honestos  e  saudáveis, 

sempre prontos a  praticar  o bem em um mundo maniqueísta  definido em linhas  precisas. 

Esses  heróis  são  se  questionam,  não  tem  dúvidas,  não  fraquejam,  não  tem  problemas 

emocionais  ou psicológicos,  existem com o único intuito  de modificar  o mundo com sua 

vontade e poder, tornando-o melhor. É verdade que no início a tradição pulp deixava os heróis 

um pouco mais violentos, mas o editor da DC Comics Jack Liebowitz já estipulava o primeiro 

código de conduta dos super-heróis bem antes da caça às bruxas que assolou o mercado de 

quadrinhos nos anos 50.  

As  primeiras  rupturas  com  esse  herói  tradicional  dos  quadrinhos  aconteceram  na 

editora Marvel Comics, durante a década de 60, com alguns heróis criados pelo roteirista Stan 

Lee. Numa fase em que os quadrinhos de super-heróis não faziam mais o sucesso de outrora, 

Stan Lee tenta reconquistar o público aproximando-o das personagens e “transformando o 

jovem em herói”.  O Quarteto  Fantástico,  criado juntamente  com Jack Kirby,  inovava ao 

introduzir jovens heróis que além de participarem juntos de aventuras também possuíam uma 

vida  emocional  e  afetiva  em  conjunto.  Comparada  a  outras  “superequipes”  da  época,  a 

dinâmica do grupo introduzia um pouco de leveza e humor à série..

O Homem-Aranha (1962), criado em parceria com Steve Dikto, representa uma quebra 

discreta, porém importante no padrão clássico do super-herói. Peter Parker, seu alterego, é um 

adolescente (não por acaso também é um nerd obcecado por ciência) que repentinamente vê-

se dotado de super-poderes e precisa aprender a lidar com eles. A grande inovação é fazer 

com que o herói também tenha que lidar com os problemas comuns dos jovens, na escola, em 

casa, nos relacionamentos amorosos além dos problemas para levar uma vida dupla. Assim, as 

tramas inicias giram em torno do conceito criado por Lee de que “com grandes poderes, vêm 

grandes responsabilidades”,  o Homem-Aranha sempre questiona-se acerca da utilização de 

seu poderes, achando que seria melhor fazer de conta que eles não existem e levar uma vida 

normal. 

Esse questionamento do herói acerca de sua função no mundo também está presente 

em outras séries de Lee, como o novo Capitão América, onde o herói começa a questionar-se 

acerca da moralidade de seus atos durante a guerra. 
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Os  super-heróis  da  Marvel  eram  emocionalmente  instáveis,  cheios  de 
conflitos a respeito de quem gostariam de ser e extravagantes no uso de seus 
poderes e na expressão de suas personalidades diversas. Eles apreciavam a 
violência de suas batalhas contra supervilões, ainda que relhassem os dentes 
pela dor de suas vidas secretas e perigosas causavam aos entes queridos. 
Sofriam porque a vida bizarra que levavam os separavam da mulher amada,  
ainda que os trajes colados no corpo e a musculatura anunciassem potencia 
sexual. (JONES, 2006, p.264) 

Parte das mudanças que esses heróis da Marvel introduzem, como a concepção do 

jovem como herói, são apenas táticas mercadológicas para recuperar o interesse do público, o 

que  se  pode  entrever  de  inovador  nesse  herói  é  a  crescente  complexidade  que  suas 

personalidades adquirem e sua capacidade de criticar o universo paradoxal dos super-heróis. 

Essas características seriam levadas ao extremo durante os anos 80, quando finalmente os 

super-heróis  começam a explorar  temáticas  mais  adultas  e  a  subverter  os  postulados  que 

regem o gênero.
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1.4 - A reformulação do herói no quadrinho

Quando  Alan  Moore  foi  convidado  para  escrever  o  que  mais  tarde  se  tornaria  a 

minissérie Watchmen, a proposta inicial da série era revitalizar os antigos heróis da Charlton 

Comics, adquirida recentemente pela DC Comics. Essa reformulação a que os personagens 

constantemente são submetidos nada tem de original. Como um produto cultural massivo o 

quadrinho necessita  ciclicamente de “renovação”,  novas embalagens coloridas para velhos 

produtos. Assim, tomando-se por exemplo o representativo Superman, pode-se perceber que 

essa reinvenção dá-se a exaustão. Nas primeiras histórias ele corria mais rápido que um trem, 

dava saltos gigantes e aparava balas no peito. Hoje voa, dispara raios laser pelos olhos, é mais 

rápido que a luz e  pode transformar  carvão em diamantes  com a pressão de seus  dedos. 

Apesar  de  ser  o  último  kryptoniano,  ganhou  parentes  como  a  Supergirl),  já  morreu, 

ressuscitou e foi transformado em um ser de energia. Não importa por quais modificações o 

Superman passe, ele sempre se manterá o mesmo, estacionado no tempo. Não importa se seu 

alter-ego Clark Kent está mais esperto e até ganhou um Pulitzer, ele ainda encarna a neurose 

do  homem  moderno  limitado  por  seu  meio.  O  Superman até  pode  se  irritar  e  agredir 

demasiadamente  um  inimigo,  mas  para  depois  se  arrepender  amargamente.  O  escoteiro 

permanece e se impõe, “o Superman jamais estacionará seu carro em local proibido, e nunca 

fará uma revolução”. (ECO, 2004, p.10)

O movimento pendular das reformulações funciona como um índice da mudança do 

gosto  ou  dos  anseios  do  público.  Pela  lógica  do  mercado,  um  personagem  já  bastante 

consolidado  como  o  Superman não  pode  arriscar-se  a  ser  dramaticamente  modificado,  a 

rejeição  do  público  à  sua  fase  como  ser  de  energia  prova  bem  isso.  Já  personagens 

secundários  ou  marginais  que  nada  tem a  perder  prestam-se  bem a  esse  papel.  É  nesse 

contexto  que  surge  o  conceito  da  reformulação  radical,  em  que  a  personagem-herói  é 

desconstruída  em  suas  unidades  básicas  e  refeita  a  bel-prazer  do  autor-criador.  A 

reformulação radical contrastaria com a reformulação plana, em que fundamentalmente nada 

de  importante  muda,  tratando-se  na  maioria  das  vezes  de  um  simples  dispositivo  de 

publicidade.

No início da década de 80, Alan Moore realizou uma dessas reformulações radicais na 

série Marvelman (Miracleman nos EUA) da revista inglesa Warrior. A série Marvelman era 

uma  espécie  de  versão  inglesa  da  Família  Marvel,  com  um  elenco  de  personagens  que 

transformavam-se  em  superseres  por  meio  de  uma  palavra  mágica.  Suas  histórias  eram 

ingênuas e traziam todos os clichês  do gênero super-heróis.  Em sua reformulação, Moore 
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introduziu esses heróis infantilizados em um universo realista e sombrio, toda a cronologia 

anterior é desconsiderada como sendo um simples implante de memória e a transformação por 

meio de uma palavra mágica, bem como seus poderes ganham uma explicação cientificista. 

Como nas sátiras Superduperman, de Harvey Kurtzmam, ou do Javali-Maravilha, de Gilbert 

Shelton, os super-heróis tradicionais começam a ser utilizados de maneira a subverter a lógica 

absurda  que  rege  o  gênero,  nesse  caso  sem  os  efeitos  humorísticos.  Redimensionado, 

Miracleman se impõe como algo original e inaugura um conceito que irá se tornar comum no 

selo Vertigo, tendo na série Sandman, de Neil Gaiman, o exemplo mais popular.

