
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

Carlos Henrique de Castro Assis 

 

 

 

 

Desbravando os infernos de John Constantine  

na revista Hellblazer (1988-1991) 

 

 

 

 

MESTRADO EM HISTÓRIA SOCIAL 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

Carlos Henrique de Castro Assis 

 

 

 

 

Desbravando os infernos de John Constantine na revista Hellblazer (1988-1991) 

 

 

Mestrado em História Social 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para a obtenção do título de Mestre 

em História Social sob orientação da Profa. Dra. 

Maria do Rosário da Cunha Peixoto. 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Para Helô, com amor.  

Para os meus pais, verdadeiras pontes para que eu chegasse até os livros. 

Para tio Pedro (in memoriam) e Roberto (in memoriam), por me ensinarem na 

infância que a realidade é fantástica. 

Para Barone, por um dia ter me dado uma caixa de gibis. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa foi realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A trajetória da pesquisa ensina que não há outra maneira de chegar até o 

conhecimento que não seja a da colaboração, da generosidade e do 

compartilhamento da experiência. Sou grato por ter tido, desde o início dessa 

jornada, a companhia e o apoio de pessoas valorosas, sem as quais muito do que 

se encontra nas páginas que se seguem não estaria redigido aqui. 

À Helô, minha companheira, pelo apoio incondicional. Obrigado por ter me 

apoiado em todos os momentos, acreditando, incentivando, encorajando e ouvindo 

com paciência cada descoberta que fiz ao longo desses anos, sobretudo aquelas 

que, muitas vezes, se deram tarde da noite, nos finais de semana e nos dias em que 

outras pessoas prefeririam estar em qualquer lugar que não fosse uma mesa repleta 

de livros. Muito do que está aqui eu devo a você. 

Aos meus pais e à minha irmã pelo amor e pelo apoio. 

À minha orientadora, Prof.ª Dra. Maria do Rosário da Cunha Peixoto, 

agradeço por ter me ensinado, com o seu exemplo, a historiar com a retidão de 

quem sempre lutou por uma sociedade e uma universidade mais justa e inclusiva. 

Obrigado pela convivência, generosidade e por ter ampliado, consideravelmente, a 

minha percepção acerca do ofício do historiador. 

À Profª. Dra. Lilian Grisolio, por ter feito as primeiras indicações de leitura 

quando o meu interesse em problematizar questões a partir de elementos 

evidenciados em Hellblazer ainda era um projeto embrionário. 

Ao Profº. Dr. Edgar Franco, o Ciberpajé, sou grato pela participação valorosa 

no meu exame de qualificação, quando o seu conhecimento singular sobre 

quadrinhos, arte em geral e ocultismo ampliaram a minha percepção, possibilitando 

lançar novas questões sobre o meu trabalho; agradeço também pelo encorajamento 

quando julguei ser incapaz de produzir novos artigos concomitantemente com o 

estágio da pesquisa no qual me encontrava; pelo convite para eu participar do GT 

sobre história e quadrinhos que coordenou no VII Simpósio Nacional de História 

Cultural realizado na USP; por sua presença provocadora e inspiradora, capaz de 



 
 

colocar abaixo todas as limitações que os dogmas, as convenções sociais e as 

práticas moralmente aceitas, comumente, impõem aos indivíduos; por acreditar que 

a criação de universos fantásticos articulam práticas e transformam os indivíduos e o 

mundo; e pela amizade. 

À Profª. Dra. Estefânia Knotz Canguçu Fraga, a quem sou grato pela 

participação no meu exame de qualificação e, em especial, pela convivência no 

decorrer das disciplinas ministradas por ela, quando o seu entusiasmo frente às 

minhas descobertas encorajaram-me a prosseguir e retornar até ela para novas 

conversas e orientações. Sei que o seu interesse por John Constantine e Hellblazer 

cresceu tanto que ela chegou a assistir a série de TV protagonizada pelo 

personagem, o que demonstra o respeito e o cuidado que teve para com o meu 

trabalho. 

Ao Profº. Amílcar Torrão Filho pelas indicações de obras que possibilitaram 

uma leitura comparativa entre a imagem da cidade e a imagem das histórias em 

quadrinhos. Obrigado pela disposição em ajudar e pela presteza com que respondeu 

meus e-mails. 

Aos demais professores e professoras da PUC-SP, a quem sou imensamente 

grato pela continuidade da minha formação como historiador, iniciada anos antes em 

outra instituição. Dentre eles, destaco aqui a Profª. Dra. Olga Brites, que desde o 

momento em que teve acesso ao meu projeto identificou-se com ele e me encorajou 

desde então; e o Profº. Dr. Luiz Antônio Dias, meu professor desde a graduação e 

que, agora, contribui imensamente com este trabalho ao sugerir a leitura de A 

história dos marginais. 

Ao meu grande professor dos tempos da graduação, Profº. Dr. Celso Ramos 

Figueiredo Filho, sempre disposto a conversar e ajudar. Um exemplo de professor e 

de intelectual! 

Ao amigo Leon Ferraz, sou grato pela convivência e por proporcionar 

encontros críticos e reflexivos, momentos nos quais nossa prática de educador e 

historiador é repensada e aperfeiçoada; e, também, por ser um agregador de 

galeras, pessoas e turmas, fazendo com que as ideias não se limitem a ficar nas 

mesas dos bares. 



 
 

Ao amigo Fabio “Hagar”, meu agradecimento pela leitura crítica que fez de um 

dos meus artigos sobre quadrinhos e cidade, se dispondo a comparecer na PUC-SP 

no dia do seu aniversário e contribuir com o andamento da minha pesquisa. 

À Danielle Barros, a minha gratidão pela amizade construída ao longo das 

Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. 

Ao Rubens César Baquião, Matheus Moura, Sávyo Enrico Alves agradeço a 

amizade e os encontros regados a café nos quais compartilhamos pontos de vista 

sobre quadrinhos, literatura, arte, música, xamanismo e coisas afins. Ao Rubens 

agradeço seu artigo sobre Sandman e o seu entusiasmo pela história A máquina do 

medo. 

À Karine Aleixo, agradeço o espaço concedido dentro do seu projeto em 

curso, na EMEF do CEU Cantos do Amanhecer, para que eu pudesse trabalhar com 

as crianças e jovens criação de histórias em quadrinhos e roteiros. Desde então 

continuo desenvolvendo esse trabalho em sala de aula. Obrigado. 

À Cynthia Lia e Milena Machado, bibliotecárias da biblioteca do CEU Cantos 

do Amanhecer, meu muito obrigado por me receberem tão bem desde a primeira 

vez que fui convidado para falar sobre quadrinhos. 

À Juciara Souza Bispo, Márcia Soares e Janaina Borba, assistentes de 

direção e diretora, respectivamente, da EMEF do CEU Cantos do Amanhecer, 

agradeço a ajuda e a compreensão nos momentos em que tive de me ausentar para 

participar de congressos ou resolver assuntos relacionados ao mestrado. 

Aos amigos André Luis Sanchez Cezaretto, Daniel Fontana, Grillo, Gilson 

Sousabreu, Mariana Lucio, Fernando Godinho, Rafael Sousa, Darlene Carvalho, 

Jucilene Santos, Cecilia Nery, Emidio Pedro, Lucas Rocha, Danilo Sato e demais 

participantes do curso promovido pela Caixa Cultural sobre a História das Histórias 

em Quadrinhos, agradeço os momentos de discussão e aprendizagem que não se 

limitaram às aulas, mas se estenderam para as tardes de sábado no Centro Cultural 

São Paulo e para os cafés das imediações. 

Aos amigos da Casa Locomotiva, Shun Izumi, Breno Ferreira, Benson Chin, 

Evandro Malgueiro, Adriano do Amaral, Caue Gauze, Guilherme Lorandi e Rodrigo 



 
 

Pires Gomes, obrigado pela convivência divertidíssima durante as tardes em que 

criamos histórias em quadrinhos e produzimos o fanzine Volume Morto; e, também, 

por aquelas em que só produzimos risadas e tomamos cervejas. 

Ao Márcio, da Empório HQ, agradeço as conversas sobre o mercado de 

histórias em quadrinhos e o sistema de distribuição, e, também, por ter conseguido 

na sua loja HQs esgotadas roteirizadas por Jamie Delano que pensei nunca 

encontrar edições impressas. 

Ao Eudes Honorato, o cara do site Rapadura Açucarada, que, com toda 

certeza, evitou que muito pesquisador de quadrinhos estragasse suas edições para 

obter imagens que, posteriormente, seriam usadas em dissertações e teses. 

À Gibiteca Municipal Henfil, que, desde quando estava situada na Av. Sena 

Madureira, junto à Biblioteca Viriato Corrêa, foi minha casa durante muitos finais de 

semana em que passei lendo tudo aquilo que a falta de dinheiro não deixou eu 

comprar. 

Ao Eder Klein Goulart, que na infância compartilhou comigo os gibis da sua 

coleção, fazendo com que eu gostasse de ler quadrinhos de super-heróis. 

Aos amigos da PUC-SP, em especial Ivan Canoletto Rodrigues, Paula Rizzo, 

Fernando Terron, Mariana Soares, Luizão e Ana Luisa, com quem, semanalmente, 

compartilhei minhas certezas, incertezas, acertos, erros, medos e inseguranças. 

Graças a vocês o desgaste emocional que envolve a pesquisa foi amenizado. 

Ao Bruno Justi e ao Luiz Guilherme Santos, obrigado pela amizade sincera de 

tantos e tantos anos. 

Obrigado aos demais amigos e amigas que contribuíram direta ou 

indiretamente para que eu vivesse as experiências que possibilitaram que eu 

chegasse até aqui. 

À CAPES, agradeço a bolsa sem a qual não seria possível ter realizado a 

presente pesquisa. 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e compreender o processo 

constitutivo das histórias em quadrinhos publicadas na revista Hellblazer durante os 

anos de 1988 e 1991, bem como a criação do protagonista dessas histórias, o mago 

John Constantine, e parte do temário que constitui essa fase da publicação.  

Tendo em vista que a criação do personagem John Constantine, assim como 

as histórias da sua primeira fase de publicação, resulta do trabalho articulado de 

escritores ingleses e da editora estadunidense DC Comics, e que essa produção é 

percebida aqui como uma crítica à conjuntura neoliberal pela qual passava a 

Inglaterra nos anos do governo de Margareth Thatcher, um dos pontos analisados é 

a maneira pela qual as experiências desses sujeitos resultaram em práticas capazes 

de articulá-los em torno de criações singulares, em que foram ampliadas as 

possibilidades da linguagem dos quadrinhos e novas temáticas inseridas, e, 

também, de que maneira se dá o ingresso e a viabilidade destes na indústria 

estadunidense de histórias em quadrinhos. 

Por meio das experiências juvenis da geração nascida no pós-Segunda 

Guerra Mundial, da qual faz parte a maioria dos quadrinistas britânicos que 

ingressou no mercado estadunidense da década de 1980, é analisada a descrença 

da juventude inglesa nas utopias dos anos 1960 e na passagem desta década para 

a seguinte, com o intuito de compreender o pessimismo que pontua as histórias 

roteirizadas por Jamie Delano.  

Em seguida, observando o interesse expresso de Delano por William S. 

Burroughs, são analisadas as evidências do papel que os indivíduos marginais ou 

desviantes assumem nas histórias publicadas em Hellblazer. 

Por fim, a pesquisa busca compreender a maneira como a cidade evidencia 

as questões da conjuntura na qual a revista foi publicada, uma vez que a cidade em 

Hellblazer é representada como território constituído a partir de interesses 

antagônicos, onde as tensões se fazem presentes. 

 

Palavras-chave: histórias em quadrinhos; Hellblazer; John Constantine; juventude; 

cidade. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The goal of this work is to analyze and understand the constitutive process of 

the stories published in the comic book Hellblazer during the years of 1988 and 1991, 

as well as the creation of the stories’ protagonist, wizard John Constantine, and part 

of the themes approached by these comics during this period.  

The creation of the character John Constantine and the stories of its first 

phase of publications are the result of the combined work of English writers and the 

USA publishing company DC Comics. This production is perceived here as a 

criticism to the neoliberal conjuncture that England was going through during the 

years of Margareth Thatcher’s government. One of the aspects analyzed in this work 

is how the experience of these English writers was articulated in their unique 

creations, thus expanding the possibilities of the language used in comic books and 

of themes approached in this type of publication. Another aspect that is analyzed in 

this work is how these themes are inserted and their viability in the USA comic book 

industry.   

Based on the youth experiences of the generation born post the Second World 

War, which would be most of the British cartoonists that entered in the USA market in 

the 1980’s, the English youth’s disbelief in the 1960’s and early 1970’s utopias is 

analyzed. The purpose of this analysis is to understand the pessimism and the 

disbelief that appear in the stories scripted by Jamie Delano. Following this, and 

based on Delano’s demonstrated interest in William S. Burroughs, evidences of the 

roles that marginalized and devious individuals take in stories published at Hellblazer 

are analyzed.  

Lastly, this research seeks to understand how the city points the issues of the 

conjuncture in which the comic book was published, since the city in Hellblazer is 

represented as a territory that is constituted by antagonist interests, in which the 

tensions become present.  

 

Keywords: comic book; Hellblazer; John Constantine; youth; city. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dimensão que as histórias em quadrinhos e seus personagens tomaram 

impressiona. Desde o século passado, esses personagens passaram por uma série 

de processos intermidiáticos e, em alguns casos, transmidiáticos,1 ampliando 

consideravelmente a sua visibilidade e levando as empresas detentoras de seus 

direitos autorais a licenciarem uma gama de produtos que os aproxima de um 

público consumidor que não se restringe aos leitores de HQs. 

Tamanha exposição também pode ser notada pela consequente apropriação 

e ressignificação que fazem dos seus signos. Seja no caso em que a máscara do 

personagem V, da HQ V de Vingança, foi usada pelos participantes do movimento 

Occupy Wall Street; seja na ocasião em que o papa foi retratado como super-herói 

em um grafite próximo ao Vaticano;2 seja no caso do suspeito de roubar um celular, 

preso pelo “Batman do Capão Redondo”;3 seja, simplesmente, quando um 

cosplayer4 personifica o personagem que admira. O fato é que deixar de lado as 

práticas e representações constituídas em torno ou a partir das HQs e de seus 

personagens implicará perda de parte das tramas sociais dos séculos XX e XXI. 

Observando parte da produção brasileira voltada ao estudo das histórias em 

quadrinhos, é possível notar que uma parcela significativa dela é composta por 

historiadores. Tomando como exemplo os números divulgados nas Jornadas 

Internacionais de Histórias em Quadrinhos,5 o eixo temático HQ e História, ao lado 

de HQ e Linguagem, foi o que teve o maior número de trabalhos apresentados no 

                                                           
1
 Segundo Henry Jenkins, “uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo”. Desta maneira, a 
“franquia transmídia trabalha para atrair múltiplas clientelas, alterando um pouco o tom do conteúdo 
de acordo com a mídia”. JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2015. 
2
 O DIA ONLINE. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/noticia/mundoeciencia/2014-01-28/papa-

francisco-aparece-retratado-como-super-heroi-nos-muros-de-roma.html>. Acesso em: 17 fev. 2015. 
3
 ESTADÃO. Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,batman-prende-e-

amarra-ladrao-de-celular-no-capao-redondo,1514774>. Acesso em: 17 fev. 2015. 
4
 Abreviação de costume play. A expressão refere-se às pessoas que se fantasiam de personagens 

reais ou fictícios, com o intuito de interpretá-los. Comumente participam de eventos relacionados a 
animes, mangás, quadrinhos, videogames e cultura pop em geral. 
5
 As Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos acontecem na Escola de Comunicação e 

Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), a cada dois anos. Os dados citados foram 
divulgados em: VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo; CHINEN, Nobu. Intersecções acadêmicas: 
Panorama das I Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. In: RODRIGUES, Carlos. 
Intersecções acadêmicas: panorama das I Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. 
São Paulo: Criativo, 2013. 
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ano de 2011. Se considerarmos a área de estudos, História ficou em terceiro lugar, 

abaixo, apenas, de Letras e Comunicação. 

O interesse atual dos historiadores por novos objetos (por exemplo, as 

histórias em quadrinhos) se deu a partir da crise dos paradigmas da historiografia, 

quando o mundo, na conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial, evidenciou a 

insuficiência de modelos que objetivavam abarcar em suas análises a totalidade dos 

fatos. Novos grupos sociais e sujeitos inseridos em um mundo globalizado, no qual 

os meios de comunicação de massa trouxeram à tona uma pluralidade de vozes e 

questionamentos que não podiam mais ser enquadrados em metodologias que se 

valiam de hipóteses e pressupostos que direcionavam os resultados de suas 

análises, geraram questionamentos que apontaram novas perspectivas de análise 

para a historiografia, todas elas se preocupando em não relegar para segundo plano 

a cultura. 

 Nesse processo, as duas principais posições da historiografia a serem 

criticadas foram a corrente dos Annales e o marxismo, sem dizer com isso que a 

intenção da crítica fosse uma ruptura com essas vertentes, e sim a sua renovação. 

Partindo dos questionamentos feitos em torno dessas duas modalidades da 

historiografia é que surgiram as novas abordagens. A escola dos Annales se valeu 

da psicanálise, do culturalismo alemão e do romantismo para organizar reflexões em 

torno do que se convencionou chamar de história das mentalidades. Mas foi em 

torno do conceito de representação que ocorreram as mudanças fundamentais para 

que se desse o processo que alçou a História Cultural como uma das principais 

abordagens empregadas na análise de novos objetos, sobretudo a partir das duas 

últimas décadas do século XX. Tendo Roger Chartier como um dos seus principais 

expoentes, sobretudo pelas suas noções de representação, recepção e apropriação, 

essa abordagem da história possibilitou uma ampliação investigativa dos objetos por 

propor que:  

 

“As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar 
deste mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e 
pautem a sua existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas 
sociais, dotadas de força integradora e coesiva, bem como explicativa do 
real. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das 
representações que constroem sobre a realidade.”

6
 

 

                                                           
6
 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p. 39. 
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Entre os marxistas que se dedicaram a repensar as aplicações teóricas e 

metodológicas em torno do materialismo histórico, destacam-se os ingleses 

fundadores da New Left Review. Eles foram responsáveis por trazer para esse 

campo outros temas e questões, resultando na análise de novos objetos, como as 

festas, as práticas culturais e religiosas. A particularidade e grande contribuição 

desse grupo para os Estudos Culturais, como ficou conhecida a disciplina 

constituída em torno de suas práticas e formulações teóricas, foi o olhar que 

lançaram sobre a cultura “do ponto de vista da classe trabalhadora”.7 

Os textos fundadores dessa tradição inglesa, que alguns autores nomeiam 

como neomarxistas, são: Cultura e Sociedade, 1780-1950, de Raymond Williams; 

The Uses of Literacy, de Richard Hoggart; e A formação da classe operária inglesa, 

de Edward P. Thompson. 

Williams objetivou traçar e compreender as ideias constitutivas de cultura e 

sociedade desde a Revolução Industrial até a década de 1950. Seu interesse em 

compreender as mudanças semânticas de palavras como “cultura”, “sociedade”, 

“classe”, “democracia” e “indústria” se deu pelo fato de essas mudanças 

evidenciarem transformações sociais importantes, revelando a capacidade das 

palavras carregarem consigo marcos de transformação social e, consequentemente, 

produzirem sentidos ideológicos e organizarem em torno de si discursos e práticas. 

A obra de Thompson é considerada um marco para a historiografia, sobretudo 

para aquela interessada nos estudos da “história vista de baixo”, por incluir na sua 

análise um revisionismo do conceito de classe, considerando esta uma categoria 

que não está definida e pronta, mas em processo contínuo de formação, uma vez 

que a classe só se constitui quando em oposição a uma outra, antagônica. 

Já Hoggart estuda as tradições da classe trabalhadora urbana e o impacto da 

cultura de massas sobre seus hábitos e costumes. Seu interesse particular pela 

imprensa popular, pelo cinema e pelos costumes da vida cotidiana tornou sua obra 

exemplar para os objetos que, futuramente, viriam a compor o interesse de 

historiadores e pesquisadores das ciências humanas voltados aos estudos culturais. 

A produção dos três, salvaguardadas as suas especificidades, tomam a 

cultura como categoria constitutiva e constituída da/pela política e da/pela economia, 

sem relegá-la às determinações da infraestrutura, ou seja, sem considerá-la 

                                                           
7
 CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 

p. 20. 
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elemento etéreo e desvinculado da realidade imediata. Por isso é importante 

considerar o percurso da obra de Williams em torno da palavra “cultura”.  

A palavra “cultura” acompanhou, ao longo dos séculos, as transformações 

sociais características de cada conjuntura histórica, de maneira que seu significado 

não é único nem pode sê-lo, uma vez que está atrelado aos processos constitutivos 

da vida social dos sujeitos de um determinado tempo e lugar. Enquanto, no século 

XVI, “cultura” significava o “cultivo de plantas e animais”, no século XVIII, junto da 

palavra “civilização”, “cultura” passou a ser empregada para expressar o “progresso 

intelectual e espiritual dos indivíduos”. Já no século XIX, sob a influência do 

Romantismo, seu significado esteve atrelado à cultura dos países e ao seu folclore, 

e, quando associada à palavra civilização, na conjuntura da Revolução Industrial, foi 

empregada em oposição aos povos ditos “não civilizados”, justificando, dessa 

maneira, as políticas imperialistas características desse século. No início do século 

XX, seu significado continua a passar por um processo transformador, fortalecendo 

a sua vinculação com as obras de arte e com as práticas artísticas. 

Na segunda metade do século XX, todos esses significados continuam 

válidos. Entretanto, como colocado por Cevasco, na década de 1950 Raymond 

Williams chama a atenção para a preponderância do uso antropológico da palavra, 

ou seja, cultura como modo de vida. 

 

“O que Williams percebia nessa concentração do debate eram os primeiros 
passos gigantescos da nossa ‘era da cultura’, assim denominada pelo 
predomínio dos meios de comunicação de massa e pelo desvio do conflito 
político e econômico para o cultural, marcas do tempo presente.”

8 
 

Com isso não se deve considerar que o conflito político e econômico deixou 

de existir, mas que ele é perpassado pela cultura. A cultura, inclusive, passa a 

caracterizar as expansões imperialistas, uma vez que o domínio não precisa mais se 

dar por meio da ocupação militar e territorial. Novas necessidades propagandeadas 

e vertidas em mercadorias podem rearranjar os modos de vida dos indivíduos e, 

consequentemente, ampliar o poder e a influência que uma nação produtora da 

mercadoria ou do bem cultural desejado tem sobre outra. 

A conjuntura do pós-guerra revelava novos modos de produção, concentração 

cada vez maior de pessoas vivendo nos centros urbanos, novos meios de 

                                                           
8
 CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 

p. 11. 



19 
 

comunicação de massa, novas formas de lazer, crescimento da escolarização e as 

lutas e conquistas em torno do bem-estar social. Ou seja, mudanças no modo de 

vida e, por isso, na cultura, havendo a necessidade de se pensar a cultura na 

sociedade e não como uma instância apartada dela. 

Ainda no final dos anos 1950, Williams atenta para o fato de haver duas 

posições complementares sobre a cultura que predominavam na Inglaterra. Uma 

delas é a que ele chama de “cultura de minoria”, defendida pelo crítico literário F. R. 

Leavis, segundo a qual uma minoria propunha o treinamento de uma elite que 

tomaria conta das instituições culturais. A outra é a de T. S. Eliot, para quem a vida 

urbana de uma sociedade industrial e a democratização da educação e do acesso 

às artes iria destruir a ideia de cultura. 

Williams vê esse momento histórico como aquele que dava condições para 

repensar a cultura e apresentar uma posição mais inclusiva, capaz de captar os 

novos tipos de experiências determinadas pela reorganização social. Em oposição a 

uma cultura de elite, o que ele propõe é uma cultura participativa em comum e, 

como no momento em que ele escreve essa cultura ainda não existe, a sua teoria 

propõe um compromisso transformador. 