Sandman,  lançado  entre  1989  e  1995,  segue  à  risca  o  conceito  da  reformulação 

radical: transforma um investigador que usa um gás do sono como arma em Sonho, um dos 

sete perpétuos (ou melhor,  o novo personagem  Sonho é introduzido, já que o investigador 

Wesley Woods não deixa de existir). Os perpétuos são seres que surgiram antes dos deuses e 

são  a  encarnação  de  seu  próprio  nome:  Destino,  Morte,  Sonho,  Destruição,  Desejo, 

Desespero e  Delírio.  A partir  daí  Neil  Gaiman  constrói  uma  intrincada  cosmogonia  que 

envolve  os  perpétuos,  deuses  de  diversas  tradições,  criaturas  mitológicas  e  personagens 

históricos. Essa reformulação em que o personagem é reinventado sem estar explicitamente 

vinculado ao conceito original, remete mais a  Watchmen que a  Miracleman. Embora seja 

uma  das  séries  que  inaugura  o  conceito  da  reformulação  radical,  Miracleman mostra-se 

tímido em suas inovações. Ainda que construa algo totalmente diverso, está atrelado à série 

original. É antes uma tentativa bem sucedida de lançar a personagem clássico em um contexto 

adulto que uma reinvenção extrema no sentido presente em Watchmen.

Watchmen parte de uma premissa simples para construir seu universo ficcional: como 

a presença de criaturas superpoderosas modificaria a realidade caso os introduzíssemos no 

mundo real? É impossível que a presença de seres como os Lanternas Verdes ou o Hulk não 

afetassem a história e o cotidiano. Frente a, por exemplo, uma guerra mundial como se daria o 

jogo de forças caso um dos lados do front possuísse um ser capaz de devastar continentes em 

questão de minutos? Um universo inflado de super-heróis,  super-vilões,  robôs malignos e 

alienígenas de toda espécie seria realmente diverso do mundo real, contudo nos quadrinhos a 

realidade ficcional continua análoga à realidade: um paradoxo comum aos quadrinhos que 

Watchmen tenta destruir.

Na série  Watchmen os super-heróis, ou melhor “vigilantes mascarados”, surgem na 

década de 30 e nada mais são que pessoas normais que vestem fantasias e combatem o crime. 

Em 1939 surgem os Minutemen, um grupo que reunia o Comediante,  Silhouette, a primeira 

Silk Spectre, Hooded Justice, o primeiro Coruja, Capitão Metrópolis, Nothman e Dollar Bill. 
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Esses  primeiros  heróis  são  encarados  pela  mídia  e  pela  sociedade  americana  como  uma 

excentricidade e sua influência é quase nula. A nova safra surgida na década de 60 traz heróis 

mais preparados para o combate como o novo  Coruja,  Daniel Dreinberg, que graças a sua 

fortuna e formação constrói equipamentos bastante sofisticados ou Ozzymandias, alter-ego de 

Adrian Veidt, acrobata e considerado como sendo o “homem mais inteligente do mundo”. A 

influência desses novos heróis também não é decisiva, contudo no ano de 1959 um acidente 

com uma câmara de testes transforma o físico Jon Osterman no Dr. Manhattan, o primeiro 

super-herói com poderes dentro do universo quadrinhizado de Watchmen. O Dr Manhattan é 

indestrutível, pode manipular a estrutura atômica da matéria, possui telecinesia enfim, é quase 

um deus. Sua mera existência muda completamente a história mundial e constrói o universo 

ficcional de  Watchmen.  Graças a ele os Estados Unidos vencem no Vietnã, a guerra fria 

acaba com a vitória do ocidente ainda na década de 60. O aspecto retrô-futurista da série dá-se 

exatamente pela sua presença, carros elétricos existem graças a sua capacidade de sintetizar 

lítio  em grandes escalas,  aposentando o motor  a explosão.  Nas palavras  de  Ozzymandias, 

“Tudo evoluiu,  da teoria quântica ao transporte.  Aeronaves rápidas e seguras poderão, em 

breve ser economicamente viáveis...”(Fala da personagem extraída da edição de número 4, p. 

21).

A presença de um super-herói modifica toda a realidade.  Watchmen, ao contrário de 

Miracleman, não apenas introduz os heróis em um universo realista, como os reinventa sem 

importar-se  muito  com  a  fidelidade  ao  original,  tal  como  foi  feito  posteriormente  em 

Sandman. Os heróis presentes em Watchmen são antes índices dos arquétipos e dos padrões 

dos heróis tradicionais dos quadrinhos que atualizações dos antigos personagens da Charlton 

Comics. Os dois conceitos de reformulação radical desenvolvidos por Moore em Miracleman 

e Watchmen transformaram-se em padrões que foram seguidos nas reformulações feitas para 

o  selo  Vertigo  na  década  de  80  e  ainda  são  seguidos  quando  das  reformulações  dos 

personagens. 

Miracleman e Watchmen inauguram uma tradição em que o herói está determinado 

pelo seu tempo e sua “cultura”, o primeiro introduz o super-herói em uma realidade análoga à 

nossa,  enquanto  o segundo cria  uma cosmogonia  que embora  claramente  mais  fantasiosa, 

(obviamente  referindo-se  às  estruturas  históricas  e  sociais  representadas)  é  perfeitamente 

crível. Como na ficção de Jules Verne, Moore cria uma ficção científica hard em que a ciência 

realmente determina o corpus cartesiano, produzindo uma realidade sustentável. A figura do 

herói é modificada no instante em que ganha a densidade de um personagem de literatura. 

Como afirma Patati e Braga, referindo-se a Alan Moore e Frank Miller, “A diferença entre 
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esses autores e os diversos que os precederam foi sua convicção de que era possível realizar 

quadrinhos que fizessem render mais o potencial expressivo da mídia” (PATATI; BRAGA, 

2006: 162). A utilização das HQs de super-heróis como um instrumento de expressão séria 

modifica inteiramente a cerne desse quadrinho mais associado aos conceitos consagrados da 

cultura de massa como o humor, a aventura e o herói plano.  
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CAPÍTULO II

O discurso e a renovação das práticas discursivas no quadrinho adulto

 Na década de 1980 o entretenimento e a cultura de massa passaram por uma intensa 

transformação. A ficção científica e a fantasia deixavam pouco a pouco de interessar apenas a 

um público  restrito  de  aficionados  e  começavam a  ser  consumidos  por  um público  mais 

amplo. No cinema, além da adaptação do  Superman, diretores como George Lucas e Steve 

Spielberg lançavam trabalhos francamente inspirados no universo dos quadrinhos e da cultura 

nerd que  conseguiam atingir  cifras  milionárias  e  cativar  fãs  não  familiarizados  com seu 

contexto original. Guerra nas Estrelas, Os Caçadores da Arca Perdida, E.T. – O Extraterrestre 

firmaram o que se convencionou chamar de “filme gibi”, um conceito que tentava trazer para 

as telas uma narrativa ágil e com inovações visuais.

O sucesso comercial  de outros filmes como Jornada nas Estrelas,  Alien,  O Oitavo 

Passageiro, Blade Runner ou Robocop mostram como ficção científica teve uma aceitação tão 

boa por parte do grande público que até o movimento  cyberpunk, mais identificado com a 

vanguarda, pôde entrar para o  mainstrean7 quase que ao mesmo tempo em que surgia nos 

fanzines  e  revistas  alternativas.  O  “filme  gibi”,  com  suas  aventuras  claramente  mais 

fantasiosas, perfeitas para a utilização irrestrita de efeitos especiais tornaram-se a base das 

super-produções de Hollywood, como prova os sucessos recentes das trilogias Matrix e O 

Senhor dos Anéis, além das novas adaptações dos heróis dos quadrinhos para o cinema.

Segundo Jones (2006, p.294), “A década de 1980 marcou o triunfo dos geeks.” Pode-

se perceber claramente que justamente nessa época o mundo do entretenimento e do consumo 

se voltava para um público que,  apesar de adulto (assim detendo um poder de aquisitivo 

maior), ainda se interessava pelas chamadas “coisas de criança”. Nesse contexto, acontece o 

ressurgimento  das  animações,  agora  com  roteiros  mais  adulto  e  com  um  visual  mais 

sofisticado, a explosão dos primeiros videogames e a febre por brinquedos colecionáveis de 

filmes e séries famosas.

  Se o grande público e o mundo do entretenimento descobriam como os produtos 

culturais podiam ter uma grande importância e participação na vida dos jovens, como ficavam 

os nerds, os fãs extremos dessa cultura que estava tornando-se popular?

7 Terno normalmente associado  às  artes  (cinema,  literatura,  etc),  designa  o que é corriqueiramente  aceito  e 
consumido pela maioria da população.
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 Certamente  apreciaram  a  mudança.  Contudo,  os  novos  produtos,  por  terem  a 

necessidade de adequarem-se às capacidades receptivas e ao gosto de um público maior, não 

satisfaziam ao gosto de quem já há muito tempo consumia produtos semelhantes (em termos 

de estrutura e narrativa) de outras mídias. Os quadrinhos cumpriram a função de fornecer 

produtos mais sofisticados que atendessem os anseios desse público diferenciado.

Desde a década de 70 houve uma proliferação das Comic Shops, lojas especializadas 

na  venda  de  quadrinhos,  o  que  possibilitava  um novo  modelo  de  distribuição,  destinado 

principalmente para fãs e colecionadores.

“Com a mudança, os gibis puderam sobreviver com tiragens menores, o que 
possibilitou a produção de um material mais esotérico e focado nos fãs; os 
custos  por  edição  puderam  aumentar,  o  que  permitiu  a  impressão  de 
produtos mais  bem acabados e colecionáveis;  as editoras tiveram espaço 
para assumir alguns riscos a mais, inclusive o de fugir um pouco do código 
que regulamentava o conteúdo dos quadrinhos para ver o que os velhos fãs 
estavam dispostos a patrocinar” (JONES, 2006, p.394).
 

Sem as limitações impostas pelo Código de Ética e com um público cativo e disposto a 

experimentar novos produtos, o quadrinho adulto de consumo pôde enfim desenvolver-se nos 

Estados Unidos. 

Ao contrário dos trabalhos  underground de Crumb, o quadrinho adulto de consumo 

tenta  vincular-se à  cultura  estabelecida,  abandonando o humor  e tentando tratar  de temas 

“mais sérios”. O quadrinhista Will Eisner, em 1977, quando já contava com 60 anos, deu 

nome e definiu o gênero que se tornaria padrão, a grafic novel, um “romance gráfico” que era 

diretamente influenciado pela tradição literária, tentando transportar seus gêneros e estrutura 

narrativa para os quadrinhos. Esse primeiro trabalho de ficção realista,  Contrato com Deus 

(A Contract with God) contava histórias de moradores judeus de um cortiço. Art Spiegelman 

também inicia a publicação de  Maus – História de um Sobrevivente (que posteriormente 

ganharia o prêmio Pulitzer), onde utilizando uma alegoria com animais, conta a história de 

sua pai, o judeu Vladek, durante o Holocausto. Esses quadrinhos são bem aceitos pela crítica 

e pelo meio intelectual,  modificando um pouco a imagem infantilizada que se tinha deles 

apesar  de  que  ainda  “hoje,  a  persistência  na  grande  imprensa  de  variações  da  frase 

“quadrinhos  não  são  mais  coisa  de  criança”,  em artigos  simpáticos  a  respeito  de  Robert 
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Crumb, Manara ou Art Spiegelman, revela o quanto a idéia oposta ainda reina” (CAMPOS, in 

Prefácio do Mangá: Como o Japão reinventou os quadrinhos, 2006. p.14).

Dentro do mercado dos quadrinhos de super-herói,  Frank Miller  tentava  introduzir 

temas adultos na série  Demolidor, da editora Marvel Comics. Utilizando um texto literário, 

com diagramação mais sofisticada e uma narrativa gráfica cinematográfica, Miller abordou de 

maneira  realista  temas  como  prostituição,  vício  e  violência  urbana.  Alan  Moore  também 

iniciava  uma reformulação  na  personagem  Monstro do Pântano,  da  DC Comics.  A série 

versava sobre temas que interessavam aos jovens mais ligados à contracultura, como ecologia, 

misticismo, uso ritual de drogas, sexualidade e crise atômica. Além da originalidade com que 

tratava tema antes estranhos aos quadrinhos de herói, a série inaugurava a tradição de pontuar 

as  páginas  com  referências,  cifradas  ou  não,  à  cultura  pop,  ao  cinema,  artes  plásticas, 

literatura,  outros  quadrinhos  e  à  música.  Moore  também começou  a  utilizar  personagens 

antigos  e  obscuros,  tentando  adequá-los  a  uma  realidade  ficcional  que  começava  a 

desenvolver  (e  que  mais  tarde  serviria  como  base  para  o  selo  adulto  Vertigo),  o  que 

obviamente  criava  uma identificação  tanto  com o público  de  idade  mais  avançada,  pelas 

nostálgicas referências, chistes e piadas, como com o público nerd, obcecado por sistematizar 

o conhecimento sobre os personagens.

As duas séries, além do tratamento mais adulto que começavam dispensar às histórias 

e  personagens,  também  se  destacaram  por  definir  um  novo  patamar  de  qualidade  nos 

quadrinhos de herói e por conseguir mostrar ao público que novas abordagens poderiam ser 

benéficas.

Do ponto de vista estritamente comercial dos quadrinhos, sem considerar o 
potencial multimídia de cada título, todavia, o motor determinante para a 
melhoria definitiva dos padrões gerais de texto foi a experiência de Moore e 
Miller, que projetou longa sombra sobre a trajetória dos gibis de aventura e 
de super-heróis (PATATI; BRAGA, 2006, p. 162).

Os  novos  leitores  ansiavam  pelo  desenvolvimento  do  quadrinho  como  veículo  de 

expressão  formal  e,  agora  que  começavam  a  ser  atendidos,  não  iriam  se  contentar  com 

qualquer coisa.

33



2.1 - A formação do objeto e o discurso no quadrinho adulto

Nos Estados Unidos, as limitações de temática e forma impostas pelo Código de Ética 

dos  Quadrinhos  (Comic  Code,  implantado  em  1954)  atrasaram  o  desenvolvimento  do 

quadrinho adulto de consumo em várias décadas. Implantado durante a paranóia do “Comitê 

de Atividades Anti-Americanas”,  promovido pelo senador Joseph McCarthy,  entre 1948 e 

1956, o código de autocensura interno foi a única maneira que as editoras encontraram de 

manter  as  publicações  já  que  a  mídia  sensacionalista  acusava  os  quadrinhos  por  serem 

responsáveis pela “degeneração moral da América e delinqüência juvenil”. O código interno 

criava restrições como a proibição de termos como “horror” e “terror” e ainda aconselhava 

que “temas românticos não devem ser tratados de forma a estimular as emoções mais baixas e 

infames”. Antes de ir para as bancas os quadrinhos eram analisados e, caso seguissem todas as 

indicações do código, ganhavam um selo de aprovação. 

O psiquiatra Frederic Werthan, inspirado nas teorias de Adorno acerca da indústria 

cultural,  foi  um dos primeiros  críticos  a tentar  associar  a leitura de quadrinhos ao crime. 

Pacifista  convicto,  Werthan  conduzia  um  projeto  de  assistência  gratuita  a  crianças  em 

ambientes violentos. Percebendo que a grande maioria dos jovens delinqüentes juvenis de que 

tratava  eram leitores  de gibis,  ele  tentou,  sem bases  científicas,  vincular  os  quadrinhos  à 

violência.