É importante salientar que essa posição assumida por Williams é o que 

caracteriza a sua compreensão da cultura como campo de luta e de construção 

social. Diante de um momento no qual há disputa de interesses ideológicos em torno 

do significado de cultura, ele sinaliza como sendo este o momento propício para a 

articulação de uma posição inclusiva, que evidencie as experiências dos sujeitos, 

demarcando o seu papel social, que está correndo risco de ser escamoteado pela 

articulação de interesses antagônicos em torno do significado de cultura. 

Esse aspecto é o que diferencia os neomarxistas ingleses, reunidos em torno 

da New Left Review, das demais abordagens historiográficas preocupadas em 

problematizar questões culturais ou transpassadas pela cultura. 

A ideia de cultura em comum é uma crítica e uma alternativa à ideia de cultura 

dividida e compartilhada, comum dentro das pretensões burguesas de 

desenvolvimento individual e de aniquilação do outro enquanto possível concorrente. 

Basta observarmos a relação que se estabelece com a educação e com as 

experiências ditas culturais, como viagens, intercâmbios e visitas a museus, em que 

o conhecimento resultante delas é vertido em qualidades na formação do 

profissional, colocando-o em vantagem diante de outros no momento de trilhar uma 
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carreira profissional ou conseguir uma promoção, para que fique clara a motivação 

que leva uma minoria a atribuir a si mesma o título de detentora da cultura, enquanto 

definem os outros, com experiências e modos de vida distintos, como pessoas 

incultas. 

As possibilidades críticas e teóricas que a maneira de pensar a ideia de 

cultura a partir de uma perspectiva histórica, e problematizá-la não como uma 

consciência apartada da realidade ou como meio para o desenvolvimento individual, 

mas como processo material resultante das relações sociais, é o que nos possibilita 

problematizar as histórias em quadrinhos como prática social e não mera 

representação da maneira como um indivíduo ou determinados sujeitos percebem a 

realidade. 

A linguagem é um exemplo de que a criação é dependente de um processo 

comum a todos. “Ela é uma prática social cujo significado é estendido e aprofundado 

por certos indivíduos, cuja criatividade depende do grupo social para sua 

inteligibilidade.”9 Ou seja, as linguagens artísticas, como a linguagem das histórias 

em quadrinhos, podem ser apropriadas por qualquer indivíduo. Entretanto, a 

criatividade empregada no processo constitutivo da obra é resultante de um conjunto 

de experiências que esse mesmo indivíduo vivenciou enquanto inserido em um 

determinado grupo social. 

É neste ponto que conhecer as experiências constitutivas dos sujeitos 

envolvidos no processo criativo das histórias em quadrinhos torna-se crucial para 

compreendermos os aspectos singulares de cada criador e de seu trabalho, sem 

perder de vista que essas experiências são compartilhadas e, vertidas em obra 

artística, são inteligíveis apenas quando considerado o grupo no qual esse indivíduo 

compartilha suas experiências. 

Esses aspectos tornam o conceito de linguagem, ampliado por Williams a 

partir de reflexões em torno da obra de Bakhtin, como aquele em que a cultura é 

compartilhada e é de todos. Ainda que haja excepcionalidade, virtuosismo e 

singularidades na criação de um dado artista ou em sua obra, ela só é possível de 

ser realizada e compreendida quando consideramos os grupos sociais com os quais 

esse indivíduo compartilha experiências. Levando em conta que os significados e 

valores são comuns a todos, as realizações vertidas em obras artísticas também 
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formam uma herança comum a todos, de modo que não há uma minoria detentora 

da cultura e uma massa desprovida dela, esperando que essa minoria compartilhe 

saberes e valores. 

A linguagem é ativa e social, e, 

“(...) como consciência prática, satura e é saturada por toda atividade, 
incluindo a atividade produtiva. E, desde que essa apreensão é social e 
contínua (distintamente dos encontros abstratos entre o ‘homem’ e ‘seu 
mundo’, ou entre a ‘consciência’ e a ‘realidade’, ou entre a ‘linguagem’ e a 
‘existência material’, ela ocorre dentro de uma sociedade ativa e em 
transformação. É da e para essa experiência – o meio-termo perdido entre 
as entidades abstratas ‘sujeito’ e ‘objeto’, sobre as quais as proposições do 
idealismo e do materialismo ortodoxo foram erguidas – que a língua fala. 
Ou, para ser mais direto, a linguagem é a articulação dessa experiência 
ativa e em transformação; uma presença social dinâmica e articulada no 
mundo.”

10
 

 

Portanto, “longe de desprezar o que comumente se designa como as grandes 

obras da Cultura, é preciso se apropriar dessa herança comum retida nas mãos de 

poucos, por meio da abertura do acesso aos meios de produção cultural”.11 

As histórias em quadrinhos por muito tempo foram vistas como 

entretenimento barato e de pouco valor cultural; entretanto, se considerarmos os 

diálogos que essa linguagem faz com outras linguagens e expressões artísticas, 

como o cinema, as artes plásticas e demais artes gráficas, é fácil reconhecermos 

que a sua leitura, bem como a sua criação, possibilita o acesso à produção cultural e 

à herança comum que, por tanto tempo, grupos dominantes articularam para que 

ficasse sobre o domínio de uma minoria. 

Cabe ressaltar que, com a colocação acima, não pretendemos dar margem 

para que a linguagem dos quadrinhos seja compreendida como dependente de 

outras linguagens. No entanto, como definida por Roman Gubern, as histórias em 

quadrinhos são constituídas a partir de uma estrutura narrativa formada pela 

sequência progressiva de pictogramas, nos quais se integram elementos de escrita 
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fonética,12 possibilitando, portanto, um diálogo entre as linguagens, como o próprio 

Gubern evidencia ao afirmar que, com o teatro, os quadrinhos têm em comum a 

“ação dialogada”, levando os primeiros desenhistas de quadrinhos a mostrar 

personagens de corpo inteiro, bem como se deu nos primórdios do cinema com 

Méliès, por exemplo,13 para, a partir daí, estabelecer-se um diálogo entre as 

linguagens que permanece até hoje. 

Outro aspecto que merece ressalva antes de prosseguirmos é o fato de que o 

diálogo possível entre as linguagens não retira das histórias em quadrinhos a sua 

singularidade. Os elementos que compõem a estrutura da linguagem dos quadrinhos 

é o que caracteriza tal singularidade. Dentre eles, como evidenciado por Edgar 

Silveira Franco, uma das características mais singulares e interessantes das HQs é 

a sua gestalt, a percepção visual da forma das HQs, pois isso as diferencia 

profundamente de outras narrativas visuais. Segundo o artista multimídia e 

pesquisador: 

 

“Os quadrinhos são a única forma narrativa em que temos uma consciência 
visual simultânea de passado, presente e futuro, pois enquanto nossa fóvea 
está concentrada no quadrinho que estamos lendo (momento presente da 
narrativa) a visão periférica está varrendo os quadrinhos anteriores (o 
passado da narrativa) e os posteriores (o futuro da narrativa) da página ou 
tira. Isso não acontece no cinema nem na animação onde o que ocorre é 
uma sucessão de imagens em movimento, onde podemos visualizar apenas 
o instante narrativo presente.”

14
 

 

Além desta, também podemos destacar a estrutura elíptica narrativa, que nos 

quadrinhos é composta pelas imagens omitidas entre um quadro e outro, fazendo 

com que o leitor “complete” aquilo que está subentendido entre um quadro e outro, 

“gerando uma leitura elíptica permanente de toda a narrativa”;15 o quadrinho ou 

vinheta que, além de ocupar um espaço, tem a função de definir o tempo decorrido, 

uma vez que o leitor, ao se deparar com um quadro grande e repleto de detalhes, 

tem a sua atenção exigida e, consequentemente, permanece maior tempo naquela 

página ou quadro, por exemplo; o enquadramento que define o espaço e o tempo da 

narrativa; o balão de fala; as onomatopeias e as linhas cinéticas ou linhas de 

movimentos. 
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Portanto, ao afirmarmos anteriormente que o diálogo que a linguagem dos 

quadrinhos faz com outras linguagens possibilitou o acesso à produção cultural e à 

herança comum que, por tanto tempo, grupos dominantes articularam para que 

ficasse sobre o domínio de uma minoria, estamos dizendo que os quadrinhos 

aproximaram elementos de linguagens artísticas que esses grupos dominantes 

julgavam ser detentores, de pessoas simples e das classes trabalhadoras que se 

reuniam em torno dos suplementos dominicais nos quais os quadrinhos eram 

publicados, motivo este que corroborou para a condenação dos quadrinhos. 

Claro que essa crítica articulada em torno dos quadrinhos não se limita à ideia 

equivocada de que, por se tratar de uma linguagem que tem predomínio da imagem 

sobre o texto, agradaria um público infantil, pouco letrado ou incapaz de 

compreender a “densidade” de um romance, mas, sobretudo, por tratar-se de uma 

linguagem voltada para as massas. 

Segundo Williams, a palavra “massas” foi empregada no lugar de “turba” e 

“três tendências sociais se combinaram para confirmar o seu significado”.16 

Resumidamente, são elas: concentração da população nas cidades industriais, 

concentração de operários nas fábricas e o desenvolvimento de uma classe 

trabalhadora organizada e auto-organizadora. 

Considerando que a urbanização e o consequente crescimento demográfico 

das cidades eram necessários para a produção industrial e, portanto, condições 

irremediáveis para a burguesia do século XIX, o “inconveniente” gerado por uma 

classe trabalhadora organizada em torno de um novo projeto de sociedade deveria 

ser contornado sem comprometer as outras condições sociais necessárias para a 

produção industrial. Por isso, diante de uma massa revolucionária, o discurso 

conservador e contrarrevolucionário foi articulado no sentido de desqualificá-los, 

chamando-os de massa no sentido de “turba”, que é aquele que carrega o 

significado de “ingenuidade, volubilidade, preconceito de rebanho, vulgaridade de 

gosto e hábitos”.17 

“E então, junto aos novos modos de controle dos movimentos populares, se 
porá em marcha um movimento intelectual que, a partir da direita política, 
trata de compreender, de dotar de sentido o que está acontecendo. A teoria 
sobre as novas relações das massas com a sociedade constituirá um dos 
pivôs fundamentais da racionalização com que se recompõe a hegemonia e 
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se readéqua o papel de uma burguesia que, de revolucionária passa nesse 
momento a frear qualquer revolução.”

18 
 

Se levarmos em conta que além das condições técnicas que possibilitaram a 

difusão da imagem impressa e em cores em um mundo onde não existia a televisão 

nem o cinema, e a fotografia ainda não estava implantada de modo maciço, a 

popularização dos quadrinhos se deu nos suplementos dominicais, no dia de folga 

de patrões e trabalhadores, e que “o primeiro objetivo dessas publicações ilustradas 

era alcançar as classes mais baixas e aumentar o apelo informativo para o público 

que não era capaz de ler, ou que não lia inglês”,19 podemos fazer uma associação 

com a reflexão proposta por Williams.20 Segundo ele, as demandas da sociedade 

industrial vão fazer com que os programas de alfabetização e o ensino público 

cresçam gradativamente, iniciando novos cidadãos em um hábito e em uma prática 

novos: a leitura. Porém, esse cidadão com pouca experiência nessa nova prática, 

por consequência, lê com dificuldade e passa a ser ridicularizado por aquilo que lê. 

Portanto, aquilo que lê passa a ser ridicularizado.  

No caso dos EUA, além das classes trabalhadoras em processo de 

alfabetização, há entre os imigrantes o desafio do idioma estrangeiro, levando-os, 

inclusive, a criar escolas para o ensino de inglês às crianças recém-chegadas.21 Se 

considerarmos a universalidade da imagem, ou ao menos a sua liberdade 

interpretativa, associada ao baixo custo dos comic books22 impressos no final do 

século XIX e início do XX, fica compreensível a sua popularidade entre os imigrantes 

e as camadas mais pobres ou recém-alfabetizadas. Tratadas como “massa” no 

sentido de “turba”, a experiência de leitura dessas camadas vai ser depreciada, 

assim como aquilo que leem, de modo que as histórias em quadrinhos e seus 

leitores serão vistos como vulgares. Quando consumidas por outras camadas 

sociais, as HQs serão toleradas como leitura destinada às crianças. 
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Mas as críticas dirigidas aos quadrinhos não se limitaram à sua condição de 

objeto destinado à “vulgaridade” das massas ou às crianças recém-alfabetizadas. A 

partir da formulação do conceito de indústria cultural, as HQs também foram 

acusadas de serem engendradas, assim como outros bens culturais, com o intuito 

de alienar e dominar. Segundo o conceito de Adorno e Horkheimer, há uma 

articulação entre totalitarismo político e massificação cultural,23 uma vez que, 

estando a obra de arte inserida na lógica industrial, ela perderia a sua capacidade de 

ser crítica e resultaria em uma perspectiva de pessimismo cultural. 

A influência desse conceito na América Latina durante os anos das ditaduras 

apoiadas pelos EUA contribuiu para uma abordagem também pessimista dos 

quadrinhos. A obra mais conhecida é Para ler o Pato Donald, de Ariel Dorfman e 

Armand Mattelart, em que a análise dos quadrinhos Disney é formulada no sentido 

de mostrar como o universo ficcional criado por Walt Disney está alinhado com os 

interesses imperialistas dos EUA, de modo que os seus leitores seriam 

ingenuamente levados a introjetar os valores capitalistas e de superioridade 

estadunidense sem resistência crítica e reflexiva, colaborando pacificamente para 

que o plano expansionista estadunidense fosse bem-sucedido nos países latino-

americanos. 

Esse posicionamento concatena-se com a definição de “apocalípticos”, que 

Umberto Eco24 emprega para categorizar aqueles que se posicionam contra os 

meios de comunicação de massa ao argumentarem que estes resultam na 

transmissão de uma cultura homogênea, firmada em novas necessidades de 

consumo e com forte estímulo publicitário, o que, segundo eles, resumiria a simples 

lazer e entretenimento, servindo de desestímulo para que o público assumisse um 

posicionamento crítico, tornando-o conformista. Em contrapartida a estes, Eco define 

como “integrados” aqueles que, posicionando-se a favor dos meios de comunicação 

de massa, defendem que uma parcela da população não teria acesso à informação 

se não fosse por causa destes e, também, que a homogeneização da informação 

resultaria na diminuição das diferenças e em maior integração entre as classes e 

grupos distintos. 
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Eco posiciona-se criticamente frente aos dois grupos, defendendo que não se 

pode negar que a sociedade é industrial e que os bens culturais são, marcadamente, 

constituídos por uma indústria cultural, mas que nem por isso se deve julgar como 

ruim tudo o que advém da cultura de massa por conta de seu caráter industrial, nem 

assumir um posicionamento elogioso que nos faça esquecer que a indústria que 

produz esses bens culturais é conduzida por grupos de poder econômico que 

objetivam o lucro. 

Portanto, ainda que obras como a de Dorfman e Mattelart tenham valor pelo 

debate que fomentam, elas são consideradas datadas, uma vez que as suas 

proposições estão claramente comprometidas com as questões políticas da 

conjuntura em que foram escritas. Mesmo que reconheçamos o seu valor por isso, 

outras perspectivas fizeram o debate em torno da cultura de massa avançar. 

Walter Benjamin arejou o debate ao tomar um tom diferente do pessimismo 

de seus companheiros da Escola de Frankfurt. Segundo ele, é necessário considerar 

as experiências das massas para que seja possível entender o que se passa 

culturalmente com elas. Ao discutir o papel do narrador e o que dele se perdeu com 

a popularização do romance, recuperar a experiência dos folhetins e dar a devida 

atenção ao papel que o cinema assumiu na vida moderna, Benjamin apontou outros 

caminhos para a compreensão da obra de arte em tempos de produção e consumo 

massivos. Segundo ele, a transformação da cultura e da obra de arte decorrente do 

processo de massificação não resulta em pessimismo cultural, como destacado 

abaixo: 

 

“(...) quem se recolhe diante de uma obra de arte mergulha dentro dela e 
nela se dissolve (...). A massa dispersa, pelo contrário, faz a obra de arte 
mergulhar em si, envolve-a com o ritmo de suas vagas, absorve-a em seu 
fluxo.”

25
 

 

Nesse processo, as artes e as massas se constituem. Negá-lo é não 

reconhecer que o século XX é marcado pela “entrada das massas na cena política 

como consumidores e eleitores”,26 o que vai tornar a sua segunda metade 

pertencente ao cidadão comum. Consequentemente, essa massa de consumidores 
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passará a reinventar essa cultura e seus valores, intensificando as disputas entre os 

diferentes grupos sociais envolvidos, resultando em um novo cenário cultural: 

 

“(...) a combinação de tecnologias novas e consumo de massa não só criou 
o cenário cultural geral em que vivemos, mas também deu origem a sua 
melhor e mais original realização artística: o cinema. Vem daí a hegemonia 
dos Estados Unidos democratizando, na aldeia global do século XX, sua 
originalidade nas novas formas de criação artística (...). O desenvolvimento 
de sociedades nas quais uma economia tecnoindustrializada imerge nossa 
vida em experiências universais, constantes e onipresentes de informação e 
produção cultural – de som, imagem, palavra, memória, e símbolos – é, 
historicamente, inédito.”

27
 

 

E é dentro dessa originalidade da criação artística estadunidense do século 

XX que se encontram as HQs, especialmente aquelas voltadas aos super-heróis, 

suas temáticas e seus personagens correlatos, corroborando com as 

transformações na “nossa maneira de apreender a realidade e a produção de arte, 

sobretudo acabando com o tradicional status privilegiado das ‘artes’ na velha 

sociedade burguesa”.28  

Tomando como ponto de partida a ideia de cultura e a compreensão das 

linguagens artísticas como elementos constituídos e constituidores do social aqui 

apresentadas, bem como as tensões e interesses que permeiam a trajetória dos 

quadrinhos, é que visualizamos as possibilidades de uso das HQs como objeto de 

análise que possibilita compreender uma determinada conjuntura social. 

 

A escolha por Hellblazer 

 

Publicação icônica da editora DC Comics, Hellblazer foi lançada em janeiro de 

1988 e, depois de incorporada ao selo Vertigo,29 no ano de 1993, se tornou a 

publicação mais longeva do selo. Foi encerrada no nº 300, em 2011, depois de uma 

decisão editorial em que John Constantine, seu protagonista, passou a integrar 

publicações atreladas ao universo regular da editora, do qual fazem parte Batman, 

Superman, Flash, entre outros. 
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 HOBSBAWN, Eric. Tempos fraturados: cultura e sociedade no século XX. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2013. p. 14. 
28

 Idem, p. 14-5. 
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 Selo que reuniu títulos da editora DC Comics voltados ao público leitor adulto, publicando histórias 
com temáticas sobrenaturais, de terror, horror, violência, tensão psicológica e fantasia. 
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Ao trazer para os quadrinhos estadunidenses um personagem como John 

Constantine, definido por seu criador como um “mago da classe trabalhadora”, 

Hellblazer rompeu com o estereótipo do mago de capa, detentor de uma grande 

fortuna ou aquele que ocupa posição de destaque na sociedade, modelo que vinha 

se perpetuando nessa indústria,30 produzindo um deslocamento na percepção de 

seus leitores e, no universo ficcional dos quadrinhos, um efeito semelhante ao que 

Thompson diz ocorrer na percepção do historiador: 

“À medida que alguns atores principais da história – políticos, pensadores, 
empresários, generais – retiram-se da nossa atenção, um imenso elenco de 
suporte, que supúnhamos ser composto de simples figurantes, força sua 
entrada em cena.”

31
 

 

Ao lermos uma história em quadrinhos que “acomoda” um personagem como 

Constantine, na qual os “atores principais” não estão em foco (e, quando estão, é na 

condição de coadjuvantes ou antagonistas), somos convidados a perceber novas 

possibilidades de análise das questões sociais colocadas pelas HQs. 

Tendo isto em vista e considerando que a criação do personagem John 

Constantine, assim como as histórias da sua primeira fase de publicação, resulta do 

trabalho articulado de escritores britânicos e desenhistas britânicos e 

estadunidenses, passamos a perceber que muito do deslocamento temático e da 

proposta de construir em torno do terror e do horror32 uma crítica à conjuntura 
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 Para citar alguns exemplos: Doutor Estranho, personagem da Marvel Comics, que, antes de surgir 
como mago, era um bem-sucedido cirurgião, arrogante a ponto de, depois de sofrer um acidente, 
quando não pôde mais operar, se negar a atender pacientes como clínico geral; a Bruxa Agatha, 
também personagem da Marvel Comics, chegou a ser governanta de Franklin Richards, filho do casal 
de integrantes do Quarteto Fantástico, colocando em prática todas as exigências que a etiqueta e a 
boa conduta exigem de alguém com tal ocupação; Zatanna, da DC Comics, que, apesar de ser 
retratada sem as pompas de outros magos dos quadrinhos, está vinculada à uma árvore genealógica 
composta por figuras ilustres, como o famoso alquimista Nicholas Flamel e Nostradamus; Félix 
Fausto, também da DC Comics, é um vilão que estudou línguas mortas em Vienna, arqueologia em 
Londres, história em Sorbonne etc. Como se vê, todos bem diferentes de Constantine, nascido em 
uma família da classe trabalhadora inglesa, punk, golpista e marginal, além de confesso viciado em 
magia, sendo esta manifestada muitas vezes como dissimulação e não como poderes que emanam 
das mãos. 
31

 THOMPSON, E. P. “Folclore, Antropologia e História Social”. In: NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, 
Sergio (Orgs.). As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. São Paulo: Editora da Unicamp, 
2001. p. 234. 
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 Ainda que não haja consenso entre os elementos característicos que diferenciam o terror do horror, 
fazendo-nos perceber que a linha que separa as definições é tênue, concluímos, depois de 
consultarmos CARROL, Nöel. The Philosophy of Horror: Or, Paradoxes of the Heart. New York: 
Routledge, 1990; VARMA, Devendra. The Gothic Flame. New York: Russell and Russuell, 1960 e 
LOVECRAFT, H. P. O horror sobrenatural em literatura. São Paulo: Iluminuras, 2007, que o terror 
é o medo e a expectativa que antecede uma experiência assustadora ou aterrorizante. Já o horror é o 
sentimento de repulsa, aversão, nojo e, até mesmo, ódio que ocorre logo após o contato com a causa 
do medo. O horror pode perturbar o indivíduo por muito tempo depois de vivenciada a experiência 
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neoliberal orquestrada pela Grã-Bretanha nos anos do governo Thatcher está 

diretamente atrelada às experiências desses escritores e desenhistas. 

E aqui, quando falamos em experiência, estamos pensando em “experiência 

humana” segundo a proposição de Thompson, que diz: 

 

“Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste 
termo – não como sujeitos autônomos, ‘indivíduos livres’, mas como 
pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas 
determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em 
seguida ‘tratam’ essa experiência em sua consciência e sua cultura (...) e 
em seguida agem, por sua vez, sobre sua situação determinada.”

33
 

 

Por isso, a primeira de nossas questões surge do reconhecimento de que as 

histórias em quadrinhos resultam de práticas de sujeitos associados e articulados, 

que criam coletivamente a partir de suas experiências. Como afirma Thompson, 

parte dessas experiências é experimentada como sentimentos e as pessoas “lidam 

com esses sentimentos como normas, obrigações familiares e de parentesco, e 

reciprocidades, como valores ou (através de formas mais elaboradas) na arte ou nas 

convicções religiosas”.34 

Portanto, se houve uma ruptura nos padrões das HQs do gênero super-heróis 

e de gêneros correlatos produzidos pela indústria estadunidense a partir da década 

de 1980, e se tais mudanças correspondem ao ingresso de artistas britânicos nessa 

indústria, interessa-nos saber de que maneira as experiências desses sujeitos 

resultaram em práticas capazes de articulá-los em torno de criações singulares, nas 

quais foram ampliadas as possibilidades da linguagem dos quadrinhos e novas 

temáticas, inseridas. 