Como  já  ressaltavam  os  críticos  do  psiquiatra,  uma  vez  que  90%  das 
crianças  americanas  nos anos  1940 liam gibis,  e  uma  vez  que  era  mais 
provável pertencer a lares de maior instrução as que não consumiam esse 
tipo de literatura, ao contrário dos pacientes psiquiátricos de uma clínica 
gratuita,  era  inevitável  encontrar  entre  os  casos  de  comportamento 
delinqüente maioria absoluta de leitores de quadrinhos. Werthan porém viu 
aquilo  que  esperava  ver.  Quando  encontrava  uma  cena  horrenda  de  um 
suicídio por enforcamento num gibi, na mesma hora traçava um paralelo 
com suicídios semelhantes cometidos por jovens que conhecia. Quando via 
Batman  morando  com seu  jovem protegido  Robin,  enxergava  nisso  um 
incentivo à homossexualidade. E, quando via um herói usando força física, 
para ele, era fascismo (JONES, 2006, p. 335).

 
A delinqüência juvenil era um problema que preocupava o país tanto quanto o crime 

organizado e livro de Werthan, A Sedução do Inocente (Seduction of the Innocent, publicado 
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em 1954), onde ele mostrava suas teorias sobre os efeitos terríveis que os gibis causavam nas 

crianças, fez tanto sucesso que o autor foi nomeado conselheiro psiquiátrico da Subcomissão 

Judiciária da Comissão Parlamentar sobre Delinqüência Juvenil. O livro tinha um conteúdo 

marcadamente  alarmista  e  fez  com  que  pais  e  professores  ficassem  assustados  com  os 

supostos  efeitos  nocivos  dos  gibis.  Em  muitas  cidades  houve  queima  pública  de  pilhas 

enormes de gibis, quase sempre em frente às igrejas.

Os capítulos tinham títulos como “Eu Quero Ser um Maníaco Sexual”, “Os 
Aliados do Demônio”, e “Homicídio em Casa”. Seduction of the Innocent é 
cheio de exageros e  casualidades forçadas – o livro cita o  caso de uma 
menina de 10 anos de idade que rodava pelo cais à noite vendendo sexo, e 
diz que os culpados eram os quadrinhos de crime -, mas o que faltava em 
termos de ciência e raciocínio era mais que compensado pela simples feiúra 
dos exemplos escolhidos (JONES, 2006, p.332).

Em 1956 o número total de vendas de quadrinhos havia encolhido à metade do que 

fora cinco anos antes. As restrições impostas pelo Código de Ética praticamente eliminaram 

as revistas de terror, crimes reais ou revistas românticas para moças, limitando o mercado a 

quadrinhos infantis como Archie e Gasparzinho, e aos super-heróis.

O mercado Estadunidense era notadamente infantil. No Japão, por exemplo, o gekigá, 

o  mangá adulto para o sexo masculino, desenvolveu-se logo depois que  mangaká (autor de 

mangás que tradicionalmente acumulam as funções de roteiristas e desenhista) Osamu Tesuka 

lançou as bases do quadrinho japonês moderno durante os anos da reconstrução pós Segunda 

Guerra. Na década de 50 era comum que se encontrasse mangás de temática mais adulta de 

samurais, máfia ou detetives, e em 1964 era lançada a  Garo, uma revista de quadrinho de 

vanguarda que tentava utilizar ao máximo o potencial expressivo dos quadrinhos. Sem sofrer 

com as restrições da censura (não havia censura a temas ou imagens fortes, uma das únicas 

limitações era a reprodução explícita de órgãos sexuais), o mangá pode desenvolver-se numa 

diversidade de gêneros impensável, o próprio Osamu Tesuka, considerado o pai do  mangá, 

experimentou  os  mais  diversos  gêneros  como o  cômico,  o  histórico,  de aventura  e  até  o 

erótico.  

Na Europa, os quadrinhos desde pelo menos a década de 60 eram considerados um 

produto  artístico  e  seus  criadores  eram bastante  valorizados.  Quadrinhistas  como  Hergé, 
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Guido Crepax ou Hugo Pratt  desenvolviam histórias que eram apreciadas por um público 

mais sofisticado tornando seus álbuns produtos culturais desejáveis e, ainda durante a década 

de 70, a escola Moebius e a Métal Hurlant aliavam definitivamente a vanguarda artística, a 

exploração formal dos quadrinhos e as histórias de aventura.

A censura impedia o pleno desenvolvimento dos quadrinhos de consumo nos Estados 

Unidos, enquanto isso, nos cinemas um caminho inverso era traçado. Filmes como O bebê de 

Rosemary (1968),  de Roman Polanski,  ou o independente A Noite  dos Mortos Vivos,  de 

George Romero, reacendiam o interesse da indústria por filmes de terror e ajudavam a criar a 

classificação  indicativa  (antes  os  filmes  indicados  para  adultos  eram  simplesmente  “não 

aprovados” pela censura).

Se na  década  de  50  os  quadrinhos  de  consumo começaram a sofrer  os  efeitos  da 

paranóia americana e da chamada “caça as bruxas”, nos anos 80, a nova configuração da 

mídia  e  da  indústria  do  entretenimento  favorecia  seu  desenvolvimento.  Os  quadrinhos 

importados que chegavam da França e do Japão, além das novas opções de entretenimento 

como  os  jogos  eletrônicos  e  o  mercado  de  vídeos  domésticos,  faziam  os  quadrinhos 

parecerem um tanto anacrônicos e chatos para o grande público. Os  nerds, por outro lado 

continuavam  consumindo  os  quadrinhos  de  herói  e  ansiavam  por  um  produto  que  se 

adequasse  às  novas  expectativas.  A sensibilidade  desse  público,  mais  identificado  com a 

contracultura e menos com o status quo, possibilitou a emergência de unidades de discurso 

nos quadrinhos antes impensáveis. 

A  primeira  metade  da  década  de  80  é  marcada  pela  dispersão  dessas  unidades 

discursivas que mais tarde dariam origem à formação discursiva do quadrinho adulto. Dessa 

fase inicial  podemos  apontar  como mais  representativos,  em ordem cronológica,  as obras 

Demolidor (1980), de Frank Miller,  Camelot 3000 (1984), de Mike M. Barr,  A Saga do 

Monstro do Pântano (1984), de Alan Moore e Batman – O Cavaleiro das Trevas (1985), 

também de Frank Miller. Na segunda metade da década teríamos, também cronologicamente, 

Elektra  Assassina (1986)  e  Ronin (1987),  de  Frank  Miller,  A Piada  Mortal (1988)  e 

Watchmen (1988), de Alan Moore,  Orquídea Negra  (1989) e  Sandman (1989), de Neil 

Gaiman e Asilo Arkham(1989), de Grant Morrison. 

Pode-se perceber que apesar de marcados pela descontinuidade,  com o avanço dos 

anos, essas unidades de discurso tendem a crescer em número e a formarem um corpo coeso 

com tendência a um aparecimento regular. Essas pequenas unidades tendem a formar uma 

grade complexa  de onde se pode notar  a  emergência  das  características  que moldaram o 

quadrinho adulto. Seriam elas: a mudança do herói plano; quebra do maniqueísmo e aumento 
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da complexidade narrativa; a emergência do autor; a abordagem a temáticas antes vetadas ou 

tratadas de maneira preconceituosa ou de modo a favorecer uma idealização infantilizada; e a 

emergência das grafic novels e das HQs em formato de livros.

Se o super-herói tradicional dos quadrinhos era o inverso da personagem desajustado 

da literatura, o super-herói adulto se aproxima da literatura e tenta encarnar o postulado do 

herói  problemático.  Embora  nem  todos  os  resultados  tenham  sido  satisfatórios,  é  uma 

tendência  geral  que  o  novo  herói  se  torne  uma  figura  esférica,  com  uma  profundidade 

psicológica  maior  e  que  encarne  cada vez  mais  os  ideais  de heroísmo como uma pessoa 

comum, adquirindo todos os complexos, falhas de caráter, dúvidas e questionamentos de um 

personagem de literatura.

O super-herói do quadrinho adulto sempre está envolto nos problemas que se referem 

à  sua  identidade  e  seu  papel  no  mundo,  são  mais  violentos  e  muitas  vezes  encarnam a 

trajetória de um anti-herói. Dada a grande carga simbólica que herdou de seus predecessores, 

assume  em muitas  histórias  um papel  crítico  (tarefa  comum à  literatura)  do  gênero,  dos 

produtos  culturais  e  dos  costumes  da  sociedade  de  consumo.  O super-herói  adulto  pode 

concretizar as possibilidades narrativas utilizando-se de personagens que não mais precisam 

adequar-se a padrões e modelos fixos. 

Esse herói também deixa de encarnar o ideal de bondade. O mundo maniqueísta em 

que  os  super-heróis  estavam  inseridos  é  substituído  pela  complexidade  dos  personagens 

esféricos  e  pela  narrativa  que  prima  pelas  sutilezas  e  ambigüidades.  Os  estereótipos 

tradicionais  do herói  e  do vilão  perdem suas  características  quando os  valores  se  tornam 

relativos. Adequando-se à ordem do discurso que tenta introduzir os quadrinhos no universo 

dos  adultos  e,  mais  sintomático  ainda,  no universo da arte,  o  novo herói  dos  quadrinhos 

utiliza-se/apropria-se  da  tradição  literária  e  tenta  adequá-la  às  necessidades  da  ação  e  da 

aventura.

Em termos estruturais a narrativa também toma outros caminhos, onde os roteirista e 

desenhistas tentam fazer com o ritmo da narrativa seqüencial se adeque às necessidades da 

história, e que a relação entre o texto dos balões e dos recordatórios seja mais harmônica e 

bem dosada. Recursos como o  flash-back, a narrativa não-linear e a construção com vários 

pontos de vistas são aplicados em larga escala.

Os  dados  iniciais  dos  quadrinhos  mais  representativos  também  demonstram  um 

fortalecimento da função do autor. Em um mercado em que tradicionalmente os personagens 

são mais importantes e em que muitas vezes o público nem se importa com os criadores das 
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histórias, o fortalecimento do autor representa a valorização dos quadrinhos e sua ascensão 

como uma forma de expressão artística.

“Desde  o  século  XVII,  esta  função  não  cessou  de  se  enfraquecer,  no 
discurso científico: o autor só funciona para dar nome a um teorema, um 
efeito, um exemplo, uma síndrome. Em contrapartida, na ordem do discurso 
literário, e a partir da mesma época, a função do autor não cessou de se  
reforçar: todas as narrativas, todos os poemas, todos os dramas ou comédias 
que circulavam na Idade Média em anonimato relativo, eis que, agora, se 
lhes perguntam (e exigem que respondam) de onde vêm, quem os escreveu; 
pede-se que o autor preste contas da unidade de texto posta sob seu nome; 
pede-se-lhe  que  revele,  ou  ao  menos  sustente,  o  sentido  oculto  que  os 
atravessa;  pede-se-lhe  que  os  articule  com  sua  vida  pessoal  e  suas 
experiências vividas, com a história real que os viu nascer” (FOUCAULT, 
2006, p.27).

O autor no quadrinho adulto torna-se “um sujeito que fala” privilegiado, a aceitação e, 

mais ainda, o culto ao seu trabalho possibilita que ele diga o que antes era impensável e que,  

conforme avança em reconhecimento,  possa avançar em termos de liberdades artísticas. O 

público lhe dá carta branca e o mercado, agora que o autor tornou-se um produto tão rentável 

quanto os personagens, dá-lhe o poder que necessita para dizer o que pretende.   

A ordem do discurso do quadrinho adulto tenta lhe dar o status de arte e, para tanto, 

até a materialidade do objeto é afetada. Adequando-se à função do autor, o quadrinho adulto 

se concretiza principalmente em narrativas curtas, como as grafic novels e as minisséries, e o 

produto  final  ganha  uma  qualidade  gráfica  melhor  e  um acabamento  superior.  Além de 

concretizar-se como objeto de desejo e de colecionador, a evolução da qualidade gráfica dos 

quadrinhos permitiu uma inovação em termos tratamento visual e na utilização de técnicas 

oriundas das artes plásticas.

Esboçado assim o objeto, partiremos para a analise da obra Watchmen, onde muitas 

das características do quadrinho adulto são definidas e onde uma unidade de discurso dispersa 

consegue definir as bases que serão seguidas na tentativa de adequação à vigente formação 

discursiva.
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2.3 - O discurso do herói em Watchmen

O conceito “quadrinho adulto” tenta agrupar sob um mesmo teto unidades que, se por 

um lado quando agrupadas deixam entrever padrões e características comuns, por outro se 

compõem numa individualidade tão própria enquanto produto cultural que só possuem uma 

verdadeira  semelhança  consigo  mesmas.  Como  essas  unidades  de  discurso  dispersas, 

selecionadas tomando-se por base a opinião e o juízos da crítica e do público,  em última 

análise arbitrários, podem ser agrupadas numa série e moldados como uma continuidade?

“Há,  em  primeiro  lugar,  um  trabalho  negativo  a  ser  realizado: 
libertar-se de todo um jogo de noções que diversificam, cada uma à 
sua maneira, o tema da continuidade. Elas, sem dúvida, não têm uma 
estrutura  conceitual  bastante  rigorosa;  mas  sua  função  é  precisa. 
Assim é a noção de tradição: ela visa dar uma importância temporal 
singular a um conjunto de fenômenos, ao mesmo tempo sucessivos e 
idênticos (ou, pelo menos, análogos); permite repensar a dispersão da 
história  na  forma  desse  conjunto;  autoriza  reduzir  a  diferença 
característica de qualquer começo, para retroceder, sem interrupção, 
na atribuição indefinida da origem; graças a ela, as novidades podem 
ser isoladas sobre um fundo de permanência, e seu mérito transferido 
para  a  originalidade,  o  gênio,  a  decisão  própria  dos  indivíduos” 
(FOUCAULT, 2006, p.27).

Retroativamente,  os  caminhos  das  dispersões  tornem-se  mais  contínuos  e  pode-se 

afirmar que Watchmen descreva o que há de contínuo nessas dispersões e como um caráter 

constante de enunciação pode torna-se a base para outras construções.

Antes de escrever  Watchmen, Alan Moore vinha conquistando a crítica e o público 

estadunidense com trabalhos como A Saga do Monstro do Pântano e Para o homem que 

tem tudo. A originalidade com que conseguia trabalhar com os velhos personagens e o êxito 

comercial que suas inovações proporcionavam deu-lhe o prestígio necessário para produzir 

uma  obra  que  realmente  extrapolasse  todas  as  tendências  do  quadrinho  adulto  e,  de 

determinada maneira, definisse uma espécie de “padrão” a ser seguido.

 O discurso em Watchmen é engenhosamente urdido de maneira a tentar introduzir o 

quadrinho de super-herói no universo da arte e, em menor medida, do que se convencionou 

como o universo dos adultos. A obra, compõe a forma acabada dessa tentativa de introduzir as 
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HQs de consumo no domínio da alta cultura e é palco da tentativa de apoderação, por parte do 

quadrinho  de  consumo,  do  poder  simbólico  da  arte.  O  sucesso  comercial  de  Moore  é 

justamente o que permite a articulação e sua aceitação, já que “o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, 

o poder do qual queremos nos apoderar” (FOUCAULT, 2006, p.10). 