Conscientes de que uma pesquisa seria incapaz de responder a essa questão 

como ela mereceria, dada a quantidade de artistas que compõem essa rede de 

quadrinistas britânicos que ingressaram na indústria estadunidense, além da 

variedade de títulos escritos e das especificidades e complexidades de seus 

                                                                                                                                                                                     
terrível, em particular por ela estar, quase sempre, atrelada ao desconhecido e, por isso, não 
encontrar referência racional para o que foi vivido, podendo levar o indivíduo à loucura. Este tema é 
recorrente não só na literatura gótica, mas também em Hellblazer, quando John Constantine passa 
um tempo internado em uma instituição psiquiátrica após um exorcismo malsucedido que o colocou 
em contato direto com o demônio que matou a garota que ele pretendia salvar. 
33

 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
p. 182. 
34

 Idem, p. 189. 
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trabalhos, escolhemos um deles, ainda que para falarmos dele e de seu trabalho, 

tenhamos que falar em diversos momentos de outras publicações. 

A escolha por Hellblazer se deu, primeiramente, pelo impacto que a sua 

leitura nos causou na juventude e, antes mesmo de cogitarmos problematizar 

metodologicamente questões em torno das suas histórias, a percepção de que John 

Constantine evidenciava outros sujeitos nos quadrinhos, possibilitando o 

deslocamento da percepção do leitor habitual das HQs produzidas pela DC Comics 

e Marvel Comics, já estava presente. Por se tratar de uma publicação longeva, 

optamos pela primeira fase da revista, composta por 40 edições publicadas entre os 

anos de 1988 e 1991, sendo 37 delas roteirizadas por Jamie Delano. 

O motivo para esse recorte não é o de optarmos por trabalhar com os 

primeiros números da revista por considerarmos estes essenciais para uma melhor 

compreensão do personagem e do universo ficcional em que ele está inserido. Ainda 

que muitas referências à fase escrita por Delano surjam em edições posteriores de 

Hellblazer, acreditamos que qualquer fase roteirizada ou desenhada por outros 

artistas revela características próprias de John Constantine, mesmo porque o que é 

referenciado está dentro de outra proposta narrativa e está sendo publicado em 

outras conjunturas que requerem análise própria. Portanto, a nossa escolha se dá 

por conta de que, desde as primeiras leituras que fizemos das histórias escritas por 

Delano, percebemos a intenção do autor em intervir na conjuntura política e social 

que se estabelecia com a segunda reeleição de Margareth Thatcher, na Inglaterra. 

As posições que John Constantine assume ao longo das histórias escritas por 

Delano interferem diretamente nas tensões e nos debates que se estabeleceram no 

presente do qual fala o autor, de modo que a sua escrita se posiciona e, ao fazê-lo, 

assume papel transformador. 

Delano foi indicado à editora DC Comics para escrever Hellblazer por Alan 

Moore, um dos criadores do personagem John Constantine. Sem perder de vista 

que Alan Moore foi o primeiro britânico do grupo contratado pela DC Comics, que 

compôs a chamada “invasão britânica” ou “invasão inglesa” dos quadrinhos, e que 

ele foi, ao lado de outros artistas, o responsável por criações que redefiniram os 

quadrinhos de super-heróis e ampliaram as possibilidades narrativas da linguagem 

dos quadrinhos, como o trabalho que fez com Monstro do Pântano e Miracleman, e 

as criações de Watchmen, V de Vingança, Promethea, entre outros, é importante 

considerarmos o fato de Delano ser seu amigo, conterrâneo e ter sido recomendado 
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por ele. Isso mostra como esses quadrinistas compartilhavam experiências e se 

articulavam por meio de práticas sociais, como a criação artística. Por isso, a 

escolha por Delano parte da premissa de que ele estava estreitamente ligado às 

práticas resultantes das experiências compartilhadas por esses dois artistas. 

O segundo motivo é a variedade temática das histórias escritas por Delano e 

a maneira como, em parceria com desenhistas e arte-finalistas, ele emprega o terror 

e o horror para problematizar questões de seu tempo e propor perspectivas de 

futuro. Ele explora temas como o thatcherismo35 e as suas consequências políticas, 

sociais e econômicas, evidenciando os problemas sociais, a falta de liberdade de 

expressão e a repressão às minorias sexuais, questões que aproximam a sua 

criação à de cineastas britânicos comprometidos com as causas sociais, como Ken 

Loach e Mike Leigh, bem como com a obra de alguns diretores vanguardistas como 

Peter Greenaway e Derek Jarman, que se opuseram à política cultural e à opressão 

das minorias sexuais.36  

A juventude é outra categoria de análise que surge como temática recorrente 

na obra de Delano. Não só os personagens referenciam e estão vinculados aos 

movimentos juvenis e contraculturais, como a estética do trabalho de Delano está 

marcada, em algumas de suas histórias, pela obra de William Burroughs, o grande 

inspirador de ícones da contracultura e do underground, do qual Delano é confesso 

admirador. 

Como um ponto de confluência, a cidade surge em Hellblazer como o 

território das tensões e dos embates articulados a partir de interesses antagônicos 

presentes na conjuntura do thatcherismo. De um lado, uma parcela da juventude 

representada pelos yuppies objetiva tirar proveito econômico das mudanças 

políticas, econômicas e sociais; de outro, grupos neonazistas violentam imigrantes e 

homossexuais; e ainda um terceiro grupo se recusa a viver nas cidades devido aos 

resultados da especulação imobiliária e o consequente aumento do custo de vida e 

os altos preços dos aluguéis e imóveis. Essa percepção fez a cidade emergir em 

Hellblazer como espaço de práticas sociais, evidenciando “o entendimento de 
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 Termo cunhado pelo sociólogo Stuart Hall para definir o conjunto de características do governo de 
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modos de viver, de morar, de lutar, de trabalhar, e de se divertir dos moradores que, 

com suas ações, estão impregnando e constituindo a cultura urbana”.37 

A percepção de que os territórios pelos quais John Constantine transita 

revelam uma perspectiva de futuro pouco promissora nos levou a considerar a 

cidade como sendo composta por territórios semelhantes às instâncias infernais 

acessadas pelo personagem, levando-nos a escolher o título Desbravando os 

infernos de John Constantine na revista Hellblazer (1988-1991). Outro motivo para 

esta escolha foram as possibilidades de leitura do título da publicação. A palavra 

Hellblazer, segundo o tradutor, escritor e editor de quadrinhos Alexandre Callari,38 

pode ser compreendida como “desbravador de infernos”, corroborando para a nossa 

leitura de que os infernos acessados por Constantine são muitos e não se limitam a 

infernos metafísicos. 

Durante o período em que trabalhamos com as fontes, objetivando 

problematizar questões, que, posteriormente, resultaram no projeto que serviu de 

ponto de partida para a presente dissertação, percebemos que o temário que 

compõe as histórias publicadas em Hellblazer durante os quatro anos que 

correspondem a primeira fase de histórias roteirizadas por Jamie Delano é vasto e, 

muitas vezes, um mesmo tema não fica restrito a uma história ou a um arco de 

histórias, sendo comum encontrarmos histórias nas quais temas diversos se 

intercruzam ou dialogam de alguma maneira. A partir de então, tivemos consciência 

da complexidade da escrita de Delano, toda ela marcada por referências musicais e 

literárias que transpassam a conjuntura política e social para, depois, em alguns 

casos, tudo ser alinhavado por um disparate surreal do seu subconsciente, como ele 

mesmo coloca ao descrever a maneira como criou a história “Na praia” (Hellblazer, 

n. 13): “(...) É uma dessas histórias para a qual você não tem uma boa ideia e, 

então, joga o trabalho para o seu subconsciente e estraga o feriado de todo mundo 

porque fica esquisitão. (...)”.39 

Posto este desafio, apesar do ímpeto inicial de não querer deixar de lado toda 

a riqueza de evidências que esses 40 números trazem, tivemos de fazer concessões 
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e abrir mão de muitas das histórias e de alguns temas que julgamos tão relevantes 

quanto os que serão tratados adiante. Entretanto, não abrimos mão de manter como 

recorte temporal os anos de 1988 a 1991, pois compreendemos que, mesmo sem 

incluir em nossa análise todas as histórias, elas formam um “bloco” que precisa ser 

levado em conta como um todo, ainda que busquemos nele algumas 

especificidades. 

Outro ponto a ser considerado, e que no início pareceu ser um desafio a ser 

superado, foi a quantidade limitada de informações disponíveis acerca da vida de 

Jamie Delano, impossibilitando que o roteirista fosse biografado com mais detalhes 

ao longo da pesquisa. Sabemos que, no passado, Delano manteve em seu site uma 

biografia que não está mais disponível, como uma entrevista concedida ao site 

Sequential Tart deixa evidenciado: “Quando li sua biografia em seu site, tive a 

impressão de que estava lendo a história de uma pessoa que gostava de drogas, de 

livros e de escrever. [...]”.40 Como tais informações não estão mais acessíveis, 

fizemos um levantamento da vida de Delano a partir de entrevistas concedidas a 

sites, de informações reveladas por ele e por seus amigos em introduções e 

prefácios de republicações das suas histórias e, também, em biografias de artistas 

com quem ele trabalhou. Chegamos a cogitar a possibilidade de entrevistá-lo por e-

mail, mas as informações que julgamos necessárias para lidar com as questões 

propostas foram encontradas de outra maneira. Não descartamos para o futuro uma 

entrevista com o intuito de ampliar questões iniciadas aqui, mas, nesse caso, 

estaremos lidando com novas fontes e, consequentemente, teremos outra 

abordagem metodológica. 

Dito isto, o leitor pode se questionar a respeito da atenção dada à trajetória de 

Karen Berger e de Alan Moore, uma vez que há passagens biográficas de ambos 

que superam em número de páginas às destinadas a Delano. Esforçamo-nos para 

deixar latente que o processo de criação de John Constantine e, consequentemente, 

o de criação e publicação da revista Hellblazer, bem como o surgimento de um 

“espaço” editorial para este gênero de história nos anos 1980, dentro de uma editora 

como a DC Comics, só foram possíveis por causa dos processos desencadeados 

por esses dois indivíduos. Portanto, não há como tratar do processo criativo e 

editorial de Hellblazer, que envolve o personagem John Constantine, sem discutir o 
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papel central que assumiram, fazendo-se necessário incorporar nesta pesquisa 

experiências vividas por eles. 

Portanto, para lidarmos com as temáticas e questões apresentadas, 

propomos três capítulos. No primeiro deles, intitulado “O processo constitutivo de 

Hellblazer”, analisamos o processo constitutivo da revista Hellblazer, articulando as 

experiências dos artistas envolvidos no processo criativo da publicação, o mercado 

estadunidense de histórias em quadrinhos e a conjuntura da passagem da década 

de 1980 para a de 1990, em especial na Inglaterra. Dessa articulação, resultou a 

percepção de que a produção dos quadrinistas ingleses que ingressaram no 

mercado estadunidense era caracterizada por temáticas de ficção científica, na qual 

predominava uma perspectiva de presente e de futuro bastante pessimista, 

resultante da conjuntura neoliberal e do avanço de grupos de extrema direita na 

Inglaterra. Isso fez com que rompessem com os paradigmas das histórias clássicas 

de terror estadunidenses e, ao assumirem os roteiros de quadrinhos desse gênero, 

incluíram elementos distópicos e de cunho social nessa produção. 

No capítulo seguinte, intitulado “Juventude e marginalidade em Hellblazer”, 

buscamos compreender de que maneira se dá o pessimismo presente nas histórias 

publicadas na referida revista e, muitas vezes, ele está personificado na figura de 

John Constantine. Por meio das experiências juvenis da geração nascida no pós-

Segunda Guerra Mundial, da qual faz parte a maior parte dos quadrinistas britânicos 

que ingressaram no mercado estadunidense na década de 1980, analisamos a 

descrença da juventude inglesa nas utopias dos anos 1960 e na passagem desta 

década para a seguinte. Em seguida, observando o interesse expresso de Delano 

por William S. Burroughs, analisamos as evidências do papel que os indivíduos 

marginais ou desviantes assumem nas histórias publicadas em Hellblazer. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, intitulado “A cidade em Hellblazer”, 

partindo da compreensão de que a cidade proporciona uma experiência imagética, 

podendo revelar-se como imagem diante daqueles que por ela transitam, impondo-

se como tal diante da urgência cotidiana que leva os seus cidadãos e hóspedes a 

percorrerem seus caminhos, revelando-se como imagem evocada pela memória e, 

portanto, constituída por meio de um diálogo permanente entre aquilo que foi 

experienciado no passado com as experiências vividas no presente, propomos uma 

aproximação da imagem da cidade com a imagem gráfica da linguagem dos 

quadrinhos. Em seguida, buscamos compreender a maneira como a cidade 
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evidencia as questões da conjuntura na qual a revista foi publicada. A cidade em 

Hellblazer é representada como território constituído a partir de interesses 

antagônicos, onde as tensões se fazem presentes. 

Esclarecemos aqui que sempre que uma publicação possuir uma edição em 

português e tenha sido publicada no Brasil, usamos o seu título em português, 

acreditando que, desta maneira, facilitamos a leitura e aproximamos o leitor deste 

trabalho às obras citadas. Já as histórias e sequências de Hellblazer que usamos 

como evidência, e que estão destacadas ao longo de todos os três capítulos, 

optamos em usar as edições digitalizadas daquelas originalmente publicadas nos 

Estados Unidos entre os anos de 1988 e 1991 (atualmente comercializadas pela DC 

Comics em: <https://www.readdcentertainment.com>), e, portanto, em inglês, uma 

vez que essa é a nossa fonte. Contudo, pensando na acessibilidade desta pesquisa 

a um público amplo, incluímos na seção “Anexos” as mesmas sequências traduzidas 

para o português, que foram extraídas das edições publicadas pela Editora Panini 

entre os anos de 2011 e 2014, e, também, pela Brainstore Editora no ano 2000. 
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CAPÍTULO 1 

 

O PROCESSO CONSTITUTIVO DE HELLBLAZER 

 

Na década de 1980, a indústria estadunidense de histórias em quadrinhos 

surpreendeu o mercado de comics ao publicar obras que romperam com os 

paradigmas dos gêneros super-herói e terror, inovando as possibilidades narrativas 

da linguagem, objetivando atingir leitores adultos e alicerçando o terreno sobre o 

qual roteiristas, artistas e demais sujeitos envolvidos nos processos de criação e 

publicação de quadrinhos mainstream viriam a estabelecer suas criações e 

publicações nos anos seguintes. 

Em meio aos títulos publicados nesse período, A saga do Monstro do 

Pântano, Watchmen, O Cavaleiro das Trevas, Hellblazer, Homem-Animal e 

Sandman consolidaram-se como obras referenciais, incorporando aos gêneros 

citados elementos que direcionaram a produção dessa indústria nos anos seguintes. 

Além disso, outro aspecto característico dessas publicações é o fato de que, com 

exceção de O Cavaleiro das Trevas, roteirizada e desenhada por Frank Miller, todas 

foram escritas por autores britânicos. 

 

1.1 – Terror social 

 

Como é comum acontecer na indústria estadunidense de histórias em 

quadrinhos mainstream, o processo de criação e publicação da revista Hellblazer foi 

coletivo e continuado. John Constantine, o protagonista, apareceu, oficialmente, pela 

primeira vez, como coadjuvante nas histórias escritas por Alan Moore para A saga 

do Monstro do Pântano. O sucesso de vendas deste título, associado a 

acontecimentos do passado do personagem não revelados pelo escritor, fez com 

que a editora Karen Berger percebesse que havia um potencial editorial para aquele 

personagem, levando-a a idealizar, no ano de 1986, uma revista própria para John 

Constantine, a Hellblazer. 

Escrita a partir de 1987 por Jamie Delano, que foi indicado à Berger por Alan 

Moore, a revista se tornou uma publicação singular dos gêneros horror e terror,41 
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atendendo a uma demanda crescente de histórias em quadrinhos destinadas a 

leitores adultos e, ao lado de outros títulos escritos por autores britânicos, este título 

impulsionou a criação do selo Vertigo,42 em 1993. Incorporada ao selo no ano em 

que foi criado, se tornou a sua publicação mais longeva, sendo cancelada em 

fevereiro de 2013, quanto chegou ao nº 300. 

O primeiro número da Hellblazer foi publicado em janeiro de 1988. Como a 

capa traz em destaque (Figura 1), era uma publicação de terror e horror surgida a 

partir do universo ficcional das histórias publicadas em A saga do Monstro do 

Pântano, e direcionada ao público adulto. 

Ainda que o terror e o horror sejam elementos constitutivos da publicação, há 

um temário social intencionalmente evidenciado em Hellblazer que a distingue das 

histórias em quadrinhos clássicas desses gêneros, vinculando-a à tradição iniciada 

por Alan Moore no início dos anos 1980, e também presente nas obras de outros 

escritores britânicos, como Grant Morrison e Neil Gaiman, de modo que o terror e o 

horror em Hellblazer ultrapassam a intenção de provocar medo no leitor através do 

desconhecido e do “distanciamento da vida cotidiana”,43 como colocado por 

Lovecraft, mas tornando a causa do medo a conjuntura social e política associada a 

elementos sobrenaturais e sombrios. 
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 O selo Vertigo reuniu em torno de si histórias dos gêneros terror, horror, mistério, fantasia e ficção 
científica. Voltado para leitores adultos, o selo ousou nas temáticas, experimentando possibilidades 
narrativas e contribuindo para a linguagem das histórias em quadrinhos, evidenciando o potencial 
destas para narrativas que incorporassem textos mais bem escritos e tramas mais complexas do que 
aquelas, que, comumente, eram encontradas em histórias de super-heróis. 
43

 LOVECRAFT, H. P. O horror sobrenatural em literatura. São Paulo: Iluminuras, 2007. p. 13. 



38 
 

 

Figura 1: Capa de Hellblazer, nº 1, 1988. 
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Desde o processo de criação do personagem John Constantine, já é 

perceptível a intenção dos seus criadores em produzirem nos leitores um 

deslocamento que evidenciasse temáticas e questões sociais. 

 

“Começo a pensar que a maioria dos místicos nos quadrinhos costuma ser 
de velhos, muito austeros, muito distintos, classe média em vários sentidos. 
Eles não dariam em nada nas ruas. Ocorreu-me que podia ser interessante, 
pelo menos uma vez, fazer um bruxo com perfil de trabalhador. Alguém que 
fosse das ruas, classe operária, com um background diferente do padrão de 
místicos dos quadrinhos. Constantine começou a surgir daí.”

44
 

 

Ainda que não haja nenhuma evidência capaz de associar o personagem 

John Constantine a um ocultista que tenha vivido de fato, não podemos ignorar o 

confesso envolvimento de Alan Moore com práticas ocultistas, de modo que a 

história e a trajetória de ocultistas ingleses não lhe são estranhas, muito menos a de 

Austin Osman Spare, de quem Moore é confesso admirador e interessado pela obra, 

tendo escrito, inclusive, o prefácio de uma biografia de Spare.45 

Austin Osman Spare foi um artista gráfico e ocultista inglês nascido na 

segunda metade do século XIX. Filho de um policial, viveu em Londres, onde, na 

infância, conviveu com a Sra. Paterson, uma mulher simples do interior da Inglaterra 

que dizia ser descendente de uma das feiticeiras de Salem. Segundo Spare, ela foi a 

única pessoa que ele conheceu capaz de materializar pensamentos em algo visível. 

Em sessões de predição, toda a vez que a Sra. Paterson não era capaz de 

descrever verbalmente ao consulente uma de suas visões do futuro, em particular 

por decorrência da simplicidade com que se comunicava, materializava imagens em 

um dos cantos do quarto escuro onde se dava a consulta. Influenciado por ela, 

Spare começou a desenvolver suas próprias maneiras de conjurar formas-

pensamentos. Uma dessas sessões chegou a ter resultado trágico, quando um dos 

dois consulentes, que acompanhava a evocação de elementais, morreu semanas 

depois e a outra enlouqueceu. Associando seu talento artístico ao ocultismo, Spare 

desenvolveu técnicas como a escrita automática, o desenho automático e a 

sigilação. Spare levou uma vida simples, frequentando o submundo londrino, onde 

suas experiências sexuais fundiram-se a princípios da sua magia. 

                                                           
44

 DELANO, Jamie. Hellblazer: Origens, v. 2. São Paulo: Panini Comics, 2011. 
45

 BAKER, Phil. Austin Osman Spare: The Occult Life of London’s Legendary Artist. Berkeley: North 
Atlantic Books, 2014. 
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Considerando a maneira como Delano aproxima John Constantine dos grupos 

marginalizados de sua época, e também o vincula às artes e a um círculo de 

personagens compostos por artistas, podemos afirmar que Spare não era 

desconhecido do roteirista, sobretudo por ele evidenciar em uma das histórias a 

técnica do desenho automático, posta em prática por Zed, personagem que também 

é uma artista e ocultista (Figura 2/Anexo 1). Entretanto, cabe ressaltar que não 

pretendemos afirmar que a criação de John Constantine seja uma referência direta à 

Spare, mas que há em Constantine elementos que reforçam a intenção de Moore e 

de Delano de criarem um mago “das ruas”, conhecedor do submundo e com uma 

matriz mágica e ocultista advinda do povo e da tradição oral, como a biografia de 

Spare nos permite compreender que tenha se dado com ele.46 

 

 

Figura 2: Hellblazer, nº 4, 1988, p. 14. 
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 Além da biografia escrita por Phil Baker, os seguintes sites trazem informações a respeito da vida 
de Austin Osman Spare: HERMETIC. Austin Osman Spare. Disponível em: 
<http://hermetic.com/spare/>. Acesso em: 3 set. 2015; MORTE SÚBITA. Austin Osman Spare. 
Disponível em: <http://www.mortesubita.org/biografias/biografia/austin-osman-spare-1>. Acesso em: 3 
set. 2015; A PEDRA DAS BRUXAS. Austin Osman Spare e o Zos Kia Cultus. Disponível em: 
<http://apedradasbruxas.blogspot.com.br/2013/07/austin-osman-spare-e-o-culto-zos-kia.html>. 
Acesso em: 3 set. 2015; PIJAMA SURF. Austin Osman Spare y la tenue línea entre el arte y la magia. 
Disponível em: <http://pijamasurf.com/2014/05/austin-osman-spare-arte-y-magia-del-inconsciente/>. 
Acesso em: 3 set. 2015. 
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Ao romper com o modelo de personagem comumente encontrado nos 

quadrinhos de terror, magia e mistério,47 Moore produz uma inversão de valores 

consolidados nesse tipo de publicação e um deslocamento de sentido no leitor. Essa 

quebra de paradigma produz nas histórias em quadrinhos um efeito semelhante ao 

que Thompson diz ocorrer na percepção do historiador: 

 

“À medida que alguns atores principais da história – políticos, pensadores, 
empresários, generais – retiram-se da nossa atenção, um imenso elenco de 
suporte, que supúnhamos ser composto de simples figurantes, força sua 
entrada em cena.”

48
 

 

Ao lermos uma história em quadrinhos que “acomoda” um personagem como 

John Constantine, na qual os “atores principais” não estão em foco (e quando estão, 

é na condição de coadjuvantes ou antagonistas), somos levados a perceber novas 

possibilidades de análise das questões sociais de uma determinada conjuntura por 

meio daquilo que é evidenciado pelas HQs. 

Alan Moore, ao criar um personagem que, segundo suas palavras, romperia 

com um perfil de mago que até então tinha cadeira cativa nos gibis, usa a linguagem 

dos comics como suporte para suscitar no leitor questionamentos de ordem social e 

política, e Constantine, ao entrar em cena, traz esse elenco de suporte ao qual se 

refere Thompson; ou seja, sujeitos sociais de classe distinta daquela representada 

por outro perfil de personagem. 