Tomando-se  por  base  as  já  apontadas  características  que  moldaram  o  quadrinho 

adulto,  tentaremos  traçar  as  interelações,  muitas  delas  complexas  e  mutáveis,  com  a 

minissérie Watchmen.  

O herói como personagem problemático é um postulado básico em Watchmen. Todos 

os heróis estão envolvidos em profundas contradições e não possuem um projeto geral do 

ideal de heroísmo e sobre qual seja sua função no mundo. É interessante perceber que na série 

o número de vilões é bem pequena e que, no lapso temporal em que ela se passa, nenhum 

deles está em atividade e o próprio vigilantismo, o ato do super-herói de “combater o crime”, 

tornou-se ilegal.

Cada  um  dos  personagens  principais  foi  conduzido  ao  vigilantismo  por  motivos 

diferentes e suas motivações pessoais são as mais diversas possíveis. Sally Júpiter, a primeira 

Silk  Spectre,  por  exemplo,  tornou-se  uma  super-heroína  principalmente  para  aproveitar  a 

cobertura  da  mídia  e  tentar  se  promover  como  modelo  e  atriz.  Pela  função  crítica  e  de 

revisionismo que assumem, os seis personagens principais,  Rorschach,  Daniel Dreinberg, o 

segundo  Coruja, Ozzymandias,  Comediante,  Dr. Manhattan e  Laurel Jupeczyk,  a segunda 

Silk Spectre, se compõe como reflexos realistas e distorcidos do universo dos heróis, não só 

dos quadrinhos, mas do herói da literatura, da cultura de massa e até dos heróis clássicos.

Joseph Walter Kovacs, o Rorscharch, é um índice extremo do herói desajustado da literatura 

e,  ao  mesmo  tempo,  uma  paródia  cruel  e  ácida  do  herói  clássico  dos  quadrinhos.  Ele  é 

reacionário, direitista, preconceituoso, misógino e um tanto fascista, por outro lado, de todos é 

o único que tenta encarnar os ideais de heroísmo e que possui um “código de honra” sólido.  

Não se deixando dobrar pelas nuanças das situações está disposto a fazer “o que é certo”, não 

importa como. Como ele próprio afirma já na primeira edição da série: “Porque há os bons e 

os maus, e os maus devem ser punidos, mesmo em face ao Armagedon, não farei concessões” 

(Fala da personagem extraída da edição de número 1, p. 24).

É sintomático que o único personagem que encarne os ideais de heroísmo seja o mais 

desajustado de todos. Filho de uma prostituta recolhido a um abrigo de menores, marcado por 

uma  profunda  inadequação  sexual  e  com  uma  saúde  mental  bastante  fragilizada  (o 
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personagem beira a esquizofrenia paranóide8), é como se sua incapacidade de se ajustar à 

realidade fosse o único motivo que o leva a utilizar a máscara.  Roscharch é também uma 

crítica ao maniqueísmo dos antigos heróis, já que vê em termos de dualidade,  contudo, o 

mundo a que ele tem acesso, ou melhor, à realidade ficcional em que está inserido é bastante 

complexa  (diferentemente  do  universo  simplista  e  repleto  de  paradoxos  dos  quadrinhos 

tradicionais de herói), o que a torna incompreensível para seu modelo mental. A máscara é 

acima de tudo um refúgio e expõe visualmente sua psique maniqueísta, já que é formada por 

“Preto e Branco. Cores em movimento, mudando... mas sem mesclar. Sem cinza.” Em última 

análise Rorschach é o único herói presente em Watchmen. Seu fim trágico e sua deterioração 

mental dizem que o modelo clássico de herói está falido. 

Daniel Dreinberg, o Coruja, faz uma crítica interessante ao personagem Batman e às 

motivações pessoais que, no quadrinho comum, levam as pessoas ao heroísmo. O  Batman, 

como é bem sabido, embarca em sua jornada pessoal de combate ao crime depois que seus 

pais são brutalmente assassinados. Para tanto investe a fortuna herdada para a confecção de 

uma  série  de  armas  e  aparelhos  que  o  auxiliem  e  se  dedica  no  aprimoramento  de  suas 

capacidades físicas. Muito já foi questionado acerca da sanidade do  Batman e sua cruzada 

obsessiva,  mas  o  mote,  a  causa  última  de  sua  busca,  é  bem  compreendido  por  todos. 

Dreinberg, por outro lado, entrega-se ao combate ao crime por pura inércia. Também herdeiro 

de uma fortuna,  Dreinberg é o protótipo do homem comum, destinado a uma vida pacata e 

normal que envereda pelo mundo dos super-heróis como uma alternativa para mediocridade 

que o espera. Ele utiliza o uniforme com um projeto de vida, uma válvula de escape para suas 

frustrações, tanto que, durante o período em que foi impedido de combater o crime, vive num 

estado de letargia, revivendo melancolicamente as lembranças de outrora. Quando volta a usar 

o traje,  parece embarcar  numa fantasia  infantil,  um sonho distante  que repentinamente se 

concretiza.

Adrian  Veidt,  o  Ozzymandias,  é  a  encarnação  do  Ubermensch Nietscheniano.  Se, 

como afirma Eco, “Já notara Gramsci com muita argúcia e ironia: o Super-Homem nasce nas 

forjas do romance de folhetim e só depois chega à filosofia” (ECO, 1991, p.63), parece que a 

cultura de massa se reutiliza do que legou à filosofia.  Veidt é um homem culto que entende 

sua função heróica de maneira megalomaníaca e se inspira no herói histórico Alexandre da 

Macedônia. Veidt, embora funcione na trama como uma espécie de vilão, trabalha num plano 

em que suas ações superam o simples axioma de que “os fins justificam os meios”. Desde que 
8 Uma doença  da  personalidade  em que  o  paciente  tem mania  de  perseguição,  delírios  de  grandeza,  vive 
inventando conspirações contra ele e, não raro, tem alucinações visuais e auditivas tão críveis que muitas vezes  
chega a confundi-lo sobre o que é ou não realidade.
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ele, por decisão própria e consciente, decide tornar-se um super-homem, está além do bem e 

do  mal.  Quem  pode  questionar  que  seu  plano  envolvendo  a  simulação  de  uma  invasão 

alienígena,  mesmo que  com o custo  de  milhões  de  vidas,  não  teve  o  efeito  imediato  de 

liquidar as hostilidades entre Estados Unidos e Rússia evitando assim a catástrofe iminente? O 

“vilão” que consegue salvar o mundo e mais, precisa lutar contra os “heróis” para alcançar 

seu objetivo, é a crítica máxima aos papéis sociais e aos valores pré-estabelecidos. 

Edward Morgan Blake, o Comediante personifica a amoralidade do mundo moderno. 

A tentativa de estupro contra Sally Júpiter e o assassinato de sua amante grávida no Vietnã 

mostram de maneira agressiva a manifestação de sua maldade. É sintomático (assim como o 

fato de  Rorschach ser um desajustado) que esse homem cruel seja o que melhor consegue 

manter relações com o governo, sendo um dos únicos vigilantes a continuarem suas atividades 

após o decreto da Lei Keene (que na série Watchmen proíbe e discriminaliza o vigilantismo). 

Ele é o quem melhor compreende a inutilidade de suas ações e o grande logro que é a ação 

dos vigilantes.

Jon Osterman, o  Dr. Manhattan, é talvez o personagem mais complexo da trama e, 

por ser o único super-herói com superpoderes, simboliza uma crítica ao uso dos poderes feito 

pelos  super-heróis  tradicionais.  Depois  do  acidente  que  o  transforma,  acontece  um lento 

processo de distanciamento da humanidade, ao invés de tentar usar seus poderes para fazer o 

“bem”, o  Dr. Manhattan sequer consegue mais compreender o sentido dessa abstração. Na 

trama ele funciona como um deus das tragédias gregas, podendo tanto conceder suas dádivas 

como seus castigos, tudo isso com o distanciamento de quem trata uma questão sem a menor 

importância.  Laurel consegue  convencê-lo  a  prestar  sua  ajuda,  já  Rorscharch  recebe  a 

punição de seu poder, mas não sua fúria. Segundo Dalton, 

A  cor  do  Dr.  Manhattan  acaba  sendo  um  detalhe  importante.  Para  os 
indianos, o azul é a cor característica de Krishna, sendo, portanto, associada 
com a divindade.” E completa: “A cor azul é, portanto, um arquétipo que 
representa  a  perfeição,  a  divindade.  Ao  usarem  essa  cor  em  seus 
personagens, os autores estão associando-os subliminarmente a Deus. Seus 
poderes, que beiram a onipotência e a onisciência, reforçam essa associação 
(DALTON, 2005, p.63).

Laurel Juspeczyk, a segunda Silk Spectre, ao lado de Dreinberg representam a pessoa 

comum que se vê-se por algum motivo levada ao vigilantismo (no seu caso a influência da 
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mãe é decisiva), não é à toa que eles são os que menos sofrem as transformações da trama e, 

no final, os únicos que conseguem manter-se no limiar da normalidade. A personagem critica 

a utilização sexualizada das heroínas nos quadrinhos, associando seu personagem à mulher 

independente.  Contudo,  sua  função  é  predominantemente  a  de  fazer  contraponto  com  a 

inteligência  Laplaciana  do  Dr.  Manhattan,  como  um  último  reduto  do  que  pode  ser 

apreendido. “A mulher representa, na linguagem pictórica da mitologia, a totalidade do que 

pode ser conhecido. O herói é aquele que aprende” (CAMPBELL, 2005, p.117).

O revisionismo e  a  complexidade  com que os  heróis  são moldados  ultrapassam o 

modelo  das  construções  antigas,  em que os  poderes  eram o mais  importantes,  e  define  a 

tendência  posterior  de  busca  de  várias  referências  na  construção  de  uma  personagem de 

quadrinhos.  A caracterização dos personagens feita  acima pode demonstrar  eficientemente 

como o maniqueísmo é substituído pela complexidade das personagens esféricas. Até mesmo 

os  personagens  secundários,  como  a  dupla  de  investigadores,  o  psiquiatra  que  trata  de 

Rorscharch, o jornaleiro, o garoto que lê gibis na banca ou o casal de lésbicas, demonstram o 

cuidado que o autor teve em trabalhar as personagens transformando-as também em figuras 

esféricas e não apenas em composições produzidas por simples conveniência narrativa. Esse 

tratamento dado às personagens remete à literatura e tenta deixar a obra como um monólito 

bem acabado, sem arestas ou espaços para críticas.

A estrutura narrativa vale-se de vários artifícios oriundos da literatura e do cinema 

para construir uma trama que acontece em vários níveis.

 A construção em abismo é outra característica que encaixa Watchmen no 
grupo das obras pós-modernas. A história se inicia com uma trama básica, a 
respeito  de  um  matador  de  mascarados,  e,  a  partir  dela,  desmembra-se 
outras  tramas.  Como  num  fractal,  à  medida  que  nos  aprofundamos,  a 
história vai nos revelando novas complexidades (DALTON, 2005, p.63).

Cada edição  parece  ser  focada  em torno de um personagem ou bloco temático  de 

acontecimentos,  contudo,  vários  personagens  e  unidades  narrativas  autônomas  vão  se 

entrelaçando e contribuindo para a estrutura final, inspirada nos postulados da teoria do caos e 

nos  romances  complexos  de  Thomas  Pychon,  escritor  estadunidense  famoso  pela 

complexidade de seus romances, muitos com centenas de personagens e dezenas de tramas 

que se desenvolvem paralelamente. 
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Na série, inclusive, repentinamente o leitor é transportado para uma metahistória em 

quadrinhos, quando a história de piratas de que um garoto negro lê na banca de jornal se 

introduz na narrativa comum, com quadrinhos completos ou apenas a narração do náufrago. A 

metalinguagem nas  HQs tem um antecedente  em  Ferdinando,  com o  herói  “ficcional  da 

ficção” Joe Cometa.  “Assim o leitor de  Ferdinando transforma-se no próprio  Ferdinando, 

saboreando  as  divertidas  histórias  de  Joe  Cometa”  (CIRNE,  1974,  p.62).  Contudo,  a 

metalinguagem em  Watchmen tenta  alcançar  um novo patamar  ao  relacionar  a  estrutura 

narrativa e a temática dessa microobra ao plano geral. Temáticas como a relativização dos 

valores, os dilemas éticos, o uso da força, distanciamento da humanidade e a impossibilidade 

do retorno faz com que as duas obras dialoguem.   

A utilização formal de certos recursos narrativos tentam ainda mais afastar Watchmen 

do  quadrinho  normal  de  consumo  e  aproximá-lo  da  literatura.  A  primeira  medida  é  a 

eliminação  dos  balões  de  pensamento,  já  que  a  complexidade  e  a  imaterialidade  do  que 

pensamos não poderia ser registrado de um maneira verbal simples. Para resolver o problema 

de aprofundar psicologicamente a personagem sem utilizar seus pensamentos, Moore vale-se 

de um engenhoso estratagema: elimina a figura do narrador (que muitas vezes nada mais fazia 

que explicar o que estava acontecendo no quadrinho para o leitor) e utiliza-se de pequenos 

enxertos textuais para conduzir a narrativa. O diário Rorscharch, a compreensão atemporal da 

realidade  do  Dr.  Manhattan,  as  anotações  do  Dr  Malcolm  Long (o  psiquiatra  que  trata 

Rorscharch depois que ele é preso) e a própria fala dos personagens são utilizados como 

expedientes narrativos. Ao final de cada edição ainda temos textos complementares que se 

relacionam de alguma maneira à trama e tentam dar mais concretude à realidade ficcional.

Esse material  extra, escrito por personagens, dá mais profundidade às mentalidades 

desse  microcosmo ficcional.  Assim temos:  trechos  da autobiografia  de  Hollis  Manson (o 

primeiro  coruja  e  um dos  primeiros  heróis  que  surge  em  Watchmen),  intitulada  “Sob o 

Capuz”;  um  artigo  do  professor  Milton  Glass sobre  o  Dr.  Manhattan (:superpoderes  e 

superpotências);  um suplemento sobre quadrinhos de pirata;  ficha de prisão e documentos 

psiquiátrico de Rorschach; um artigo de Daniel Dreinberg sobre corujas (Sangue do ombro 

de Pallas); trechos do jornal reacionário New Frontersman; recortes de jornal com a carreira 

de  Sally  Júpiter;  documentos  das  empresas  Veidt; e,  por  último,  uma  entrevista  com  o 

próprio. A impressão geral é a de um universo perfeitamente articulado, coerente e crível. É 

sabido  que  uma  tendência  geral  da  arte  ocidental  é  a  almejada  verossimilhança  e  que  o 

quadrinho, por sua própria aparência material, nos parece fantasioso. Todos esses pequenos 
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detalhes de  Watchmen se encaixam na ordem do discurso quadrinizado e na tentativa de 

introduzir esse produto no seio da alta cultura.

A própria carga visual de  Watchmen  e a aparência que seus quadrinhos assumem 

funcionam como uma estratégia discursiva utilizada para a tentativa de ascensão artística da 

obra. O desenho é notadamente discreto e realista e a disposição dos quadros valorizam mais 

a narrativa seqüencial  (bastante influenciada pelo cinema) que a ação estampada de forma 

apelativa.  A  ausência  de  onomatopéias  e  a  não  visualização  terminam  de  transmitir  a 

aparência de “seriedade” necessária a uma obra de arte.