Jamie Delano, ao produzir as primeiras histórias de Hellblazer em parceria 

com o desenhista John Ridgway, se vale de personagens capazes de compor esse 

“elenco de suporte”, constituindo uma narrativa que posiciona a sua produção e, 

consequentemente, a publicação, em um dos campos de força das tensões 

características da conjuntura da passagem dos anos 1980 para os anos 1990. 

Nos primeiros números de Hellblazer, o leitor toma conhecimento de que John 

Constantine foi vocalista e fundador, em 1978, de uma banda punk chamada 

Membrana Mucosa, que ele é conhecido e possui contatos nos submundos da 

magia e das ruas, tem como amigos e conhecidos: Ray Monde, homossexual 

soropositivo assassinado por um grupo de cristãos extremistas; Ali, comerciante 
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 Exemplos citados na nota de rodapé número 30 da “Introdução”. 
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 THOMPSON, E. P. “Folclore, Antropologia e História Social”. In: NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, 
Sergio (Orgs.). As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. São Paulo: Ed. da Unicamp, 
2001. p. 234. 
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paquistanês hostilizado por jovens neonazistas; Zed, artista que pinta grafites nas 

ruas de Londres; Chas, taxista que colabora com Constantine por dever favores a 

ele; Supermouse, um rastafári que houve reggae e é inquilino da mesma senhoria 

de Constantine; Mercury, Marj e Eddy, participantes do “Comboio da Paz”, um 

movimento de hippies nômades que se manifestaram nos anos 1980 contra a 

proibição de festivais organizados em Stonehenge e contra o alto custo de vida nas 

cidades; entre outros personagens que surgem no decorrer das histórias. 

Considerando que as histórias escritas por Jamie Delano foram publicadas 

logo após a segunda reeleição de Margareth Thatcher, é sabido que, em 1988, 

muitas das medidas características do thatcherismo49 já estavam largamente 

colocadas em prática na sociedade britânica, como a repressão de minorias sexuais 

e a falta de liberdade de expressão, o que nos fez compreender a intenção dele ao 

criar um personagem como Ray Monde. 

 

“Embora a homossexualidade tenha sido descriminalizada em 1967, a 
comunidade gay estava sendo marginalizada, particularmente desde o início 
da epidemia de AIDS no Reino Unido. Tanto a doença como a orientação 
sexual foram temas frequentes da imprensa sensacionalista (...). Em 1986, 
a comunidade gay foi afetada pela aprovação da Cláusula 28, uma lei 
claramente homofóbica, que também teve grande impacto sobre a arte 
contemporânea (...).”

50
 

 

Levando em conta que a Cláusula 28 proibia “a promoção intencional da 

homossexualidade e a publicação de material com esse fim”,51 dando margem para 

a censura indiscriminada da presença de homossexuais em publicações, é 

importante ressaltarmos que, ao produzir para o mercado estadunidense de histórias 

em quadrinhos, Delano pôde denunciar e se posicionar criticamente diante de temas 

como esses e, uma vez aprovados pela editora, ver seu posicionamento ser 

                                                           
49

 O termo thatcherismo foi criado pelo sociólogo Stuart Hall e se refere ao conjunto de características 
do governo de Margareth Thatcher (1979-1990), incluindo a economia de livre mercado, privatizações 
de muitos ramos da indústria, redução das ajudas sociais, oposição aos sindicatos, falta de apoio 
estatal à cultura, diminuição das subvenções para a educação e restrições à liberdade de expressão. 
50

 KESKA, Monika. Dos visiones del thatcherismo en el cine británico: Peter Greenaway y Derek 
Jarman. I Congreso Internacional de Historia y Cine (1, 2007, Getafe). Gloria Camarero (ed.). Getafe: 
Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Cultura y Tecnología, 2008. p. 862-3. Tradução nossa 
para o trecho: “Aunque la homosexualidad había sido despenalizada en 1967, el colectivo 
homosexual seguía siendo marginado, especialmente desde la aparición de la epidemia del sida en 
Reino Unido. Tanto la enfermedad como la propia orientación sexual fue tema habitual de la prensa 
sensacionalista (...). En 1986 el colectivo homosexual se vio afectado por la aprobación de la 
Cláusula 28, una ley claramente homofoba, que también tuvo gran repercusión en el arte 
contemporánea. (...)”. 
51

 UK LEGISLATION. Local Government Act 1988. Disponível em: 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/9/section/28>. Acesso em: 5 jan. 2015. 
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veiculado em um sistema de distribuição que não se limitava aos EUA, obtendo 

alcance internacional. 

As duas sequências a seguir (Figuras 3 e 4/Anexos 2 e 3) evidenciam a 

intenção de denunciar o preconceito e produzir um exercício crítico aos leitores, 

sobretudo diante da exposição que o tema AIDS teve na década de 1980. 

 

Figura 3: Hellblazer, nº 6, 1988, p. 22. 



44 
 

 

 

Figura 4: Hellblazer, nº 7, 1988, p. 10. 
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Outros temas sociais estão presentes nas histórias publicadas em Hellblazer 

ao serem inseridos nas narrativas através de personagens menos frequentes, mas 

que, uma vez inseridos em uma sequência, ainda que de poucos quadros, reclamam 

a atenção do leitor. É o caso do comerciante Ali, que tem uma loja em Londres, a 

Evening Standard, próxima de onde mora Constantine, quando este ainda tinha uma 

moradia fixa. O comerciante paquistanês é hostilizado por jovens neonazistas de 

uma gangue autointitulada “British Boys”. 

 

 

Figura 5: Hellblazer, nº 1, 1988, p. 9. 

 

Observando a Figura 5 (Anexo 4), no primeiro quadro os jovens tiram sarro de 

Ali, fazendo piada com o curry, que é um condimento e tempero da culinária indiana, 

e, no segundo quadro, intimidados pela presença de Constantine, deixam a loja 

ameaçando o comerciante e chamando-o de “paki”, que é uma maneira depreciativa 

de os ingleses se dirigirem aos imigrantes paquistaneses. 

A década de 1970, na Grã-Bretanha, foi marcada por um crescimento da 

Frente Nacional Britânica, um partido de extrema-direita que chegou a ter mais de 

190.000 votos válidos nas eleições gerais de 1979, sendo o sexto partido mais 

votado. Com a vitória de Thatcher no mesmo ano e a implementação de medidas 

que resultaram no combate ao sindicalismo e na ascensão do neoliberalismo em 

oposição ao estado de bem-estar social, muitos eleitores da Frente Nacional se 

sentiram representados pelo thatcherismo, de modo que a atuação mais 



46 
 

contundente da extrema-direita ficou a cargo de jovens ligados a movimentos 

neonazistas, como os skinheads do seguimento “white power”, que se 

caracterizavam de maneira semelhante aos “British Boys” das histórias de Delano. 

Na história Preconceito Extremo, publicada em Hellblazer, nº 6, os “British 

Boys” incendeiam uma loja. Pela fachada é possível reconhecer que se trata da loja 

de Ali. Além de evidenciar os elementos que tornam esses jovens reconhecíveis, 

como as insígnias da SS em referência ao nazismo e as tatuagens com os nomes 

de times de futebol ingleses (Figura 6/Anexo 5), como Chelsea e Arsenal, Delano e 

John Ridgway fazem uso do terror visual52 para construir uma imagem assustadora 

desses jovens. Na história, depois de serem mortos e esquartejados por um 

demônio chamado Nergal, eles são transformados em uma criatura siamesa de 

quatro cabeças e seis braços, mas destituída de inteligência, já que John 

Constantine consegue fazer com que eles se enfrentem, deixando-o de lado, ao 

chamar a atenção deles para o fato de que no novo corpo que eles obtiveram com a 

junção de suas partes, há tatuagens de times de futebol rivais (Figura 7/Anexo 6). 

 

 

Figura 6: Hellblazer, nº 6, 1988, p. 2. 

 

                                                           
52

 Denominamos “terror visual” a criação gráfica e imagética que apela ao desconhecido, ao macabro, 
ao odioso e ao pouco convencional e considerado moralmente inaceitável, para produzir terror e 
horror naquele que entre em contato com ela. 
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Figura 7: Hellblazer, nº 6, 1988, p. 19. 

 

Como evidenciado até aqui, o terror e o horror constitutivos da revista 

Hellblazer caracterizam-se como um recurso narrativo para a construção de histórias 

que se posicionam criticamente diante da conjuntura política e social da passagem 

dos anos 1980 para os anos 1990, vinculando a produção desses artistas e, 

consequentemente, a própria revista, ao conjunto de práticas articuladas em 

oposição ao thatcherismo e à coalização neoliberal formada por Thatcher e Ronald 

Reagan. Entretanto, para compreendermos o processo constitutivo da revista 

Hellblazer, se faz necessário articular as práticas envolvidas nesse processo; os 

sujeitos e as suas experiências; a conjuntura política e social na qual eles estavam 

inseridos e compartilhavam com os leitores da revista; e, também, as 

transformações pelas quais passava o mercado editorial. Para isso, partiremos de 

um ponto que consideramos ser o ponto de confluência desse processo. 

 

1.2 – Karen Berger: ponto de confluência 

 

No ano de 1978, “ocorreu a chamada ‘implosão’ da DC, em que a principal 

empresa editorial encerrou de repente dezenas de coleções, limitando-se a uma 
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oferta mínima”.53 Diante das baixas vendas, foi implantado um novo sistema de 

distribuição e venda de HQs, o direct market.54 Com o surgimento e crescimento de 

lojas especializadas em quadrinhos nos Estados Unidos, esse sistema de 

distribuição garantiu as vendas e impediu o fim do negócio. Em contrapartida, as 

HQs passaram a ser produzidas para agradar o público das livrarias especializadas, 

uma vez que eram eles que definiam os títulos que seriam pedidos pelo livreiro à 

editora. Isso produziu uma transformação significativa nas publicações, como 

destacado por García: 

 

“Os comic books se tornaram cada vez mais autorreferenciais, esotéricos e 
herméticos para o leitor ocasional, e começaram a se dirigir a um público 
cada vez mais velho. Não que os comics tenham se tornado mais adultos, 
mas se viram obrigados a crescer com seus compradores, que não 
abandonavam a ‘mania’ de colecionar gibis (...). Foram esses ‘fãs 
veteranos’ que ditaram a evolução criativa dos comics e, cada vez mais, 
foram outros fãs veteranos que produziram os comics que liam. (...)”

55
 

 

Ainda que a afirmação de García destaque aspectos importantes para a 

compreensão das mudanças que caracterizaram os quadrinhos mainstream a partir 

da década de 1980, é preciso levar em consideração que tais mudanças não se 

restringem apenas ao amadurecimento de seus leitores, mas também às demandas 

simbólicas resultantes da conjuntura em que estavam inseridos, de modo que uma 

determinada produção quadrinística, bem como  

 

“(...) a definição de seu temário e a manutenção de elos com o público, só é 
compreensível se for levado em conta seu peso nas relações sociais que 
envolvem seus consumidores – e, indiretamente, outros grupos humanos 
que eles atingiram ou afirmaram representar –, fornecendo-lhes prazer e 
exercício crítico e satisfazendo/construindo demandas simbólicas dos 
mesmos. (...)”

56
 

 

Em meio às mudanças e à crise citadas, no ano de 1979, ingressou na DC 

Comics a editora Karen Berger. Com formação em Literatura Inglesa e História da 
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 GARCÍA, Santiago. A novela gráfica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 191. 
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 Ao contrário do sistema tradicional, em que os gibis eram distribuídos em consignação às bancas, 
supermercados e pequenas lojas, impedindo o vendedor de obter mais cópias dos títulos mais 
vendidos e menos dos menos vendidos (resultando em encalhes), no direct market as editoras 
imprimem apenas o que as lojas pedem e, como esses exemplares não são devolvidos, não há 
encalhe. 
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 GARCÍA, Santiago. A novela gráfica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 193-4. 
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 SILVA, Marcos A. da. Caricata República. Zé Povo e o Brasil. São Paulo: Marco Zero/CNPq, 
1990. p. 10. 
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Arte, Berger nunca havia trabalhado com quadrinhos. Paul Levitz, o editor que a 

contratou a princípio como sua assistente, procurava alguém que não fosse fã de 

histórias em quadrinhos, o que nos faz considerar que ele estivesse procurando 

alguém capaz de lançar um olhar diferente sobre o mercado e a produção, ainda 

mais se considerarmos que ele estava lidando com a crise pela qual a DC Comics 

passava. 

 

“De qualquer forma, eu comecei o trabalho e realmente me apaixonei com a 
mídia. Eu tive a sorte de ter começado em uma época, 1979, quando a DC 
ainda estava fazendo outras coisas além de quadrinhos de super-heróis. 
Poderia, simplesmente, nunca ter me relacionado com eles. Pensava que 
eram voltados para o público masculino. Apesar disso, gostei de verdade 
dos quadrinhos de horror, mistério e fantasia. Tive sorte em começar 
editando esse tipo de quadrinho. Depois de seis meses nesse emprego, 
estava editando House of Mystery. O trabalho que fiz com esse título se 
tornou, em muitos aspectos, a semente de como Vertigo realmente 
começou.”

57
 

 

A fala de Berger evidencia um aspecto importante da sua trajetória como 

editora de histórias em quadrinhos. House of Mystery, ao lado de House of Secret, 

era um dos títulos clássicos de terror da DC Comics. Surgido na década de 1950, 

quando os quadrinhos de terror, crime e romance haviam ultrapassado em tiragem e 

vendagem os quadrinhos de super-heróis, o título trazia todos os elementos 

característicos dos quadrinhos de terror clássico: um host (anfitrião ou hospedeiro) 

que apresentava a edição e as histórias, comentando no último quadro, de forma 

sarcástica, o desfecho quase sempre trágico ou mórbido; referências aos antigos 

filmes de monstros da Universal, aos contos e às novelas de terror do século XIX, e 

aos contos de terror e horror publicados em revistas pulp nas primeiras décadas do 

século XX. Passando a editar o título em maio de 1979, House of Mystery colocou-a 

em contato com a produção de um gênero de quadrinhos que persistia apesar das 

limitações impostas pelo Comics Code.58 
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 SEQUENTIAL TART. A touch of Vertigo: Karen Berger. Disponível em: 
<http://www.sequentialtart.com/archive/jan01/berger.shtml>. Acesso em: 7 out. 2013. Tradução nossa 
para o trecho: “Anyway, I got the job and really fell in love with the medium. I was fortunate enough to 
have started at a time, 1979, when DC was still doing other things besides superhero comics. I could 
just never relate to them. I thought they were too male orientated. I did like the horror, mystery and 
fantasy comics though. I was lucky I got my start editing those kinds of books. After six months into the 
job, I was editing House of Mystery. The work I did on that title was in many ways the seeds of how 
Vertigo really began.”. 
58

 Código de ética dos quadrinhos inspirado no Código Hays, que velava pela limpeza das produções 
de Hollywood. Era um código de autocensura, que impunha restrições não somente à representação 
de crimes e atos de violência, mas também limitava o uso das palavras “crime”, “horror” e “terror”. 



50 
 

Como ela afirma, a sua experiência editorial com House of Mystery foi 

determinante para a criação do selo Vertigo (voltado para a publicação de histórias 

com temática adulta, em especial as dos gêneros terror, horror, suspense, fantasia e 

ficção científica), em 1993; e, por esse selo ter tido como publicação mais longeva a 

revista Hellblazer, incorporada a ele no mesmo ano em que foi criado, podemos 

afirmar que o seu trabalho com os quadrinhos de terror no final dos anos 1970 foi 

decisivo para o trabalho que desenvolveu, nos anos 1980, editando A saga do 

Monstro do Pântano; para a criação de Hellblazer; e para o estabelecimento de 

escritores e desenhistas britânicos na produção desses títulos e de outros lançados 

pelo selo Vertigo. 

Como dito anteriormente, o direct market já estava em vigor no início dos 

anos 1980, de maneira que os leitores mais velhos, interessados em novas 

temáticas e possibilidades narrativas, começaram a pedir por histórias mais bem 

escritas e com tramas complexas e bem desenhadas, fazendo com que as 

publicações, que persistiam em fórmulas repetitivas, como a dos clichês das 

histórias de super-heróis versus super-vilões, ou então, histórias de terror pautadas 

em narrativas inspiradas em motes trabalhados desde o século XIX, começaram a 

ser rejeitadas, levando livreiros a diminuírem os pedidos desses títulos ou, 

simplesmente, deixando de pedi-los às editoras. Por outro lado, como bem 

observado por Santiago García, com o direct market o risco de publicar histórias 

inovadoras e destinadas a um público cada vez mais exigente “passava do editor ao 

livreiro, liberando o editor para experimentar quadrinhos menos convencionais”,59 

uma vez que, em caso de baixa vendagem, os títulos não vendidos ficariam 

encalhados nas prateleiras, mas a editora já teria recebido por eles. 

Esse precedente fez com que os editores passassem a buscar soluções para 

atender a seus leitores e, como as exigências destes eram decorrentes da falta de 

criatividade e da permanência de antigos motes e recursos narrativos, ainda que 

novos formatos de publicação como as minisséries60 e maxisséries61 tivessem 

                                                                                                                                                                                     
Segundo pesquisadores e pessoas ligadas ao meio dos quadrinhos, a autocensura foi uma estratégia 
das editoras que publicavam quadrinhos de super-heróis para acabar com o crescimento das vendas 
de quadrinhos de crime, terror e horror publicados pela editora EC Comics, na década de 1950. 
Depois da criação do código, a EC Comics teve quase todas as suas revistas canceladas, mantendo 
apenas a revista MAD, de humor. 
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colaborado para aumentar as vendas, as soluções mais contundentes precisavam 

vir dos sujeitos que participavam do processo criativo das revistas. 

Editores de quadrinhos do gênero super-herói já vinham apostando, 

acertadamente, em mudanças nas equipes criativas das revistas desde a metade da 

década de 1970. Um exemplo claro disso foi o trabalho realizado pelo roteirista Chris 

Claremont, em parceria com o artista John Byrne, em Os fabulosos X-Men, 

publicado pela Marvel Comics, principal concorrente da DC. “Claremont deixou de 

lado as histórias fechadas em cada número, dando vez a histórias longas que se 

estendiam por vários números, com tramas em teia como uma novela de TV, com 

subtramas e envolvimentos românticos”.62  

Trabalhos como o de Claremont começaram a dar ênfase às contribuições do 

escritor no processo criativo das HQs. A partir desse ponto, “sem restrições, eles 

tinham muito mais liberdade para explorar tramas mais amplas e evoluir a 

caracterização, sem ter de começar e terminar uma história no mesmo lugar”.63 Ato 

contínuo, as vendas também foram alavancadas por conta disso. Os quadrinhos se 

tornaram objetos colecionáveis, uma vez que era preciso acompanhar a trama 

periodicamente, já que as histórias não eram concluídas em um mesmo número. 

Pouco tempo depois de estabelecido entre as HQs de super-heróis, esse 

formato de publicação seria estendido para quase todas as publicações periódicas e 

regulares de quadrinhos mainstream produzidas nos EUA, inclusive aquelas 

destinadas aos leitores adultos, como a Hellblazer. 

Envolvida no processo de transformação pela qual a DC Comics passava, e 

diante de uma nova conjuntura do mercado estadunidense de HQs, Berger passou a 

observar as antologias inglesas de ficção científica. Essas publicações não 

passavam pelas restrições do Comics Code, possibilitando aos escritores e 

desenhistas maior liberdade criativa. Além disso, essas antologias estavam se 

alinhando, na década de 1970, com o modelo de publicação norte-americana, que 

                                                                                                                                                                                     
número. Ainda que o final da minissérie tenha consequências incorporadas às publicações periódicas 
e regulares, ela pode ser lida do começo ao fim. 
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privilegiava histórias mais longas, resultando em mais envolvimento dos leitores, o 

que reforçava o “novo foco sobre o ofício de escrever para o veículo histórias em 

quadrinhos como um exercício literário em si, em vez de ser apenas uma estrutura 

na qual pendurar a arte”.64 

Duas dessas antologias nos interessam por terem publicado os trabalhos de 

Alan Moore, o primeiro dos jovens britânicos que veio a trabalhar sob a supervisão 

editorial de Karen Berger, e, também, por serem as principais expoentes da 

renovação pela qual as histórias em quadrinhos de ficção científica passaram na 

segunda metade da década de 1970, no Reino Unido. 

Mesmo diante da afirmativa da editora inglesa International Publishing 

Corporation (IPC) de que a ficção científica estava morta,65 Kelvin Gosnell, 

subdiretor de competições nesta editora, sugeriu a criação de uma nova antologia 

desse gênero. Tendo em mente que estava sendo produzida por Hollywood uma 

“ópera espacial” que iria dar novo fôlego ao gênero, Gosnell conseguiu convencer a 

editora e, em 1977, chegou às bancas do Reino Unido a revista 2000 AD O título, 

desacreditado pela editora, refletia a crença de que a publicação teria curta duração, 

tomando o ano 2000 como uma data longínqua, de um futuro distante dos leitores. 

Entretanto, no mesmo ano de lançamento da revista, chegou aos cinemas a “ópera 

espacial” que havia encorajado a ideia de Gosnell: o filme Star Wars. Como 

consequência da sua estreia e de seu sucesso, o gênero ficção científica voltou a 

conquistar novos fãs, catapultando as vendas da revista 2000 AD, que continua 

sendo publicada até os dias de hoje. 

No rastro da 2000 AD, surgiram outras antologias, todas seguindo o mesmo 

formato de publicação em progs.66 Dentre elas, a Starloard e a Warrior, lançadas, 

respectivamente, em 1978 e 1982. Mas foram nas páginas da 2000 AD que, além 

das histórias roteirizadas por Moore, foram publicados os trabalhos de Grant 

Morrison, Neil Gaiman e, pouco depois, de Jamie Delano – todos futuramente 

contratados para escrever histórias para a DC Comics e, posteriormente, para o selo 

Vertigo, da mesma editora. 
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Parte da produção de Moore dessa época é marcada por histórias curtas, nas 

quais desenvolveu temas como viagens temporais e espaciais, explorando de forma 

bem-humorada conceitos científicos e desenvolvendo personagens que 

referenciavam elementos de culturas juvenis. Essa produção está concentrada na 

revista 2000 AD. Outra parte do material que produziu nessa mesma época foram 

três histórias mais longas e elaboradas, e essa produção ficou dividida entre a 2000 

AD e a Warrior. 

Para a Warrior ele produziu V de Vingança e Miracleman. A primeira traz 

como protagonista o anarquista V e foi publicada em preto e branco a partir de 1982. 

A série não foi concluída pela Warrior, sendo relançada em 1988 pela DC Comics. 

Nela, um governo totalitário chega ao poder na Inglaterra após uma guerra nuclear 

que destruiu parte do mundo, e institui campos de concentração para onde são 

levados negros, paquistaneses e brancos radicais. Fica subentendido que os 

homossexuais eram exterminados. Nesse contexto, o personagem V, depois de fugir 

de um desses campos de concentração, elabora um plano para explodir o 

parlamento e derrubar o estado totalitário. 

Miracleman era publicado nos mesmos números em que saía V de Vingança. 

O personagem criado em 1963 havia sido deixado de lado e, depois de Moore 

assumir seus roteiros em 1982, tornou-se o principal título da Warrior. “Com uma 

abordagem completamente inédita, a série revolucionou o próprio conceito de super-

herói, desbravando a trilha que daria à luz os inúmeros clássicos que a sucederam 

ao longo da década de 1980”.67 A maneira como Moore abordou os super-heróis em 

Miracleman era o desenvolvimento do que futuramente ele consolidou em 

Watchmen, publicado pela DC Comics no formato minissérie, em 1986. Ou seja, 

uma abordagem que não enaltece a figura do herói e a importância do seu papel 

social; pelo contrário, “mostra que os valores que seus personagens defendem têm 

raízes distintas. Alguns deles agem (...) por pura atração à violência, outros por 

desequilíbrios emocionais e outros ainda por indireta satisfação sexual”.68 

A terceira história longa que Moore produziu nesse período foi A Balada de 

Halo Jones, publicada pela 2000 AD. Nesta HQ, a ação “ficou em segundo plano no 
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desenvolvimento da protagonista (...) que conhece o misterioso viajante VIP, que, na 

verdade, é uma arma de destruição em massa”.69 

Dentre as histórias de antologias inglesas observadas por Karen Berger, as 

produzidas por Alan Moore chamaram a sua atenção. Por conta disso, Berger levou-

as ao conhecimento do editor Len Wein. Wein era o cocriador do personagem 

Monstro do Pântano, e também editor do título A saga do Monstro do Pântano, que o 

tinha como protagonista. 

A saga do Monstro do Pântano era um dos títulos que vinha tendo queda nas 

vendas desde o final da década de 1970, correndo o risco de vir a ser cancelado. 

Publicado regularmente desde o ano de 1972, a primeira aparição do personagem 

se deu em uma história curta, de 8 páginas, publicada em meados de 1971, em uma 

das antologias de terror e mistério da DC Comics, intitulada The House of Secrets. 

No ano seguinte, quando ganhou revista própria, o Monstro do Pântano teve sua 

origem contada. O mote era simples: um casal de cientistas é designado pelo 

governo dos Estados Unidos para desenvolver uma fórmula biorrestauradora e, para 

não correrem o risco de serem interpelados por outros interessados, são confinados 

em uma casa em meio a um pântano da Louisiana. O casal é abordado por um 

grupo de homens que dizem pertencer a um grupo privado interessado em comprar 

a fórmula que estão desenvolvendo e, ao se recusarem a vendê-la, sofrem um 

atentado e Alec Holland explode, tendo seu corpo absorvido pelo pântano, até 

ressurgir como o Monstro do Pântano. 

Essas primeiras histórias do Monstro do Pântano assemelhavam-se bastante 

com os antigos filmes de monstros da Universal,70 em que há uma solitária casa na 

colina ou em um local onde prevaleça a escuridão, e uma criatura horrenda que 

aterroriza o lugar, mas que na verdade vive angustiada pela solidão, aproximando-

se dos seres humanos para compartilhar com eles o seu lado humano. Claro que há 

mais do que isso na primeira fase do Monstro do Pântano, possibilitando uma leitura 

mais profunda da conjuntura em que foi publicada, inclusive por evidenciar as 

tensões da Guerra Fria, como a espionagem industrial e o desenvolvimento 

científico para fins governamentais. Entretanto, o que queremos dizer com isso é 

que o tipo de terror privilegiado inicialmente pela revista é o terror clássico, herdeiro 
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de uma tradição que remonta aos contos e às novelas do século XIX e passa pelo 

cinema da primeira metade do século XX. 

Porém, qual aspecto da produção de Moore, para as antologias inglesas, 

Berger percebeu como elemento a ser explorado e desenvolvido em um título de 

terror clássico como A saga do Monstro do Pântano? 

Sem nos estendermos na análise das histórias escritas por Moore para a 

Warrior e a 2000 AD, gostaríamos aqui de evidenciar o aspecto comum dessas 

histórias. Como é possível observar em Miracleman, nº 1, a ameaça iminente de 

deflagração de armas de destruição em massa e a condição frágil de exposição à 

radiação são retratadas, respectivamente, pelos terroristas que se apoderam do 

plutônio usado na fabricação de bombas (Figura 8/Anexo 7) e pela criança, que, 

acompanhando os adultos em uma manifestação contra o enriquecimento de 

plutônio no noroeste da Inglaterra, segura um cartaz denunciando a situação (Figura 

9/Anexo 8). Em V de Vingança, como dito anteriormente, um governo totalitário 

chegou ao poder depois de uma guerra nuclear, valendo-se do medo que uma 

situação como essa produz na população. Os relatos da personagem Evey revelam 

os traços fascistas do governo e o medo que sente frente à perspectiva de um futuro 

“determinado” por uma coalizão fascista (Figura 10/Anexo 9). E, no segundo livro de 

A Balada de Halo Jones, a protagonista descobre que o viajante VIP é, na verdade, 

uma arma de destruição em massa, que coloca a vida de todos em risco (Figura 

12/Anexo 11). Esta história também apresenta uma política de segregação, em que 

os pobres, conduzidos por policiais, são obrigados a viverem exilados, ficando longe 

da vista dos demais habitantes. Nesse exílio, eles contam com um benefício 

assistencial do governo até que consigam um emprego, mas, como dito pelo 

narrador, não há emprego (Figura 11/Anexo 10). 
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Figura 8: Miracleman, nº 1, 2014, p. 5. 

 

 

Figura 9: Detalhe de quadro. Miracleman, nº 1, 2014, p. 4. 

 

 

Figura 10: V de Vendetta, nº 1, 1988, p. 25. 



57 
 

 

 

Figura 11: The Ballad of Halo Jones: Book II, 1985, p. 4. 

 

 

Figura 12: The Ballad of Halo Jones: Book II, 1985, p. 28. 

 

Salvaguardadas as especificidades de cada uma das histórias e as suas 

diferenças temáticas, é possível observar que todas elas apresentam elementos que 

as caracterizam como narrativas distópicas, nas quais prevalecem elementos de 

sociedades totalitárias ou a fragilidade humana frente à ameaça de destruição em 

massa. Todos esses aspectos estavam em conformidade com a conjuntura do início 

dos anos 1980, como Moore afirma ao rememorar a época em que publicou V de 

Vingança pela Warrior: 

 

“Entrei no ritmo da minha carreira de escritor no início dos anos 80, um 
período politicamente muito sobrecarregado. A maior parte do mundo liberal 
assistia horrorizada a ascensão inexorável da merda de coligação de direita 
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entre Reagan e Thatcher. Ao mesmo tempo, tínhamos elementos de 
fascismo começando a se fazer ouvir nas ruas da Grã-Bretanha com a 
ascensão da Frente Nacional e mais e mais as coisas pareciam bastante 
sombrias. Eu decidi que, se eu queria escrever sobre esse triste presente, a 
melhor maneira de fazê-lo era com uma história ambientada no futuro, o 
que não é, de forma alguma, um novo recurso. A maior parte da ficção 
científica distópica não é realmente sobre o futuro, mas sobre o tempo em 
que foi escrita.”

71
 

 

Ainda que os trabalhos de Alan Moore fossem voltados nesse momento para 

publicações de ficção científica, suas histórias tinham como pano de fundo 

sociedades distópicas nas quais prevalecia o medo e a angústia, sendo esses 

aspectos transferidos ao leitor por se tratarem de elementos narrativos em acordo 

com a conjuntura na qual viviam, de modo que a sugestão de Berger para Len Wein 

observar e considerar esse autor como um possível roteirista para A saga do 

Monstro do Pântano revela a intencionalidade de dar outro enfoque ao terror nas 

histórias em quadrinhos, expandindo-as para além das abordagens inspiradas nos 

contos e filmes de terror clássico, e passando a abordar questões sociais e políticas 

da conjuntura na qual estavam inseridos. Isso foi algo que ela mesma viria a colocar 

em prática em títulos que estariam sob seus cuidados anos depois, como fez com 

Hellblazer. 

A partir daqui fica claro que Karen Berger, sendo um ponto de confluência 

entre os mercados britânico e estadunidense de histórias em quadrinhos, teve sua 

sensibilidade voltada para as particularidades da produção britânica que vinha sendo 

publicada em antologias de ficção científica no Reino Unido, de maneira que o 

contato que ela passou a ter com histórias de terror a partir de 1979, ano em que 

passou a trabalhar com as histórias publicadas em The House of Mystery, foi 

diretamente influenciado pelas narrativas distópicas de cunho social que vinham 

sendo escritas pelos britânicos em revistas como a 2000 AD e a Warrior, de maneira 

que a sua percepção de que a associação do medo à conjuntura social e política 

poderia resultar em histórias de terror com uma abordagem inovadora e adulta, foi 

sendo pouco a pouco introduzida na produção de quadrinhos da DC Comics a partir 

do convite que Len Wein fez a Alan Moore para que este viesse a escrever as 

histórias de A saga do Monstro do Pântano. 
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1.3 – Começa a “invasão britânica”72 

 

Moore passou a roteirizar a nova fase da revista A saga do Monstro do 

Pântano a partir do número 20, publicado em janeiro de 1984. 

Diante das baixas vendas da fase anterior, a proposta feita por Alan Moore de 

alterar a origem do personagem e dar novo direcionamento aos encaminhamentos 

que a narrativa vinha tomando foi aceita. Não é nosso interesse aqui discorrer 

acerca das histórias criadas por Moore em A saga do Monstro do Pântano, porém, 

quatro fatos ligados a elas são imprescindíveis para a análise que faremos adiante 

da revista Hellblazer. 

O primeiro deles foi o fato de Karen Berger ter assumido a edição da revista a 

partir da sexta edição com roteiros de Alan Moore (A saga do Monstro do Pântano, 

nº 25), colocando-a em contato direto com a produção das histórias que iriam 

originar John Constantine e a revista Hellblazer, sobretudo por ter sido nesta edição 

que surgiu o primeiro desenho que resultaria na concepção de Constantine. 

O segundo ponto é que a história “Amor e morte”, publicada em A saga do 

Monstro do Pântano, nº 29, de outubro de 1984, não trazia na capa o selo do 

Comics Code, abandonando-o definitivamente nas edições seguintes. Com isso, 

pela primeira vez desde a década de 1950, quando os quadrinhos de terror e horror 

publicados pela editora EC Comics foram acusados e condenados por ferirem o 

moral e os bons costumes, o gênero horror, destinado ao público leitor adulto, 

reclama o seu lugar entre os quadrinhos produzidos pelas grandes editoras 

estadunidenses, abrindo a trilha que viria a ser percorrida por outras publicações do 

gênero e preparando o terreno para a criação, no ano de 1993, do selo Vertigo, da 

editora DC Comics, responsável por publicar títulos destinados a leitores adultos 

interessados em histórias de terror e horror, fantasia, tensão psicológica e temas 

correlatos. Hellblazer foi um dos títulos que impulsionou a criação do selo e, 

incorporada a ele em 1993, tornou-se a sua publicação mais longeva, sendo 

cancelada em fevereiro de 2013, quando chegou ao número 300. 

O fato seguinte foi a criação do personagem John Constantine, que serviu de 

coadjuvante para o Monstro do Pântano no arco de histórias “Gótico americano”. A 
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concepção da personagem começa a se dar em 1984, quando os desenhistas 

Stephen Bissete e John Totleben, que trabalhavam juntos com Moore em A saga do 

Monstro do Pântano, decidem inserir em um dos quadros da história “O sono da 

razão”, em segundo plano, um rosto inspirado nos personagens interpretados pelo 

cantor Sting, da banda The Police, nos filmes Quadrophenia (1979) e Brimstone & 

Treacle (1982) (Figura 13/Anexo 12). Inicialmente, tratava-se apenas do rosto de um 

transeunte, mas o desejo dos desenhistas de incluir um personagem inspirado em 

Sting e nos papéis por ele interpretados no cinema passou a ser considerado por 

Alan Moore, que decidiu, por fim, incluí-lo nos roteiros das histórias que vinha 

escrevendo para a revista Monstro do Pântano. Oficialmente, Constantine fez sua 

primeira aparição em Monstro do Pântano, nº 37, na história “Padrões de 

crescimento”, publicada originalmente em junho de 1985 (Figura 14/Anexo 13). 

 

 
Figura 13: The Saga of the Swamp Thing, Book One, 2009, p. 155. 
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Figura 14: The Saga of the Swamp Thing, Book Three, 2010, p. 61. 

 

Diante do caráter enigmático de Jonh Constantine, característica esta que 

despertou nos leitores o interesse em saber algo sobre seu passado e suas origens, 

e das possibilidades criativas que um personagem construído coletivamente e 

pontuado pela intertextualidade com a música, o cinema e o sobrenatural 

possibilitavam, Karen Berger, então editora de A saga do Monstro do Pântano, em 

1986, idealiza uma nova revista e convida Alan Moore para escrever histórias na 

qual Constantine fosse o protagonista. Envolvido com o projeto e a escrita de 

Watchmen, Moore recusa o convite, mas sugere para Berger seu amigo Andrew 

James, que, posteriormente, assumiu o pseudônimo Jamie Delano. Delano aceita o 

convite e, em janeiro de 1988, é publicado o primeiro número de Hellblazer, dando 

início ao desenvolvimento da personagem, que, até então, carecia de uma origem 

com a profundidade psicológica que os leitores das histórias de Alan Moore 

esperavam. 

A fase de A saga do Monstro do Pântano escrita por Alan Moore se tornou o 

marco inaugural da chamada “invasão britânica” nos quadrinhos. Berger e Moore 

romperam com o Comics Code, tornando a publicação “uma contestação às revistas 
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em quadrinhos predominantes, de mainstream”,73 o que possibilitou que o terror 

escrito por Moore pudesse abordar temáticas sociais, evidenciando questões como 

o racismo, a condição da mulher, o alcoolismo, a loucura, a intolerância etc. 

O sucesso de A saga do Monstro do Pântano confirmou que o rumo proposto 

por Berger para os quadrinhos de terror era viável, levando-a a idealizar e criar 

Hellblazer, e a contratar outros autores britânicos, como Grant Morrison, para 

Homem-Animal, e Neil Gaiman, para Sandman. 

 

“Alan escancarou o cenário, influenciou gerações de roteiristas, realmente 
mudou a cara dos quadrinhos modernos. (...) Como editora, eu queria 
trabalhar em cima do que Alan tinha feito, levar esses conceitos ainda mais 
longe. Não digo que houve pressão, e sim um interesse editorial bastante 
natural em uma continuidade, que coincidiram com a maneira de pensar de 
um grupo novo e ousado de escritores britânicos: Neil, Jamie Delano, Grant 
Morrison, Peter Milligan e, poucos anos depois, Garth Ennis e Warren Ellis. 
(...) Foi depois de Monstro do Pântano e Watchmen que veio aquela 
sensação de que atingimos um ponto sem volta.”

74
 

 

O ponto sem volta iniciado com A saga do Monstro do Pântano é aquele que 

compreendemos como sendo o de uma nova etapa para os quadrinhos de terror. 

Tanto é que houve a necessidade de se criar o selo Vertigo para acomodar uma 

produção que se assemelhava e se avolumava. Segundo Berger, em Monstro do 

Pântano, “(...) o terror servia de pano de fundo para explorar o mundo em que 

vivemos e como as pessoas agem e se relacionam dentro dele. O terror é uma ótima 

plataforma para analisar muitas questões relevantes do mundo cotidiano”.75 

Entretanto, ao articular as práticas artísticas de autores interessados em tratar 

por meio das histórias em quadrinhos questões sociais e políticas da conjuntura em 

que estão inseridas, Berger não objetivava apenas a renovação do gênero horror. 

Ela também queria engajar a produção em questões que vinham sendo deixadas de 

lado pelas histórias em quadrinhos. Ou seja, Berger confere caráter crítico a essa 

produção, tornando-a prática social e artística que reivindica um lugar nas questões 

de seu tempo e, consequentemente, posicionando-a em um dos campos de força 

que produzem as tensões sociais daquela conjuntura. 
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1.4 – Autores britânicos: conjuntura e pessimismo 

 

Ainda que Berger não tenha evidenciado de maneira direta, nas entrevistas e 

nos depoimentos a que tivemos acesso, um interesse particular no posicionamento 

político e ideológico dos autores britânicos, ela deixa claro que há no trabalho 

desses autores uma maneira particular de “ver o mundo”: 

 

“No final da década de 1980, gostava de trabalhar com escritores britânicos. 
O que me atraía era o ponto de vista deles, consideravelmente diferente 
daquele dos escritores americanos. Eles tinham a típica perspectiva de um 
forasteiro e viam o mundo de uma forma diferente. Eles traziam uma 
irreverência, uma subversão aos roteiros, e eu realmente me sintonizava 
àquela sensibilidade.”

76 
 

Primeiramente, é preciso compreender o que significa “ver o mundo”. Como 

posto por Raymond Williams, toda sociedade humana expressa sua forma, propósito 

e significado nas instituições, nas artes e no conhecimento. 

 

“A formação de uma sociedade é a descoberta de significados e direções 
comuns, e seu desenvolvimento se dá no debate ativo e no seu 
aperfeiçoamento, sob a pressão da experiência, do contato e das 
invenções, inscrevendo-se na própria terra. A sociedade em 
desenvolvimento é um dado e, no entanto, ela se reconstrói em cada modo 
de pensar individual. A formação desse modo individual é, a princípio, o 
lento aprendizado das formas, dos propósitos e dos significados de modo a 
possibilitar o trabalho, a observação e a comunicação. Depois, em segundo 
lugar, mas de igual importância, está a comprovação destes na experiência, 
a construção de novas observações, comparações e significados.”

77
 

 

Portanto, partindo da afirmação de Williams, aquilo que Berger coloca como 

“olhar para o mundo” é entendido aqui como o modo de pensar de cada indivíduo, 

uma vez que esse é constituído por meio do lento aprendizado das formas, 

propósitos e significados da sociedade, possibilitando o trabalho, a observação e a 

comunicação.78 Quanto ao fato desse olhar ser diferente, só podemos comprová-lo 
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analisando a experiência. Com isso, objetivamos compreender em qual lugar social 

se posicionam suas práticas. 

Por compreendermos a experiência “como forma de apreensão da realidade a 

partir de elementos dela própria”, uma vez que esta “surge espontaneamente no ser 

social (...) porque os homens são racionais e refletem sobre o que acontece a eles e 

ao mundo”,79 é que usamos aqui a categoria experiência tomando como base os 

estudos de E. P. Thompson. Ao formular o conceito de classe social, Thompson 

deixou claro que esta se trata de um fenômeno histórico resultante das relações 

humanas, de modo que a classe se dá apenas na articulação dos interesses de 

alguns indivíduos contra outros de interesses distintos. 

Portanto, para atingirmos nosso objetivo, buscamos na produção desses 

autores de HQs as evidências da experiência, de modo que, ao analisarmos os 

antagonismos e as tensões ali presentes, seremos capazes de compreender o lugar 

social de onde falam e, consequentemente o seu modo de perceber a conjuntura por 

eles vivida e experienciada; ou seja, o seu “olhar para o mundo”, como colocado por 

Berger. 

Ainda que seja tentador buscar responder a essas questões tomando como 

objeto de análise apenas a produção quadrinística desses autores ou, no nosso 

caso, aquela que corresponde às histórias escritas por Delano entre os anos de 

1988 e 1991, é preciso considerar a conjuntura experienciada por eles. 

Nascidos na década de 1950, eles cresceram na conjuntura do pós-Segunda 

Guerra, em meio às tensões características da Guerra Fria. Muitas das mudanças 

sociais que vivenciaram são decorrentes do combate ao Estado de bem-estar social 

e do processo constitutivo do neoliberalismo, que resultou no fortalecimento da 

Frente Nacional Britânica e na vitória de Margareth Thatcher, em 1979, que se 

manteve no poder até o ano de 1990. 

Tendo como texto fundador O caminho da servidão, de 1944, o neoliberalismo 

surge como “uma reação teórica e política veemente contra o Estado 

intervencionista e de bem-estar”,80 que predominou na Europa pós-guerra até 
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1973.81 Nesse texto, o autor, o economista austríaco Friedrich Hayek, defende o livre 

mercado e lança uma crítica feroz a qualquer limite imposto ao mercado pelo 

Estado, qualificando tais limitações como um risco à liberdade política, econômica e 

individual. 

Contudo, o Estado de bem-estar reinante na Europa pós-guerra 

impossibilitava a efetivação imediata do discurso de Hayek, forçando-o a 

compartilhar suas formulações ideológicas apenas com seus párias, o que resultou, 

em 1947, em uma reunião na estação de Mont Pèlerin, na Suíça, onde se fundou a 

Sociedade de Mont Pèlerin. Nas palavras de Perry Anderson: “uma franco-

maçonaria neoliberal, altamente dedicada e organizada, com reuniões a cada dois 

anos”.82 

Diante das incertezas presentes no discurso belicista da Guerra Fria, a 

Europa passava pelas décadas de 1950 e 1960 tirando proveito da prosperidade 

econômica, inclusive se valendo da bipolaridade política do mundo para intensificar 

seu desenvolvimento tecnológico e o controle político e econômico. Entretanto, 

depois de pouco mais de duas décadas e meia de maturação, a intelligentsia, 

contrária ao Estado de bem-estar social, assistiu ao início, na década de 1970, da 

tão aguardada crise, necessária para a constituição de um cenário favorável à 

implantação do plano neoliberal hegemônico de transformação política, econômica e 

social em escala global. 

Como coloca Chaui, 

 

“(...) A crise é usada para fazer com que surja diante dos agentes sociais o 
sentimento de um perigo que ameaça igualmente a todos, dá-lhes o 
sentimento de uma comunidade de interesses e de destino e leva-os a 
aceitar a bandeira da salvação da sociedade supostamente homogênea. 
Nessa medida, a imagem da crise pode funcionar como mola propulsora de 
um discurso e de uma prática contra-revolucionários porque visa a impedir 
que as classes sejam assumidas como tais.”

83
 

 

Deflagrado o discurso que delineou e sustentou a imagem da crise, o 

neoliberalismo inicia o processo no qual se pretende hegemônico: 
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“Por um lado, trata-se de uma alternativa de poder extremamente vigorosa 
constituída por uma série de estratégias políticas, econômicas e jurídicas 
orientadas para encontrar uma saída dominante para a crise capitalista que 
se inicia ao final dos anos 60 e que se manifesta claramente já nos anos 70. 
Por outro lado, ela expressa e sintetiza um ambicioso projeto de reforma 
ideológica de nossa sociedade e a construção e a difusão de um novo 
senso comum que fornece coerência, sentido e uma pretensa legitimidade 
às propostas de reforma impulsionadas pelo bloco dominante.”

84
 

 

É dentro da dupla dinâmica colocada por Gentili que Hayek e os demais 

integrantes da Sociedade de Mont Pelèrin apontarão, em primeiro lugar, as causas 

da crise e as medidas para combatê-la, e, em segundo lugar, criarão um discurso 

capaz de produzir um novo senso comum, como vemos, respectivamente, a seguir: 

 

“As raízes da crise (...) estavam localizadas no poder excessivo e nefasto 
dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário, que havia 
corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões 
reivindicatórias sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o 
Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais. (...) O remédio, então, 
era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o 
poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os 
gastos sociais e nas intervenções econômicas (...), a restauração da taxa 
‘natural’ de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de 
trabalho para quebrar os sindicatos.”

85 

 

“(...) só quando a sociedade reconhece o verdadeiro desafio da liberdade é 
possível evitar as armadilhas do coletivismo. (...) Se o homem comum não 
afirma na sua vida cotidiana o valor da competição, se a sociedade não 
aceita as enormes possibilidades modernizadoras que o mercado oferece 
quando passa a atuar sem a prejudicial interferência do Estado, as 
consequências – defendia o intelectual austríaco – são nefastas para a 
própria democracia: os piores serão os primeiros, o totalitarismo aumentará 
e a planificação centralizada tomará conta da vida das pessoas, impedindo-
lhes de expressar seus desejos individuais, sua vocação de melhora 
contínua, sua liberdade de escolher.”