Outras  estratégias  discursivas  seriam  a  abordagem  realista  da  sexualidade 

(principalmente o homossexualismo), as relações de poder entre os super-heróis e a política 

global  e  a  utilização  de referências  literárias,  da  cultura  pop,  dos  quadrinhos  e  das  artes 

plásticas. A utilização das referências possui o intuito claro de criar uma identificação com o 

público mais instruído. A inteliggentsia, que em última análise é que irá dá-lhe o aval e os 

status almejado,  vê  representado  seu  mundo  e  o  público  comum,  percebe  a  aura  de 

hermetismo que a obra começa a exalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 Na edição de número 37 de A Saga do Monstro do Pântano- de 1985, Alan Moore 

introduziu na trama a personagem Jonh Constantine. Diferentemente das outras personagens 

da DC Comics que compunham as tramas ligadas à magia, (como o Dr. Estranho ou Zatanna) 

normalmente  super-heróis  comuns  cujos  poderes  diziam  respeito  a  habilidades  místicas, 

Constantine além de não seguir o padrão de heroísmo, beira o mau-caratismo. Utilizando seus 

poderes de maneira discreta, sem as cores e o espalhafato habitual, Constantine nunca deixar 

bem claro onde termina sua real habilidade mágica e onde começa sua incrível capacidade de 

manipulação: está mais para o ocultista Aleister Crowley que para o mago Merlin. Em suas 

aventuras, que podem variar tanto de um confronto com um demônio a sobreviver nas ruas de 

Londres como mendigo, não raramente ele causa o sofrimento e a morte de pessoas que lhe 

são caras, salva o mundo sacrificando vidas e parece não se importar muito com isso. Dois 

anos após sua criação, a personagem estreou em uma revista própria, intitulada  Hellblazer, 

que ainda é editada atualmente e já conta com pelo menos 230 edições publicadas. O sucesso 

comercial  de uma série tão pouco convencional  reflete  bem como os personagens adultos 

conseguiram ser bem aceitos.

A série que no início contava com a participação de autores já consagrados,  mais 

identificados com o quadrinho adulto, como Jamie Delano, Grant Morrison e Garth Ennis, e 

valia-se do prestígio desses para promover-se, acabou por tornar-se um produto consolidado 

ao ponto de não necessitar mais de vedetes que lhe emprestasse status. Como o  Batman e 

tantos  outros,  Constantine,  mesmo  com  todas  as  suas  idiossincrasias  ,  tornou-se  um 

personagem de quadrinho rentável, com tradição e uma horda de fãs para ‘policiar’ a ação dos 

roteiristas.

Atualmente, umas das séries de quadrinhos mais vendidas nos Estados Unidos são Os 

Supremos. Desde o ano 2000, a editora Marvel Comics iniciou o chamado “ultiverso”, onde 

personagens como o  Homem-Aranha e os  X-men tem sua cronologia “zerada” e reiniciam 

suas aventuras. A estratégia para conquistar novos fãs deu certo e, no caso de Os Supremos, 

que  são  a  atualização  dos  Vingadores,  conseguiu-se  um  produto  feito  aos  moldes  das 

reformulações  radicais  feitas  durante  a  década  de  80.  Dentre  os  personagens  da  Marvel 

Comics  que  sofreram  esse  processo  de  reformulação  para  adequar-se  ao  novo  universo, 

apenas Os Supremos foram introduzidos em um contexto marcadamente adulto mas, mesmo 

em outros títulos mais tradicionais, pode-se perceber uma tentativa de amadurecimento.  

Hellblazer, Os Supremos e os títulos comuns de super-herói representam bem as três 

tendências  que  dominam  o  mercado  e  que,  de  maneira  mais  ou  menos  intensa,  são 
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influenciadas pela ordem do discurso que tenta introduzir o quadrinho no universo dos adultos 

e no universo da arte. 

Hellblazer representa as tendências consolidadas no selo adulto da DC Comics , o 

Vertigo, iniciado em 1995, onde tenta-se construir personagens e séries que necessariamente 

não tenham relação com os personagens mainstream da editora. Esses títulos tentam fugir às 

amarras que os quadrinhos de super-herói impõem e, tal como o quadrinho adulto europeu, 

tem como única proposta editorial fornecer ao público quadrinhos adultos com texto e arte 

diferencializado. As séries contemporâneas de maior sucesso comercial do selo Vertigo, 100 

Balas, uma história policial,  Y – O Último Homem, uma ficção científica apocalíptica,  e 

DMZ,  um drama  de  guerra,  mostram o  quanto  o  público  aprova  os  quadrinhos  adultos, 

mesmo sem a presença de um super-herói famoso.

Os Supremos provam como as reformulações, planas e radicais, ainda são utilizadas, 

com bons resultados, pela indústria. O sucesso da série, que segue a risca todas as diretrizes 

das reformulações radicais iniciadas por Moore e cristalizadas posteriormente, é o índice de 

como os conceitos do quadrinho adulto da década de 80 estão consolidados junto ao público 

médio.

Mesmo  nas  publicações  convencionas  pode-se  perceber  o  quanto  as  mudanças 

discursivas  fazem-se  presentes  e  se  impõem.  A  própria  figura  do  herói,  unidade  mais 

importante  dessa  construção  narrativa,  ganhou  complexidade  e,  atualmente,  é  raramente 

encontra-se um super-herói  que possa ser  classificado  como uma personagem plana,  sem 

questionamentos, dúvidas ou problemas de ordem pessoal. No que se refere à qualidade do 

texto e da arte perceber-se um avanço técnico considerável, embora o resultado estético final 

nem sempre seja interessante.

O que também se pode constatar em praticamente todos os quadrinhos atuais é como a 

ordem do discurso que tenta introduzi-lo no universo da arte está presente e ganha corpo. 

Mesmo os artistas mais despretensiosos tentam, mesmo que sub-reptício, construir as histórias 

de maneira que possam ser fruídas por um público mais sofisticado. As características que 

moldaram o quadrinho adulto apontadas anteriormente (a mudança do herói plano; quebra do 

maniqueísmo e aumento da complexidade narrativa; a emergência do autor; a abordagem a 

temáticas antes vetadas ou tratadas de maneira preconceituosa ou de modo a favorecer uma 

idealização infantilizada; e a emergência das grafic novels e das HQs em formato de livros) 

puderam consolidar-se e mantêm-se como a base que sustenta o mercado atual que, apesar das 

tênues  mudanças  por  que passa,  continua a  seguir  as mesmas  linhas  estruturais.  Diversas 

obras,  como  Sandman,  V de  Vingança ou  Watchmen,  continuam sendo  reeditadas  em 
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edições  luxuosas  e  são tratadas  pelos  fãs  de quadrinhos como uma espécie  de cânone,  o 

padrão máximo de qualidade que servirá como base para qualquer tipo de julgamento futuro. 

Se as HQs, pelo menos no que diz respeito aos juízos socialmente difundidos, não possuem 

todo o prestígio e o poder simbólico de outras manifestações artísticas, ao menos algumas 

obras dispersas conseguiram alcançar um reconhecimento mais contundente. Nesse contexto, 

Watchmen destaca-se pelo reconhecimento literário e a receptividade que a obra teve junto a 

setores mais conservadores da intelectualidade.

A ordem do discurso que tenta dar ao quadrinho adulto o status de arte se apóia em 

Watchmen para manter seu fluxo. Se, como defende Taylor (2005), a arte não passe de um 

jogo de cena das classes dominantes para vender seu estilo de vida como algo superior e 

elevado, e toda sua conceitualização de “valor artístico” ou “aura”, não passe de uma tentativa 

de mistificação de um produto com o intento de alçá-lo a um patamar superior, não haveria 

lugar  de  enfrentamento  tão  propício:  Watchmen seria,  então,  a  materialização  de  uma 

tentativa, a concretude de um desejo e o palco de uma batalha. 
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