86
 

 

No desenrolar dos anos 1970, a opinião pública passa a dar ouvidos a esse 

discurso e seu enraizamento social se torna contínuo. O medo de um Estado 

acusado de monopolizar o que encontra pela frente, inclusive a liberdade individual 

dos seres humanos, associado a uma crise estrutural do regime de acumulação 

fordista acabou permitindo o fortalecimento e a penetração da retórica neoliberal nos 

campos político, econômico e ideológico, resultando na vitória, nas eleições do fim 
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da década de 1970 e início da década de 1980 nos países de capitalismo avançado, 

de representantes de programas capitalistas de direita neoliberal. Desta maneira, o 

discurso tecido em torno da crise “oferece-lhes a oportunidade de restaurar uma 

ordem não crítica graças à ação de alguns salvadores da ordem ameaçada (...) e 

que encarnam em suas pessoas a identidade possível da sociedade consiga 

mesma”.87 

O resultado desse processo na Grã-Bretanha foi a vitória de Margareth 

Thatcher nas eleições de 1979 e a sua permanência no poder até o ano de 1990. 

Em abril de 1992, depois de ter escrito as histórias publicadas em Hellblazer, Jamie 

Delano escreve um prefácio para uma republicação encadernada da revista, e nesse 

prefácio ele evidencia um pessimismo decorrente do thatcherismo que se 

caracteriza por uma perspectiva de futuro também pessimista. 

 

“Assim como aconteceu em 1987, quando comecei a trabalhar nas histórias 
contidas neste volume, é ano de eleição tanto nos Estados Unidos quanto 
no Reino Unido. Por aqui, parece que alguns abutres thatcheristas estão 
voltando para casa e se empoleirando, ou pelo menos pairando 
pacientemente sobre o corpo aleijado e agonizante dos conservadores. 
Talvez um acontecimento assim fosse um tênue encorajamento, indicando 
um tranco na consciência, perturbando o olhar de peixe morto de nossa 
míope cultura hipócrita. 
O problema é que talvez seja tarde demais para fazer qualquer diferença. O 
sistema imunológico do planeta está prestes a nos rejeitar se não 
maneirarmos imediatamente, mas a esquerda democrática deseja tanto 
uma revolução em nosso suicida estilo de vida consumista quanto a direita. 
Minha resposta pessoal ao atual estado de nossa civilização foi comprar um 
barco para viver nele. E então, quando os oceanos transbordarem, poderei 
navegar alegre por aí desdenhando dos capitalistas naufragados em suas 
ilhas-arranha-céu nos centros financeiros alagados do hemisfério norte, 
curtindo a radiação solar que passa por um gigante buraco de ozônio azul 
sem ser filtrado, até tocar em um oceano estéril. 
Novidades: a direita manteve o poder no Reino Unido. A vaca continua no 
brejo.”

88
 

 

O texto posiciona politicamente o autor em oposição à direita, sobretudo ao 

criticar a falta de consciência de uma cultura incapaz de enxergar a ameaça de mais 

um mandato de direita no Reino Unido. Entretanto, ele não se posiciona ao lado da 

esquerda, denunciando-a como uma opção que se assemelha à direita, sobretudo 

por não romper com o consumismo característico do capitalismo. Associado à sua 

descrença no cenário político estabelecido na Grã-Bretanha desde a ascensão de 
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Thatcher, está um discurso que destaca uma preocupação ecológica, tema que 

aparece em algumas histórias escritas por ele. Diante do modo de vida consumista 

que não encontra oposição capaz de detê-lo, Delano prefere esperar o fim em um 

barco, para poder rir da tragédia natural que consumirá todos. 

Em seguida, ele escreve: 

 

“Então encham seus tinteiros com sangue, camaradas. Afiem suas pontas 
de penas feitas de ossos e estiquem seus pergaminhos de pele humana. 
Você acha que viu uma luz no céu? Era apenas uma falsa alvorada ou um 
reator em chamas logo além do horizonte.”

89
 

 

Reforçando o pessimismo do trecho anterior, ele associa a falsa esperança 

com a luz de um reator em chamas, o que é bastante significativo se levarmos em 

conta que Delano cresceu na conjuntura da Guerra Fria, convivendo com a ameaça 

de armas de destruição em massa, de maneira que boa parte das histórias em que 

ele aborda temas ligados a ecologia, ele coloca como ameaça à vida do planeta a 

radiação, a poluição e a possibilidade de destruição em massa. Esse é outro 

aspecto importante para a compreensão da estética do terror e horror que 

caracteriza a produção desses escritores britânicos. 

Grant Morrison, um dos autores britânicos da geração de Delano contratado 

por Berger, ao descrever o lugar próximo da sua casa na Escócia, onde fica o RNAD 

Coulport,90 rememora: 

 

“Avançando alguns quilômetros na estrada sinuosa fica o lugar em que meu 
pai foi preso durante as marchas de protesto contra a energia nuclear nos 
anos 1960. Ele era veterano da Segunda Guerra, da classe operária, que 
trocou a baioneta pelo emblema da Campanha pelo Desarmamento Nuclear 
e virou um ‘Espião da Paz’ no Comitê dos 100. O mundo da minha infância 
já era tomado pelas siglas e códigos da Guerra Fria.”

91
 

 

Porém, como ele deixa claro adiante, a sua relação com a conjuntura da 

Guerra Fria não ficou marcada apenas pelas siglas e códigos com os quais ele 

passou a conviver, mas, sobretudo, pela “Bomba”, que ele define como um “inquilino 
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de capote, cara feia e presença, que podia explodir a qualquer minuto, matando tudo 

e todos”.92  

É importante destacarmos que a fragilidade da humanidade diante da decisão 

de um único indivíduo sentado atrás de uma mesa de controle, e capaz de 

exterminar um número incontável de seres, foi construída imageticamente e 

amplamente divulgada. Junto com ela, também foram representadas as 

consequências de uma explosão termonuclear, de modo que tais imagens tiveram 

um papel importante na constituição de um imaginário apocalíptico que foi, 

posteriormente, amplamente explorado pelo cinema e pelas histórias em quadrinhos 

dos gêneros terror, horror, ficção científica e super-heróis – algumas delas, escritas 

por esses mesmos escritores britânicos. Morrison, cita inclusive as ilustrações dos 

fanzines samizdat antibelicistas que seu pai comprava em “livrarias politizadas” da 

High Street e levava para casa. 

 

“Eram típicas desses manifestos pacifistas passionais as ilustrações toscas 
que mostravam como o mundo ficaria após um vivaz intercâmbio de mísseis 
termonucleares. Os criadores desses panoramas asquerosos nunca 
deixaram de retratar esqueletos despedaçados, obliterados, retorcidos 
diante dos horizontes em chamas da devastação urbana bombardeada e 
enegrecida. Se o artista conseguisse encontrar espaço em sua composição 
para um ceifador macabro, de cerca de 200 metros, montado em um cavalo 
em carne viva, semeando mísseis como sementes na linha do horizonte 
irregular, semiderretida, muito melhor.”

93
 

 

Os relatos de Morrison revelam parte da dimensão social da Guerra Fria. As 

imagens apocalípticas que viu durante a infância não eram validadas apenas pelo 

discurso paterno, mas também pela presença real e constante dos meios capazes 

de transformar o mundo em uma das distopias apregoadas pela ficção científica. No 

caso de Morrison, o exemplo imediato é a movimentação dos submarinos nucleares 

a poucos quilômetros de distância da sua casa. 

Considerando que o tipo de ficção científica produzida por Alan Moore para as 

revistas inglesas era distópico e pretendia discutir aspectos da conjuntura política e 

social da Grã-Bretanha, e o terror e o horror constitutivo das histórias escritas por 

Delano é um dos seus recursos narrativos para proporcionar uma leitura crítica das 

questões sociais e políticas, posicionando sua produção em oposição às pretensões 

hegemônicas do neoliberalismo e que, a produção de todos eles é marcada pelo 
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tema das armas de destruição em massa e pela conjuntura da Guerra Fria, podemos 

afirmar que há na maneira desses autores “verem o mundo”, um pessimismo que se 

reflete em uma perspectiva de presente e de futuro marcadas pela continuidade de 

um projeto de sociedade que começou a ser articulado no pós-guerra e com o qual 

eles não conseguem ver alternativa efetiva de romper. 
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CAPÍTULO 2 

 

JUVENTUDE E MARGINALIDADE EM HELLBLAZER 

 

Os quadrinistas britânicos que fizeram parte da primeira geração da chamada 

“invasão inglesa” à indústria de quadrinhos mainstream estadunidenses nasceram 

na década de 1950 e cresceram e experienciaram a juventude nas décadas de 1960 

e 1970. Jamie Delano nasceu em 1954, na cidade de Northampton, na Inglaterra, 

assim como Alan Moore, seu conterrâneo, para citar dois deles, em particular pela 

relevância que assumem na análise que segue. 

Destacar o período em que esses quadrinistas experienciaram a juventude 

não se limita ao fato da juventude compor parte do temário de suas criações, mas, 

em especial, por suas obras revelarem elementos percebidos como característicos e 

constitutivos de uma juventude que, na passagem dos anos 1960 para os 1970, 

iniciou o rompimento com a geração de jovens urbanos que a antecedeu e que 

organizou suas práticas em torno da contracultura, do otimismo e do idealismo. 

A maneira como esses artistas empregaram a linguagem dos quadrinhos nos 

anos 1980 resultou em prática social alinhada com novas questões e proposições da 

cena urbana juvenil da Inglaterra, menos otimista e sem organização sistemática, 

institucional ou partidária, mas apostando na marginalidade e nas artes. 

 

2.1 – Uma década sombria 

 

Ainda que a década de 1960 tenha sido significativa para o protagonismo 

juvenil, consolidando um fenômeno social iniciado na conjuntura do pós-Segunda 

Guerra Mundial, quando a juventude passa a ser percebida como categoria social 

distinta, em grande parte por conta da relevância que assume na esfera do 

consumo, da indústria cultural e, também, da expansão dos meios de comunicação 

que contribuíram para incorporar os jovens como figuras centrais dos mercados da 

moda, da música e do esporte entre outros,94 não foi unânime entre os jovens a 
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percepção de que o protagonismo juvenil consolidaria as transformações idealizadas 

e postas em prática pelas gerações dos anos 1950 e 1960. 

A percepção dessas duas décadas como uma era impulsionada por 

idealismo, otimismo e por uma compreensão de progresso que não se limita aos 

avanços tecnológicos, mas se estende às conquistas sociais, pareceu não 

prevalecer sobre a década seguinte. Ao menos é o que evidencia parte da produção 

artística inglesa, em especial aquela protagonizada pela juventude da geração baby-

boomer.95 

A expansão tecnológica do século XX despertou e estimulou o interesse pelas 

possibilidades de futuro reservadas à humanidade. A globalmente exibida missão 

Apollo à Lua colocou em discussão a condição humana, redefiniu fronteiras e 

aproximou a realidade da ficção científica, passando a integrar o cotidiano dos 

cidadãos em jornais, programas de rádio e televisão. 

 

“Esse processo de assimilação do futuro e da possibilidade de não 
estarmos sós no universo é demonstrado através da ascensão dos gêneros 
de ficção científica e de temas constantes na cultura ocidental como as 
máquinas do tempo, a existência de outras dimensões e planetas, a 
possibilidade de viver esse futuro aqui e agora. Eles estão presentes 
constantemente como motes criativos tanto na literatura quanto em 
fenômenos culturais de massa como os quadrinhos e a indústria 
cinematográfica.”

96
 

 

Como posto por Frederico Oliveira Coelho, as artes foram fortemente 

influenciadas pela especulação acerca do espaço. Além da influência nos 

quadrinhos e no cinema, destacada no primeiro capítulo, quando tratamos das 

distopias enquanto temática das histórias produzidas por quadrinistas ingleses para 

as revistas Warrior e 2000 AD, bandas inglesas começaram a criar músicas com 

longas passagens instrumentais, marcadas por sintetizadores, usos experimentais 

da guitarra e letras com temas urbanos e de ficção científica. O novo gênero musical 

foi chamado de Space Rock, engrossando a lista de subestilos do rock progressivo 

(ou prog, como também foi chamado), e bandas como Pink Floyd e Hawkwind foram 
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precursoras do estilo, tendo, esta última, criado canções e um álbum temático 

inspirado na obra do escritor Michael Moorcock.97 

Concomitantemente às experiências sonoras que objetivavam dimensionar o 

espaço e reproduzir as incursões imaginativas fora do planeta, surge o Heavy Metal. 

A juventude inglesa de bairros operários deixa de lado o colorido psicodélico e 

as canções que pregavam a paz para cantar em seu lugar a soturnez característica 

dos lugares onde viviam e de suas próprias vidas. A banda Black Sabbath, 

considerada uma das precursoras do gênero, foi formada em Birmingham, região 

operária da Inglaterra, e, segundo Mick Wall, biógrafo da banda, eles chegaram 

“muito tarde para o verão do amor”,98 evidenciando o rompimento com o tipo de 

música, que, até então, predominava entre os jovens que viveram a segunda 

metade da década de 1960, quando foi formada a banda, e, também, pontuando 

como a temática obscura de suas letras, nas quais são feitas referências diretas ao 

ocultismo, demônios e magia, posicionava de maneira distinta a parcela da 

juventude inglesa que não se reconhecia pertencente nem representada pelo Flower 

Power.99 Ozzy Osbourne, o vocalista da banda, afirmou em 1970 que “o Sabbath foi 

uma reação contra aquela merda toda de paz, amor e felicidade. Era só olhar em 

volta e ver (sic) em que bosta de mundo a gente vivia”.100 

A maneira como Ozzy descreve a sua percepção do mundo na passagem 

para a década de 1970 exemplifica a definição feita pelo historiador inglês Peter 
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Doggett. Segundo ele, as três palavras que assombraram a cultura nesta década 

foram “declínio”, “depressão” e “desespero”. Por meio destas palavras ele apresenta 

a perspectiva de que esse foi um período de “imobilidade”, de “becos sem saída” e 

de “represálias cruéis”, ressaltando que “a principal característica dos anos 70 era 

que a década não concretizara as esperanças dos principais entusiastas dos anos 

60”.101 

É exemplar desse antagonismo entre as décadas as figuras icônicas do pop 

que o historiador elege para sintetizar o espírito do tempo que cada uma carrega. 

Enquanto os Beatles causaram mudanças em sua geração por “exuberância juvenil”, 

“traquinices satíricas, explorações espirituais e químicas”, “dissidências políticas e 

culturais”, a década de David Bowie foi impulsionada por medo e dúvida, 

aproximando-o de temas como a ficção científica e o ocultismo.  

Definindo a década de Bowie como iniciada no ano de 1969, quando este 

compôs “Space Oddity”, e o seu fim, em 1980, quando o músico retoma na gravação 

de “Ashes to Ashes” o protagonista da primeira canção, Major Tom, Doggett chama 

a atenção para o fato de que enquanto o mundo se deixou impressionar pela 

chegada do homem à Lua, o herói da canção “Space Oddity” era a antítese do que 

significou a missão Apollo. Major Tom relutava em retornar à Terra, exilando-se em 

uma capsula lunar. Em “Ashes to Ashes”, Major Tom permanecia no exílio, levando 

os ouvintes das duas canções a perceberem que o hiato de onze anos não havia 

levado a Terra a nenhuma condição diferente daquela de 1969. 

Segundo Doggett, o que possibilitou a Bowie pensar sobre o temor e o caos 

que caracterizaram essa década foi “o fato de ele estar tão fora de sintonia com os 

anos 60”.102 Para ele, Bowie foi um dos primeiros comentaristas da cultura pop a 

denunciar que “o otimismo que cativara a juventude ocidental em meados da década 

de 60 era vazio e ilusório”.103 Em outras palavras, o que podemos compreender da 

colocação de Doggett é que muitos dos movimentos culturais e sociais que tiveram 

na juventude o protagonismo da mudança não corresponderam à alta expectativa de 

que se constituiria uma vida construída fora dos padrões regulares da sociedade, 

cristalizando as letras de canções entoadas por toda uma geração. 
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“(...) a ideia de contracultura foi paulatinamente apropriada pela cultura de 
massas através da pasteurização de alguns princípios vistos como 
desestabilizadores do ‘sistema’. A indústria cinematográfica e a fonográfica, 
principalmente, souberam vender para o grande público uma ideia de 
contracultura cujos limites de transgressão eram suportados dentro do 
mercado cultural de consumo dos grandes centros urbanos. O uso de 
drogas, o erotismo e a politização exacerbada tornaram-se valores 
tolerados – e positivados em alguns casos – no âmbito do universo das 
artes e do entretenimento para determinadas plateias, amortecendo assim o 
impacto de transformação que os movimentos contraculturais despertaram 
ao surgirem.”

104
 

 

Além da apropriação que a indústria da moda e do entretenimento faz do 

modo de vida hippie e de outros grupos contraculturais, incluindo-o nas esferas do 

“sistema” por ele combatido, há outros aspectos e fatos que vão sinalizar mudanças 

conjunturais, por exemplo, o fortalecimento de regimes militares no Terceiro Mundo 

e a consequente repressão que coibia o crescimento de culturas alternativas; o 

assassinato de Che Guevara na Bolívia; a Guerra do Vietnã; a crise do petróleo e o 

endurecimento de um discurso neoliberal que se beneficia da noção de crise 

amplamente noticiada e o estabelecimento de aspectos característicos de uma 

sociedade tecnocrática, como definido por Theodore Roszak.105 A repercussão de 

alguns acontecimentos, como o massacre comandado por Charles Manson, suposto 

guru hippie, na casa do cineasta Roman Polanski; o assassinato de um espectador 

negro no show dos Rolling Stones em um festival em Atlântida por um integrante do 

grupo Hells Angels, que fazia a segurança do evento por sugestão da própria banda; 

a transformação da distribuição de drogas em uma indústria global de narcotráfico, 

entre outros acontecimentos locais e de menor repercussão, também tiveram apelo 

junto à opinião pública, colaborando para o estabelecimento de políticas repressivas 

e de coerção aos movimentos juvenis e às culturas alternativas, como as postas em 

prática pelo governo Nixon.106 

 

“Então, a energia coletiva da contracultura se dissipou (...). Ao invés de 
buscarem movimentos de massa, alguns jovens se concentraram em 
salvação e transformação pessoal (...). Nos periódicos da contracultura, 
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antes repletos de manifestos políticos, agora predominavam interpretações 
de runas e manuscritos antigos, desde a Bíblia até as profecias de 
Nostradamus, interpretações que se prestavam à manipulação, no intuito de 
provar que a humanidade adentrava o fim dos tempos.”

107
 

 

Posto isto, é importante observarmos que diante das derrotas sociais e do 

distanciamento da concretização das sociedades alternativas e dos sonhos utópicos, 

uma parcela da juventude inglesa – e não só dela – se volta para aquilo que pode 

ser compreendido como uma revolução possível, ou seja, a transformação de si 

mesmo por meio do autoconhecimento e não apenas como uma tentativa de 

manipular a “realidade dos fatos” com o intuito de “provar” o fim do mundo e a 

desesperança, como a afirmação de Doggett dá margem para ser interpretada. Por 

meio de uma jornada esotérica, ocultista ou religiosa, grupos juvenis objetivaram 

trilhar um caminho para a descoberta do “eu” que fosse capaz de redefinir, inclusive, 

o seu papel social, levando muitos deles a encontrar nas artes uma nova forma de 

atuação crítica e transformadora frente às questões de seu tempo. 

A combinação de elementos da ficção científica tornados realidade, as novas 

sonoridades, como o Space Rock, o rock progressivo e o Heavy Metal, a busca 

esotérica e o questionamento do papel social de uma geração diante de um futuro 

pouco promissor produziram uma resposta estética e artística, na passagem dos 

anos 1960 para os 1970, perceptível nas letras e nas performances de muitos 

artistas. Entre as histórias em quadrinhos mainstream publicadas pela indústria 

estadunidense, percebeu-se uma mudança alinhada com tais transformações e que, 

nas palavras do roteirista Grant Morrison, resultou na “Era das Trevas” dos 

quadrinhos do gênero super-herói e de gêneros correlatos, criando as condições 

necessárias para que, posteriormente, e segundo ele, os britânicos pudessem fazer 

a “transfusão salvadora de humor niilista e louca criatividade”,108 que resultou nas 

histórias embrionárias do selo Vertigo da DC Comics e no estabelecimento de 

roteiros nos quais prevalecia um estilo narrativo mais sério e um maior cuidado com 

o texto, traços característicos dos autores britânicos que compuseram a primeira 

“invasão inglesa”. 
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“Liberdade. Magia. Rebelião. Até os super-heróis estavam entrando na 
onda. Os dias de patriota haviam ficado para trás, e o excêntrico também 
havia acabado. Os super-heróis eram beat hipsters em busca do significado 
na Grande Estrada, aonde quer que ela levasse.”

109
 

 

“A onda psicodélica ganhou as tonalidades do refugo musical 
autoindulgente, autoabsorto, conhecido por rock progressivo, ou ‘prog’. Não 
é de se surpreender que tanto a música quanto os quadrinhos estivessem 
nesse curso paralelo ao mesmo tempo. (...) como invocada por todos, uma 
nova Era das Trevas surgiu como um trem das sombras saindo de um longo 
túnel. (...) o Zeitgeist inicial da Era das Trevas tendia para o cardápio não 
super-heroico, e sim para as sombras, a violência e o sexo. Quadrinhos de 
terror ficaram populares de novo, com o sucesso dos títulos Creepy, Eerie e 
Vampirella na Warren Publishing, levando a uma explosão de revistas em 
preto e branco (...). A tendência era para os heróis ‘bizarros’, e personagens 
como o Monstro do Pântano (Swamp Thing) e seu rival da Marvel Homem-
Coisa (Man-Thing) ganharam popularidade.”

110
 

 

Por meio de uma alusão à On the road, uma das obras basilares da literatura 

beat na qual Jack Kerouac relata uma série de aventuras pelas estradas dos 

Estados Unidos e também do México ao lado de seu amigo Neal Cassidy, é que 

Grant Morrison evidencia, na primeira fala em destaque, as transformações pelas 

quais passavam, nos anos 1970, as histórias em quadrinhos produzidas pelas 

editoras DC Comics e Marvel Comics, mais preocupadas em problematizar questões 

humanas e existenciais por meio dos superseres. Já na segunda parte supracitada, 

ele reforça a ideia discutida no primeiro capítulo, evidenciando a importância do 

ressurgimento das revistas de terror para a produção dos artistas britânicos e nos 

permite estabelecer um paralelo com as afirmações de Peter Doggett, que destaca 

esses mesmos elementos sombrios na música da década de 1970, especialmente a 

partir da observação do trabalho de David Bowie, que, como posto, já havia 

incorporado em suas criações a temática espacial e, pouco tempo depois, 

incorporou o esoterismo.  

Ao romper com a contracultura, Bowie passa a olhar “o mundo sob uma 

perspectiva obcecada com mitologia, com os limites dos poderes humanos, e com 

os mistérios do oculto”,111 aspectos evidenciados em canções como “The Supermen” 

e “The Width of the Circle”. Em “The Supermen”, ainda que a referência ao além-

homem de Nietzsche seja clara, há nela uma reencenação das tribulações do 
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panteão de deuses gregos ou das divindades da mitologia de Cthullu,112 criadas pelo 

escritor H. P. Lovecraft, como observa Doggett, sobretudo ao enfatizar a maneira 

como essas imagens estão presentes sonoramente na canção, enfatizando a 

extinção de uma velha ordem.113 Por extensão de interpretação, dado que essa 

canção é composta pouco tempo depois de David Bowie deixar o Arts Lab de 

Beckenham, onde teve experiências com grupos contraculturais e com suas 

práticas, podemos considerar os projetos geracionais que este está deixando para 

trás, como se estivesse se desvencilhando de uma velha ordem. Ainda mais se 

tivermos em mente que, na mesma época, próximo de quando a célebre frase “the 

dream is over” (“o sonho acabou”) veio a público, John Lennon chegou a afirmar que  

 

“os alternativos precisam se lembrar de que ainda são a minoria, e não 
representam a juventude como um todo (...). E é isso que precisamos 
perceber, que não temos a juventude sob controle, de jeito nenhum; sequer 
convertemos os nossos contemporâneos, sequer nos comunicamos muito 
bem com eles.”

114
 

 

Opinião compartilhada por Bowie, que a endossou com o seguinte: “e não se 

pode dizer que eles querem se comunicar, especificamente. Muitos nem têm o que 

comunicar”.115 Tanto a afirmação de Lennon quanto a de Bowie deixam transparecer 

um olhar em que prevalece a percepção do real sem o entusiasmo e a euforia que 

predominaram durante a década de 1960, quando as utopias juvenis e a vida em 

comunidades alternativas pareciam mais “fáceis” de se tornarem realidade e se 

concretizarem, antes de serem percebidas como um breve “verão do amor”.  

Com essa argumentação não se objetiva invalidar, diminuir ou criticar o papel 

que a contracultura teve para as conquistas de direitos civis, acesso pleno à 

cidadania, perspectivas multiculturalistas etc.; muito menos assumir uma posição 

que não reconhece aspectos positivos na ampliação e amplificação dessas questões 
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por meio da indústria cultural. Longe disso, nosso interesse é perceber os aspectos 

culturais que fizeram parte das experiências juvenis compartilhadas por Jamie 

Delano, Alan Moore e outros quadrinistas britânicos, de modo que seja possível 

compreender a importância dessas experiências para a criação das histórias escritas 

por Delano para a revista Hellblazer, sobretudo por elas evidenciarem uma posição 

crítica frente às questões políticas e sociais de seu tempo por meio do terror e de um 

pessimismo, que têm suas origens nos anos 1970, como demonstrado até aqui. 

Portanto, é esse o motivo que nos faz insistir na maneira como Peter Doggett, 

através da análise da carreira de Bowie nos anos 1970, revela as mudanças de 

perspectiva da juventude inglesa influenciada, a partir de então, pela ficção 

científica, pelo ocultismo, por uma posição crítica, niilista e, algumas vezes, 

individualista, como se não restasse outra forma de mudar o mundo além de mudar 

a percepção individual que se tem dele. 

Inclusive, é por meio de uma citação direta à canção “Heroes”, de David 

Bowie, que Jamie Delano insere em uma sequência de Hellblazer, nº 11, a 

desesperança que recaiu sobre a geração dos anos 1970 e dos anos 1980, 

deixando ao leitor a impressão de que a possibilidade de concretizar a mudança 

passou, foi desperdiçada e frustrada por um projeto político neoliberal e belicoso 

posto em prática por Margareth Thatcher. 

A história é “Newcastle: um gostinho do que está por vir”, publicada em 

novembro de 1988. Nela, John Constantine retorna ao local onde sua extinta banda 

estreou e, também, onde o personagem viveu um de seus momentos mais trágicos 

(um exorcismo malsucedido que resultou na morte de uma garota e na subsequente 

condenação de sua alma ao inferno), fazendo com que a história viesse a ser 

referenciada por outros roteiristas, que, posteriormente, trabalharam com o 

personagem. 

Apesar de o fato dramático ser relevante para a construção do personagem e 

para servir de gancho a eventos narrados em outras histórias, é significativo a 

história ter como narrador o próprio John Constantine, o que faz da narração um 

diálogo direto com o leitor. Outro ponto a ser levado em conta é que a história é 

narrada no presente, mas os fatos narrados remetem a acontecimentos de dez 

anos, momento que corresponde ao estopim do movimento punk, do qual o próprio 

protagonista fez parte, compondo e cantando na banda Membrana Mucosa. Ainda 

em relação ao narrador, é importante notar que as reminiscências de John 
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Constantine são narradas por ele em 1988, quando este está com 35 anos, idade 

muito próxima à de Delano, nascido em 1954, e, portanto, com 34 anos em 1988. 

Esses fatos, apesar de soarem como coincidências, desnudam uma escolha 

do autor. Sabendo que Alan Moore não especificou a idade do personagem 

coadjuvante Constantine ao escrever as histórias de Monstro do Pântano, podemos 

atribuir essa escolha a Delano, desejoso de falar com o leitor por intermédio de um 

personagem com a sua idade e pertencente à sua geração. 

No detalhe a seguir (Figura 15/Anexo 14), fica evidenciado, nos recordatórios, 

o tom dramático do narrador em primeira pessoa e a ênfase nas reminiscências, 

sobretudo quando Constantine diz ao dono do ferro-velho, onde antes funcionou o 

Clube Casa Nova, local onde sua banda estreou, que está apenas em busca de 

“certas lembranças”. 

 

 

Figura 15: Hellblazer, nº 11, 1988, p. 2.  

 

É importante notar como soa penoso para Constantine rememorar os fatos de 

dez anos antes, sobretudo por “adentrar” o passado sozinho e, ainda assim, ser 

consciente de que precisará de ajuda. O leitor sabe que os acontecimentos em 

Newcastle levaram Constantine a ser internado em uma clínica psiquiátrica (nas 

edições anteriores, Delano revelou elementos que dimensionam a tragédia que foi 

contada nessa história); entretanto, ao observarmos a maneira como Delano se 

refere aos amigos na continuação dos quadros acima, é notável que o seu pesar 

não se restringe aos fatos ligados à morte da garota, mas também aos sonhos 



81 
 

frustrados de sua geração pelo governo de Thatcher, pela Guerra das Malvinas e 

pela conjuntura neoliberal na qual ingressara o país. 

 

 

Figura 16: Hellblazer, nº 11, 1988, p. 3. 

 

 

Figura 17: Hellblazer, nº 11, 1988, p. 3. 

 

O braço da boneca sobre a poça no primeiro quadro (Figura 16/Anexo 15) é 

uma referência ao braço da menina morta durante o exorcismo, como mostrado mais 

adiante na história, no momento em que a garota é levada ao inferno e seu braço 

desmembrado fica suspenso junto à mão de Constantine, que acredita ter salvado a 
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garota do demônio que a levou. Mas, se lido isoladamente, considerando-o apenas 

em relação ao texto e à sequência construída na página, podemos entendê-lo como 

um símbolo da derrota; de algo quebrado, desarticulado, inerte, esquecido e 

abandonado em um ferro-velho, local de coisas descartadas pela sociedade, coisas 

pelas quais as pessoas não se interessam mais. No quadro seguinte, Constantine 

está agachado junto à poça, alquebrado, enquanto observa o que sobrou do clube, 

onde, em 1977, a sua banda punk estreou. Ali, diante da ruína do local, em que, no 

passado, a juventude se reuniu para cantar a sua revolta, Constantine, 

metaforicamente, associa a conjuntura política e social do final dos anos 1970, 

quando Thatcher é eleita, ao inferno (palavra enfatizada em negrito), e encerra o 

recordatório evidenciando a “incompetência” de sua geração. 

No quadro seguinte (Figura 17/Anexo 16), Constantine apresenta os amigos 

que o acompanhavam no dia de 1978 em que aconteceram os fatos narrados. Como 

é possível observar, a maioria deles é retratada de modo que referencie aspectos 

dos movimentos contraculturais ou de comunidades alternativas, como Judith, que 

fazia parte de um ashram.116 Portanto, representados na figura deles, estão os 

movimentos contraculturais, o misticismo tântrico e psicodélico, o movimento punk, 

os gênios geeks e os interessados em tecnologia, e, também, os vagabundos (como 

colocado no recordatório); todos, segundo a construção narrativa apresentada, 

surpreendidos pela guinada neoliberal e incapazes de transformar o estado de 

coisas, ou seja, derrotados. 

Arrematando toda a ideia construída ao longo de duas páginas está a canção 

“Heroes”, de Bowie, tocada no aparelho carregado por Judith. Composta em 1977, 

quando Bowie vivia em Berlim, a canção alude a um casal que se encontrava sob o 

muro que separava o lado ocidental da cidade do lado oriental. Entretanto, o trecho 

da canção escolhido por Delano para construir o quadro e fechar a sequência é 

icônico do pessimismo fatalista que recai sobre o autor na época em que a história é 

escrita (1988, primeiro ano do terceiro mandato de Margareth Thatcher): 

 
“And oh... 
We can be Heroes 
Just for one day 
We can be Heroes” 

                                                           
116

 Na Índia antiga, os ashrams eram eremitérios onde viviam, em meio à natureza, os sábios hindus. 
Atualmente, o termo é usado para definir comunidades formadas por pessoas que almejam conseguir 
evolução espiritual por meio de um modo de vida direcionado a esse fim, podendo ou não contar com 
a ajuda de um guia ou líder espiritual. 
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O trecho da canção destacado diz “Nós podemos ser heróis / Apenas por um 

dia / Nós podemos ser heróis”, reforçando o saudosismo de Constantine/Delano ao 

rememorar no primeiro recordatório do quadro que “Naquela época a gente era uma 

equipe” e, dando margem a uma leitura de que, por um dia, poderiam ter sido heróis. 

Delano parece reconhecer a derrota geracional, mas também deixa claro que aquela 

geração poderia ter mudado o curso das coisas, colocando em curso o projeto de 

mundo idealizado nos anos 1960 e em parte dos 1970. 

Em outro trecho, agora de uma história publicada originalmente em novembro 

de 1989, de Hellblazer, nº 23, Constantine rememora acontecimentos narrados nos 

números anteriores quando, associado a um grupo esotérico e místico com sua base 

de operações na Escócia, enfrentou uma espécie de francomaçonaria que 

objetivava controlar as pessoas através de seus medos, sendo estes produzidos e 

usados contra os cidadãos toda vez que os interesses escusos do grupo os 

requisessem. Nos recordatórios, mais uma vez, as lembranças de Constantine são 

no sentido de lamentar a incapacidade de construir um futuro diferente daquele que 

o presente sinaliza (Figura 18/Anexo 17), reforçando a perspectiva juvenil dos anos 

1970 que se estende para os anos 1980. 

 

 

Figura 18: Hellblazer, nº 23, 1989, p. 2. 
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2.2 – Os quadrinhos e a literatura atenuam as trevas 

 

É nessa perspectiva da passagem dos anos 1950 e 1960 para os 1970, em 

que é perceptível o antagonismo Utopia versus Apocalipse, que os quadrinistas 

britânicos da “invasão inglesa” passam a ter contato com as histórias em quadrinhos 

estadunidenses do gênero super-herói e a vislumbrar uma carreira como roteiristas 

ou desenhistas. Sobre isso, Grant Morrison, um dos roteiristas que fez parte do 

grupo a partir de meados dos anos 1980, declarou: 

 

“Na televisão, as imagens dos astronautas pioneiros competiam com as 
cenas desoladas de Hiroshima e do Vietnã: era ou tudo ou nada, a Bomba 
Atômica ou a Nave Espacial. Eu já tinha escolhido meu lado, mas a tensão 
da Guerra Fria entre Apocalipse e Utopia estava ficando quase insuportável. 
E aí os super-heróis chegaram como uma chuva do outro lado do Atlântico, 
num prisma de luz deslumbrante em seus macacões heráldicos, trazendo 
novas maneiras de ver e ouvir e pensar sobre tudo. (...) os quadrinhos 
chegavam como lastro junto à tripulação dos EUA, cujos mísseis 
ameaçavam a minha existência. (...) os quadrinhos dos EUA atingiram o 
oeste escocês graças ao complexo militar-industrial, para botar fogo na 
imaginação e mudar as vidas de garotos como eu. (...) Os super-heróis 
gargalhavam diante da Bomba Atômica. (...) Antes de ser uma Bomba, a 
Bomba era uma Ideia. Superman, contudo, era uma Ideia Melhor, Mais 
Rápida, Mais Forte.”

117
 

 

Alan Moore cresceu lendo quadrinhos semanais de humor britânico, hábito 

que era uma tradição da classe trabalhadora britânica. Publicadas pela empresa 

escocesa D. C. Thompson, essas tiras mostravam “crianças da classe trabalhadora 

em ambientes que lhes eram familiares, alunos endiabrados sendo espancados por 

seus pais ou professores, um mundo ficcional que era quase indistinguível do mundo 

real que habitava”.118 Porém, com 6 anos, no ano de 1959, Moore teve contato com 

os quadrinhos de super-heróis estadunidenses e ficou sensibilizado com a 

impressão em quatro cores, que era diferente dos quadrinhos monocromáticos com 

os quais estava acostumado. 

 

“Eu já era atraído por mitologia, contos de fadas, quaisquer coisas que 
tivessem pessoas que pudessem voar, ficar invisíveis ou erguer montanhas 
enormes... Lá estava algo no qual eu não precisaria ler os mesmos mitos de 

                                                           
117

 MORRISON, Grant. Superdeuses: mutantes, alienígenas, vigilantes, justiceiros mascarados e o 
significado de ser humano na era dos super-heróis. São Paulo: Seoman, 2012. p. 12-3. 
118

 MILLIDGE, Gary Spencer. Allan Moore: o mago das histórias. São Paulo: Mythos Editora, 2012. 
p. 23. 
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sempre, mas que todos os meses eu podia ler algo de novo sobre 
Superman e Flash.”

119
 

 

Ainda que Moore não enfatize uma relação com os quadrinhos de super-

heróis como a descrita por Grant Morrison, explicitando o conforto salvador que 

aquele universo ficcional poderia produzir na psique de uma criança britânica dos 

anos 1950 e 1960, fica claro na sua fala que essas histórias assumiram papel 

equivalente ao das histórias da mitologia e de outras narrativas fantásticas e 

fabulosas, levando-nos a perceber, por extensão, que o seu interesse por esse tipo 

de história contrastava com a realidade dura da vizinhança onde sua família vivia,120 

caracterizando-se, também, assim como Morrison confessa, em um tipo de 

escapismo imaginativo. 

Por volta dos 7 anos de idade, Moore queria escrever e desenhar histórias em 

quadrinhos, mas foi com 12 anos, em 1965, que ele se tornou consciente de que 

aquelas histórias não se produziam por si só. “Eu finalmente percebi que aquelas 

histórias não se produziam sozinhas. Tornei-me um especialista nos estilos de 

diferentes artistas; passei a ser criticamente capaz de distinguir uma boa história de 

uma ruim.”121 É importante ressaltar que, junto dessa consciência, veio a percepção 

de que ele não gostava da escola, comparando o uso obrigatório do uniforme e o 

fato de serem todos chamados pelo sobrenome com a Juventude Hitlerista. A 

relevância desta observação é que, analisando a produção de Moore, notamos que 

os quadrinhos por ele produzidos assumem um papel crítico, provocador e 

libertador, opondo-se às convenções e ditames morais, como em Lost Girls.122 

Portanto, a percepção de que queria produzir quadrinhos no mesmo momento em 

que passa a desacreditar na escola, revela muito do direcionamento que a sua 

carreira assume, sempre empregando a linguagem dos quadrinhos como prática 
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 MILLIDGE, Gary Spencer. Allan Moore: o mago das histórias. São Paulo: Mythos Editora, 2012. 
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 Alan Moore foi criado em uma vizinhança conhecida como Boroughs, na parte mais velha da 
cidade de Northampton. Segundo ele, mesmo tendo uma família presente, as condições financeiras 
exigiam que seus pais trabalhassem e, apesar de ser cuidado pela avó, seu desenvolvimento 
intelectual foi deixado por conta própria. Brincava em terrenos baldios e, às vezes, acabava 
pendurado pelos punhos em uma árvore ou enterrado em uma cova pelos colegas. Como afirma, “era 
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 Lost Girls é uma HQ que narra as aventuras sexuais de três importantes personagens femininas 
da ficção do fim do século XIX e começo do século XX: Alice, de Alice no País das Maravilhas, 
Dorothy Gale, de O Mágico de Oz, e Wendy Darling, de Peter Pan. As três reúnem-se quando 
adultas, em 1913, para descrever e partilhar algumas de suas aventuras eróticas. 
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articulada contra ideias preconcebidas ou pretensamente hegemônicas, como 

evidenciado no primeiro capítulo. 

Na adolescência, Moore passou a escrever poemas, a maioria deles sobre “a 

tragédia da guerra nuclear, mas que, na verdade, eram sobre a minha tragédia de 

ser incapaz de encontrar uma garota”.123 A revelação dimensiona a sombra da 

bomba pairando sobre questões subjetivas da vida de Moore e da juventude, 

exemplificando como o medo da bomba adentrou a vida das pessoas, servindo de 

metáfora para as desgraças da vida individual e coletiva. 

Nessa época, Moore teve contato com a literatura beat. Leu Kerouac, 

Burroughs e Ginsberg, este último, autor do poema Howl (Uivo), que, segundo ele, 

foi revelador, fazendo-o enxergar possibilidades com a escrita que até então tinha 

imaginado impossíveis. “E isso provavelmente estabeleceu o curso de minhas 

leituras pelos vinte anos seguintes.”124 Mais do que isso, essa leitura possivelmente 

foi responsável por encorajá-lo a continuar escrevendo poemas e a produzir, com 16 

anos de idada, uma revista, a Embryo, publicação que se assemelha a um fanzine, 

dada a sua desvinculação com uma editora ou sistema de distribuição profissional (a 

revista era comercializada pelos próprios artistas, inicialmente, na escola). 

A polêmica envolvendo um dos poemas escritos por um de seus colegas de 

escola, Ian Fleming, que inseriu na publicação a palavra “motherfuckers”, termo 

pouco usado na Inglaterra dos anos 1960, levou à proibição da revista e, 

consequentemente, tornou a publicação conhecida além da escola. Moore foi, então, 

apresentado aos amigos mais velhos de Fleming, que se organizavam em torno de 

um grupo autodenominado Northampton Arts Lab. 

Fenômeno inglês da década de 1960, o movimento Arts Lab serviu de 

plataforma para a contracultura hippie criar através da arte sem barreiras impostas, 

que pudessem reprimir ou limitar os processos criativos. Os grupos formavam-se em 

cidades grandes da Inglaterra, estabeleciam redes de modo espontâneo e 

passavam a servir de espaço para a produção e divulgação da arte local por meio de 

workshops, ensaios e encontros. Servindo como espaços irradiadores de práticas 

artísticas e culturais da juventude urbana da Inglaterra, os Arts Lab serviram de 

passagem para muitos artistas conhecidos da cultura juvenil, como David Bowie e 
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Steve Harley, ambos do Beckenham Arts Lab; o diretor de cinema Mike Figgis, a 

cantora Ruby Turner, os cartunistas Steve Bell e Hunt Emerson, entre outros, vieram 

do Birmingham Arts Lab, o mais duradouro de todos eles. 

 

“A natureza espontânea do grupo encorajava os membros a se arriscar em 
diversas disciplinas, o que inspirou Moore a se envolver com outras 
atividades da Arts Lab, incluindo composição de músicas, produção de 
peças teatrais, atuação ‘e o efeito de químicos infernais no sistema nervoso 
central.’ (...) ‘O Arts Lab foi uma parte enorme de meu desenvolvimento. Me 
encorajou a experimentar. Deu-me uma atitude para com a arte que 
perdurou para o resto de minha vida e me ensinou bem mais do que 
qualquer uma das lições na escola foi capaz.’”

125
 

 

No ano de 1972, o grupo originário do Northampton Arts Lab havia se 

separado, sendo substituído por uma geração mais jovem, que, dentre outras 

coisas, produziu três revistas e a peça de teatro Another Suburban Romance (Um 

outro romance suburbano), escrita por Alan Moore e Andrew James – o Jamie 

Delano, como passaria a ser conhecido depois de assumir o pseudônimo.  

Ao contrário de Morrison, Moore e de outros quadrinistas britânicos desta 

geração, Jamie Delano não evidenciou em entrevistas, depoimentos, prefácios ou 

introduções nenhuma experiência da sua infância ou juventude na qual as histórias 

em quadrinhos assumissem um papel marcante, muito menos demonstrando 

interesse pelos super-heróis da indústria de comics estadunidense, e, por mais de 

uma vez, deixou claro que não almejou a vida de quadrinista. Ele sempre 

ambicionou ser escritor, sobretudo de romances, objetivo que alcançou 

recentemente, depois de ter uma carreira constituída e reconhecida como roteirista 

de quadrinhos.  

Em julho de 1990, quando escreveu a introdução de um dos volumes 

encadernados da republicação da fase de A saga do Monstro do Pântano roteirizada 

por Alan Moore, Delano, ao rememorar o momento em que havia lido pela primeira 

vez aquelas histórias, em meados da década de 1980, confessa a maneira como 

percebia os quadrinhos no início de sua carreira: 

 

“Quando comecei a ler essas histórias, eu era um autor iniciante de 
quadrinhos que mal começava a apreciar a perícia e o potencial do 
esmerado casamento alquímico de palavras e imagens que Alan Moore 
praticava diariamente com amor e dedicação. Seguindo uma tradição 
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menor, porém virtuosa, de especialista, Moore trabalhava para transformar 
seu meio de expressão escolhido – que eu, como muitos outros, via como 
mercadoria de entretenimento barata, produzida em massa e muitas vezes 
cinicamente – em algo vital e valioso.”

126
 

 

Em outro momento, durante uma entrevista concedida ao site Sequential Tart, 

Delano volta a afirmar seu interesse inicial em ser romancista, pontuando o 

incômodo em relação ao suporte das histórias em quadrinhos, ou seja, os comic 

books e a indústria para a qual eles são produzidos: 

 

“Eu queria escrever romances, acho. Mas escrever para quadrinhos foi a 
oportunidade que se apresentou para mim. Embora eu tenha aprendido a 
amar o ofício, sempre me senti um pouco incomodado com o suporte. Ao 
contrário da maioria de meus colegas, eu não tinha experiência com os 
fãs... e eles mais têm contribuído do que me prejudicado ao longo de minha 
carreira sinuosa, eu acho.”

127
 

 

Sabendo que Delano trabalhou como taxista, operador de empilhadeira e que, 

concomitante a isso, ele produzia arte, especificamente poemas e peças teatrais 

com seus amigos de Northampton no Arts Lab, o convite de Alan Moore para que 

ele escrevesse quadrinhos pode ter sido aceito como uma maneira de, 

gradativamente, ingressar na carreira de romancista. Carreira esta que Delano, ao 

ser perguntado como imaginava ser antes de ingressar na profissão, deixa 

transparecer certo idealismo romântico: 

 

“Ah, não sei… Acordar às 10 horas… tomar café da manhã lendo as 
notícias internacionais do jornal, em alguma lanchonete cosmopolita... fazer 
uma caminhada sem destino... ficar um par de horas datilografando coisas 
eruditas em meu escritório, cercado de coisas de couro... noites regadas a 
haxixe, vinho, boa conversa e amor livre, e outros desses clichês 
baratos.”

128
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Depois de ter experienciado a carreira de escritor, que começou a se delinear 

quando tinha 29 anos, Delano afirmou se relacionar com a carreira de maneira 

distinta daquela que havia imaginado: 

 

“Meus pontos de vista mudaram radicalmente. Escrever com prazos, em 
troca de salários, é a coisa mais difícil que já fiz na vida. Você acha que fica 
mais fácil com a prática, mas não fica. A cada duas semanas, há um novo 
ataque de pânico da página em branco para superar... superar o trabalho 
interminável de evitar o trabalho.... a busca precária pela dose perfeita de 
THC/cafeína/nicotina que vai permitir anestesiar o corpo e a mente 
consciente ao ponto em que possa ser suportada a tarefa tediosa de 
transformar uma enxurrada de prosa subconsciente e imprudente em uma 
história que tenha, com sorte, algum significado, alguma integridade. 
Escrever é penoso demais: mas não é tedioso. É o antídoto para o tédio, na 
verdade. Talvez seja o tédio que impulsione essa compulsão. Quem é que 
sabe o sentido dessas coisas, afinal? Continuo escrevendo porque preciso, 
com a vã esperança de que um dia eu consiga fazê-lo bem.”

129
 

 

Por um lado, o descontentamento de Delano pode ser compreendido como 

resultado de um posicionamento crítico e pouco alinhado com o mercado e com a 

indústria dos quadrinhos que tardou a reconhecer e valorizar a autoria nas 

produções, preferindo dar ênfase à editora possuidora dos direitos das personagens 

compradas de jovens artistas, que, desde a década de 1930, vendiam suas criações 

por preços baixos e, posteriormente, assistiam as editoras capitalizarem enormes 

montantes de dinheiro a partir de suas criações, como aconteceu com Jerry Siegel e 

Joe Shuster, os criadores do Superman.130 Por outro lado, podemos compreender 

esse distanciamento inicial entre Delano e os quadrinhos como sendo resultado da 

ausência de experiência com as HQs na infância, fase na qual seus colegas de 

profissão confessaram ter se relacionado com a linguagem e com o suporte de 

maneira apaixonada, objetivando produzir suas próprias histórias. 
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As experiências de Delano na infância o colocaram em contato com a 

literatura, e foi por meio dela que ele almejou uma profissão capaz de lidar, suportar 

e superar o tédio com que teve de conviver desde a infância em Northampton até os 

primeiros anos da sua vida de escritor profissional, quando já era adulto, como 

evidenciado abaixo: 

 

“Quando criança, na Inglaterra do final dos anos 1950 e 1960, minha vida 
era maçante, provinciana e havia pouca oferta de perigo ou distração – 
exceto a memória recente da Segunda Guerra Mundial. Minhas primeiras 
memórias de infância são de absoluto e inexplicável tédio. Acho que minha 
mãe percebeu esse tédio prematuro em mim e decidiu me infectar com o 
vírus da Palavra, como se previsse que eu iria buscar uma vida miserável 
no crime ou na loucura. Não lembro quais livros ela lia para mim quando eu 
era bem pequeno (provavelmente Kipling e outros clássicos 
vitorianos/eduardianos), mas o primeiro livro que eu li sozinho – debaixo da 
coberta, com a luz de uma lanterna, por várias e longas noites – foi A ilha do 
tesouro, de R. L. Stevenson. Cego Pew até hoje aparece de mansinho em 
meus sonhos e, desde então, o tenho visitado através de meu filho e 
planejo o mesmo destino para o meu neto daqui a alguns anos.”

131
 

 

O tédio da vida provinciana do qual fala Delano foi descrito por Alan Moore, 

seu amigo e conterrâneo, quando este descreveu a cidade de Northampton como 

“um mundo monocromático com oportunidades limitadas”, enfatizando que a “única 

janela que permitiu olhar fora daquele mundo tão limitado eram as histórias de 

mitologia” e as “histórias de sucessos de super-heróis em quatro cores”.132 Aqui fica 

claro que, no caso de Delano, foi a literatura que possibilitou o escapismo 

imaginativo de uma rotina tediosa e marcada pela presença ainda recente da 

Segunda Guerra Mundial, como posto na fala supracitada. 

 

“(...) Eu escrevo para arranhar uma ferida psíquica pessoal; tive sorte, por 
vários anos, de ganhar a vida arranhando essa ferida através das histórias 
em quadrinhos – mas comecei a escrever poemas e histórias quando tinha 
por volta de 12 anos e só quando tinha uns 27 anos um amigo sugeriu que 
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escrever para quadrinhos poderia fornecer uma cura financeiramente 
compensadora para a minha compulsão. O que quer que eu escreva, o 
faço, antes de tudo, para agradar a mim mesmo. Fico entediado com 
facilidade e escrever permite que eu passe o tempo explorando minha 
imaginação e tentando ver algum sentido na loucura que encontro ali. 
Quando outras pessoas também gostam do meu trabalho e estão dispostas 
a pagar para lê-lo, fico grato. Quando não o fazem, fico desapontado, mas 
raramente me arrependo de minha abordagem ou penso que deveria ter 
seguido um caminho diferente em uma história. As coisas acontecem como 
devem acontecer; uma vez que embarco em minha jornada de uma-palavra-
após-a-outra, o jogo está fora de meu controle.”

133
 

 

Antes de constituir a sua escrita como meio de ganhar a vida, Delano deixa 

claro que a escrita foi uma maneira de lidar, além do tédio, com questões subjetivas 

presentes desde sua infância e juventude, tornando-se opção de renda depois do 

convite já mencionado feito por Alan Moore para que esse pudesse transformar sua 

prática em profissão. Entretanto, a profissionalização de sua escrita, bem como a 

comercialização de suas obras para editoras inglesas e estadunidenses, nunca 

esteve em desacordo com seu posicionamento crítico, caracterizando seu trabalho 

como prática social alinhada com as suas aspirações e com as críticas que desferiu 

contra a situação política da Inglaterra de Thatcher ou da conjuntura política e social 

atual, como é possível se notar ao observar a regularidade com que Delano posta 

comentários nas redes sociais ironizando e condenando a atuação de partidos de 

direita, as políticas neoliberais ou os ataques às minorias e aos direitos sociais.134 

Portanto, a admiração que Delano demonstra ao destacar em uma de suas 

falas a dedicação e o empenho de Moore para extrapolar as possibilidades da 

linguagem dos quadrinhos além do que, até então, vinha sendo feito, é fruto de uma 

relação de amizade que começa na juventude, quando ambos conviveram e 

participaram de projetos culturais no Northampton Arts Lab, resultando no convite 

que colocou Delano em contato com a editora Karen Berger e, posteriormente, na 

sua contratação para escrever Hellblazer. Entretanto, mais do que admiração mútua, 
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é notável o compartilhamento de experiências e referências que caracterizam a obra 

de ambos, sobretudo a relação com a literatura, especialmente com a literatura beat. 

Jamie Delano, ao destacar que foi infectado pelo vírus da Palavra a partir do 

momento que sua mãe passou a ler histórias para ele em sua infância, evidencia um 

ponto importante para a compreensão de sua produção artística, uma vez que o 

tratamento da palavra como um vírus que é transmitido de um indivíduo para outro é 

um elemento característico da obra de William S. Burroughs, autor referenciado por 

Delano em Hellblazer e em outros de seus trabalhos. Como veremos mais adiante, 

essa identificação de Delano com a obra de Burroughs é antecipada na infância por 

meio de outras leituras, que traziam como personagens tipos sociais desviantes ou 

pouco enquadrados ao projeto de sociedade moralmente aceito, como os piratas de 

A ilha do tesouro, de R. L. Stevenson, citados por Delano quando este faz referência 

ao Cego Pew. 

Podemos dimensionar o significado que Cego Pew e A ilha do tesouro tiveram 

para a formação de Delano enquanto leitor e, posteriormente, escritor de obras nas 

quais prevalecem personagens pouco enquadrados com as normas morais e o 

projeto de sociedade vigente (aproximando seus personagens aos de Burroughs) ao 

considerarmos que Cego Pew chega a “contracenar” com John Constantine em uma 

história na qual Constantine tem como coadjuvantes personagens da literatura 

infantojuvenil de língua inglesa.  

Publicada em novembro de 1989, a história “Maior do que a vida” mostra John 

Constantine saltando de uma carona que seguia para Londres, justamente no 

momento em que há um acesso para Northampton (Figura 19/Anexo 18). 

 

 

Figura 19: Hellblazer, nº 23, 1989, p. 2. 
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Por fim, ao chegar na cidade subentendida como Northampton, Jamie Delano 

cria um recordatório no qual a narração de Constantine, que caminha pelas ruas em 

segundo plano, pontua se tratar de uma cidade chata, mas colorida por certos 

personagens – palavra destacada em itálico (Figura 20/Anexo 19) –, afirmação que 

acentua a figura em primeiro plano à direita e que, claramente, corresponde ao Cego 

Pew de A ilha do tesouro, uma vez que este está caracterizado de maneira similar à 

que Stevenson o descreve no livro. 

 

 

Figura 20: Hellblazer, nº 23, 1989, p. 3. 

 

A sequência ilustra bem o papel que esses personagens assumiram na 

infância e formação de Delano, inclusive somando-se às suas leituras da juventude 

e da vida adulta. O tipo marginal personificado por John Constantine alude, em outra 

história, aos piratas de A ilha do tesouro, quando Constantine, estando embriagado, 

começa a cantar em um bar a canção entoada pelo pirata Billy Bones, da mesma 

história escrita por R. L. Stenvenson (Figura 21/Anexo 20). 
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Figura 21: Hellblazer, nº 9, 1988, p. 4. 

 

Delano deixa claro esse interesse por personagens e autores desviantes ao 

afirmar que é incapaz de precisar qual obra mais o influenciou, mas que acha “que é 

sempre aquela que possui um uso da linguagem rico e uma aparente facilidade de 

evocar empatia com uma mentalidade ou ambiente fora do padrão”.135  

Não podemos afirmar, mas apenas conjecturar, que tenha sido esse interesse 

um dos pontos que despertou nele um interesse particular pela literatura de 

Stevenson e de William S. Burroughs, mantendo-o desinteressado durante a infância 

e adolescência dos quadrinhos britânicos e dos estadunidenses, sobretudo por 

serem, os primeiros, uma reprodução da condição submissa da criança frente à 

autoridade do mundo adulto e, os segundos, um modelo de narrativa 

predominantemente delineada por um tipo de heroísmo e valores bem definidos, 

possíveis, apenas, em histórias nas quais prevalecia um maniqueísmo capaz de 

evidenciar a dicotomia bem versus mal.  

Observando outros trabalhos de Jamie Delano com o intuito de identificarmos 

elementos da sua produção que perpassa as suas obras, notamos que, dentre os 

autores e obras que ele destacou acima, William Burroughs assume um papel 

basilar em boa parte de suas criações. 
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“William Burroughs foi um escritor beat que ficou conhecido por sua intensa 
relação com substâncias psicoativas e por desempenhar uma crítica voraz a 
valores com pretensão universal, como os conceitos de vício, drogas e 
crime. Junto aos seus amigos beats, inventou um estilo de vida que 
afrontava a sociedade estadunidense de seu tempo, a partir de certo 
despojamento material e incorporação de elementos culturais e tipos sociais 
considerados moralmente reprováveis, rejeitados ou estigmatizados como 
os junkies, os gays, os negros e os indígenas. Entre os beats, a amizade 
era uma forma de invenção de vida. Burroughs apresenta uma coragem da 
verdade ao entrar em choque direto com o proibicionismo, agredindo o 
conceito médico de vício e elaborando uma vida a partir de saberes e 
técnicas dos usuários de substâncias psicoativas. Na literatura, ficou 
conhecido por uma intensa experimentação de formas de escrita, e pelas 
reflexões sobre vírus, controle e linguagem.”

136
 

 

Segundo um de seus biógrafos, Barry Miles, 

 

“Burroughs se sentia alienado no círculo social privilegiado em que cresceu. 
Tudo parecia falso para ele, era uma fachada superficial, que se resumia 
em esbanjar bens, consumismo, poder e dinheiro. Ele queria algo mais real, 
mais conexão com as pessoas reais. Era atraído por ladrões inferiores, de 
pouca importância, e viciados em drogas, porque estes estavam fora da 
sociedade normal e não faziam parte do ‘American way of life’. Ele sabia 
desde cedo que era homossexual e se sentia também um estranho, um 
estrangeiro, alienado de seus colegas. Ele homenageava estas 
personagens em todos os seus livros. Acreditava que a sociedade não 
poderia mudar ou se desenvolver, a menos que as pessoas a desafiassem, 
quebrassem as regras, e, às vezes, infringissem a lei.”

137 
 

Esse olhar complacente com os desviantes é o aspecto que mais atrai Jamie 

Delano na obra de Burroughs. Na introdução de Nação Fora da Lei, HQ de Delano 

publicada entre os anos 2000 e 2002 (uma espécie de road movie em que um 

escritor, Story Johnson, depois de ser dado por desaparecido nas selvas do Vietnã 

durante a guerra, reaparece e inicia uma jornada pelo país para encontrar sua 

família, um grupo de rebeldes imortais que vive à margem da sociedade), ele 

destaca e enaltece a maneira como Burroughs categoriza e vincula a uma tradição 

literária o marginal estadunidense: 

 

“Termo derivado de uma gíria do século 19 para vagabundos e ladrões 
baratos, os ‘Johnson’ foram caracterizados pelo escritor Jack Black em sua 
autobiografia de 1926 como uma sociedade de ‘yeggs’ – foras da lei e 
pequenos golpistas – que eram sempre honestos em suas negociações uns 
com os outros e estavam sempre prontos a ajudar aqueles que se metiam 
em encrencas.  
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O conceito de Black sobre a família Johnson inspirou William S. Burroughs, 
que desenvolveu sua própria e inimitável versão em The Place of Dead 
Roads (O Lar das Estradas Mortas). (...) Para Burroughs, uma pessoa é um 
‘Johnson’ ou um ‘Merda’ e eu sempre admirei a simplicidade irracional 
dessa ideia.”

138 
 

A colocação de Delano acerca da categorização que Burroughs faz sobre as 

pessoas, dividindo-as entre dois tipos (“Johnson” e “Merda”), causa admiração em 

Delano por ser a síntese de toda a vida e obra de Burroughs. Se levarmos em conta 

que Burroughs considerava os sujeitos marginais e desviantes os únicos que 

negavam o “American way of life”, ou seja, o modo de vida estadunidense cada vez 

mais incorporado em todo o mundo ocidental, concretizando a percepção de 

Burroughs sobre a linguagem, que, comportando-se como um vírus, é transmitida 

epidemicamente, levando as pessoas a pensarem e se comportarem de maneira 

parecida; e que, segundo Burroughs, a única maneira de transformar a sociedade e 

mudar as pessoas é quebrando as leis ou, no mínimo, deixando de praticar aquilo 

que elas determinam, somente os tipos sociais considerados reprováveis, os 

marginais e marginalizados, os desviantes e praticantes de um estilo de vida que 

afronta a sociedade é que carregam em si as condições de transformação social. 

Portanto, se você não é um “Johnson”, você está inserido no modo de vida 

socialmente aceito e, consequentemente, você é um “Merda”. Posto isto, é possível 

compreender que o herói burroughsiano é o sujeito desviante e marginalizado, 

enquanto os outros são agentes da continuidade, mesmo quando se percebem 

como sujeitos transformadores.  

Ao resgatar em Nação Fora da Lei o termo “Johnson” e, a partir dele, criar 

“uma saga familiar épica que passeia pela mitologia subterrânea dos Estados 

Unidos (...)”,139 Delano nos oferece uma chave de entendimento da sua obra e não 

só daquilo que produziu a partir da publicação de Nação Fora da Lei, mas também 

do que a antecede, como Hellblazer. 

Ao reconhecer e se inserir em uma tradição literária, que, na sua afirmação, 

remonta à Jack Black140 e passa por Burroughs e por outros escritores beats, Delano 
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incorpora o herói burroughsiano em suas criações. Em Visões de 2020,141 por 

exemplo, a história se passa em Manhattan, no ano de 2020, onde aqueles que não 

vivem do “jeito certo”, ou seja, da maneira convencionada pela sociedade e pelo 

governo, são forçados a viver fora da muralha que cerca a cidade, tornando-se, 

literalmente, cidadãos marginais e proibidos de usufruir dos “benefícios” que os 

cidadãos desfrutam no interior da muralha, como educação, segurança, alimentação 

etc. Nesse caso, o indivíduo está por conta própria.  

O protagonista de Visões de 2020 é Alex Woycheck, um homem velho que 

vira um marginal de uma hora para outra, depois de uma dinastia intelectual 

feminista chegar ao poder em um cenário político marcado pela indiferença, pela 

desilusão e pelos piquetes contra o voto da Nova Direita, e, no qual, acabou o 

bipartidarismo. Alex se vê forçado a viver fora da muralha depois que a 

administração moralista tornou ilegal a pornografia. Sendo ele um colecionador de 

revistas eróticas, sua obsessão passa a ser crime e, para sobreviver, sua vida 

marginal o obriga a procurar, dentro da muralha, homens ricos dispostos a pagar 

altas quantias para obter as revistas pornográficas de sua coleção. O tom irônico e 

revelador das hipocrisias que marcam a vida em sociedade, sobretudo por desvelar 

a maneira como os sujeitos bem aceitos moralmente e pertencentes aos círculos do 

poder econômico recorrem aos marginais para ocultarem uma vida marcada por 

prazeres e desejos secretos, é uma constante em Visões de 2020, em outros 

trabalhos de Delano e, também, em algumas passagens de obras de Burroughs, 

como esta a seguir, de Almoço Nu, na qual um rico estadunidense narra uma 

experiência malsucedida fazendo uso de um jovem “importado” da Indochina, que, 

pela maneira como é tratado, pode-se deduzir que sofre ou simula a síndrome de 

latah.142 Como fica claro no trecho, o jovem, marginalizado por sua condição 

                                                                                                                                                                                     
estadunidense. Jack se tornou conhecido depois que William S. Burroughs passou a referenciar sua 
vida e obra, incorporando suas experiências no modo de vida de muitos dos autores beats. 
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estrangeira e por sofrer da suposta síndrome, reverte a sua condição de vítima e se 

safa do destino funesto que haviam pensado para ele. 

 

“Esparramado sobre uma praia da Flórida, obsceno e detestável, o senhor 
Rico-e-Vulgar masca seu Havana cercado pelos sorrisos de loiros 
sodomitas: 
– O cidadão importou um Latah da Indochina. Resolve enforcar o Latah e 
produzir uma vinheta natalina para mandar de presente aos amigos. Aí ele 
arranja duas cordas, uma é elástica, a outra é de verdade. Mas o Latah 
acorda de pá virada, veste sua fantasia de Papai Noel e troca as cordas. 
Amanhece. Quando o cidadão coloca uma das cordas ao redor do pescoço, 
o Latah, que como todos os outros é dado a macaquear, coloca a outro em 
si mesmo. Quando abrem-se os alçapões, o cidadão acaba realmente 
enforcado e o Latah imita todas as convulsões e espasmos. Goza três 
vezes. 
– É um jovem Latah muito esperto, presta atenção em tudo. Coloquei-o para 
trabalhar como despachante em uma de minhas indústrias.”

143
 

 

2.3 – John Constantine: marginal consciente e contestador 

 

Considerando a maneira reverencial e referencial com que Jamie Delano se 

relaciona com a obra de William S. Burroughs, identificamos elementos constitutivos 

da personagem John Constantine oriundos da marginalidade categorizada no 

trabalho de Burroughs, de modo que ela não é caracterizada por Delano como um 

proletário, assim como o definiu Alan Moore, mas como um marginal. E, conforme a 

personagem vai sendo construída ao longo das histórias, é possível notar que o tipo 

de marginalidade que a delineia o torna um pária da sociedade burguesa e de seus 

valores, preferindo manter-se à sua margem. 

Schmitt, ao diferenciar indivíduos excluídos daqueles marginalizados, 

evidencia que o indivíduo marginalizado participa das relações econômicas, porém 

recusa as normas éticas da sociedade ou é marginalizado socialmente e 

historicamente pelos grupos dominantes.144 Por isso, ao categorizar dessa maneira 

o marginal, pode-se afirmar que o tipo de marginalidade à qual Constantine se filia é 

aquela que também serve para definir Burroughs, a qual Schmitt chama de 

“marginalidade consciente e contestatória”. Essa definição foi empregada por ele 

para definir os beats e os sujeitos ligados aos movimentos contraculturais, servindo 

exemplarmente para definir o próprio Burroughs, que, nascido em uma família de 
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descendência aristocrática, recusa o modo de vida e a classe à qual sua família está 

inserida, para levar uma vida ligada aos sujeitos do submundo, como eram tratados 

os junkies e os homossexuais nos anos 1940. Jack Kerouac, outro autor da geração 

beat que Delano confessou ter sido influenciado pela sua obra, também abriu mão 

de um modo de vida participativo dos ditames morais e sociais, abandou a 

universidade e resolveu viajar em busca de experiências, que, posteriormente, 

verteu em livros, como antes dele haviam feito Thoreau, Jack Black e Jack London – 

todos escritores estadunidenses referenciados pela beat generation ou que podem 

ser classificados como pertencentes a uma tradição literária na qual há uma recusa 

do modo de vida moralmente aceito nos grandes centros urbanos e que é construída 

por meio das experiências de viajantes, andarilhos e de sujeitos marginalizados ou 

que decidiram viver à margem. 

Não foi por acaso que Jamie Delano escolheu Liverpool para ser a cidade 

onde nasceu John Constantine, ainda que nas primeiras histórias o personagem 

more em um apartamento alugado no subúrbio de Londres, antes de ser acusado da 

morte de sua senhoria e se tornar um fugitivo. Desde os anos 1950, a cidade de 

Liverpool sempre foi um local de grande efervescência musical. Frequentada pela 

juventude, que buscava em seus bares o rock and roll, assim como aconteceu em 

São Francisco, Califórnia, foi lá, e nesta época, que surgiu a cultura beat na 

Inglaterra. A diferença entre os dois fenômenos culturais é que a beat estadunidense 

começou a se constituir na segunda metade da década de 1940 e a música que se 

tornou símbolo do movimento era o jazz, mais especificamente o jazz bebop. 

 

“Assim, a rebeldia, o protesto e a contestação da juventude eram alguns 
aspectos, entre outros, que identificavam todo o movimento beat de 
Liverpool. Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, onde setores 
mais abastados da sociedade aderiram a esses movimentos, na Inglaterra o 
perfil socioeconômico dessa juventude seria outro. A grande maioria dos 
adolescentes era proveniente de famílias da baixa classe média.”

145
 

 

Uma das causas apontadas por Caldas para essa diferenciação no perfil dos 

jovens participantes da beat americana e da beat inglesa é que, apesar de ambos os 

países terem saído vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra teve sua 

economia comprometida, enfrentando um alto índice de desemprego que perdurou 

por alguns anos, enquanto os EUA saiu política e economicamente fortalecido da 
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guerra, impulsionando a juventude estadunidense a consumir, facilitando o seu 

acesso aos bens de consumo, como os equipamentos necessários para as bandas 

iniciantes, chamados de “conjunto beat”, enquanto muitos grupos ingleses faziam 

suas apresentações com equipamentos de terceiros e tocavam gratuitamente nos 

bares de Liverpool, como aconteceu com os Beatles. 

 

“Os clubes, bares (pubs) e tavernas (taverns), onde se apresentavam, eram 
frequentados principalmente por adolescentes dos baixos estratos da classe 
média. Trabalhadores de oficinas mecânicas, armazéns e magazines, 
auxiliares de escritório, office boys, garçons e garçonetes, balconistas, 
estudantes, operários e desempregados. Havia ainda um público mais 
marginal como vagabundos, delinquentes, prostitutas, bandidos procurados 
pela lei, malandros e drogados.”

146
 

 

Esse segundo grupo apontado por Caldas e que compunha o público 

frequentador da cena cultural beat inglesa concentrada em Liverpool é aquele que 

está em acordo com os sujeitos desviantes do submundo da cena beat 

estadunidense evocada na literatura de William Burroughs e que, quando levada em 

conta a obra de Delano e elementos de suas histórias, parece estar filiado John 

Constantine e os personagens coadjuvantes com quem contracena nas histórias 

publicadas em Hellblazer.  

Claro que, tendo o personagem, em seu universo ficcional, nascido nos anos 

1950, não estamos sugerindo que ele tenha sido um frequentador da cena beat 

inglesa de Liverpool na mesma década em que nasceu, mas que, sendo este fruto 

da criação de outrem, ele pode referenciar aspectos constitutivos de uma época e 

lugar, ainda mais se considerarmos que há elementos constitutivos da cena musical 

e cultural de Liverpool dessa época que podem ser compreendidos como uma 

espécie de espírito pré-punk, como a colocação de Caldas evidencia e sugere: 

 

“Como era um ambiente de jovens com poucos recursos financeiros, a 
grande maioria deles não tinha prévios conhecimentos musicais. Todo seu 
trabalho era feito de improviso e empiricamente, muito embora houvesse 
clubes com um público de nível cultural ligeiramente acima da média. (...) a 
juventude beat inglesa tinha um componente agressivo em sua rebeldia.”

147
 

 

O desemprego, o crescimento demográfico nas áreas urbanas, a falta de 

perspectiva profissional e o fato de a Inglaterra estar fora do Mercado Comum 
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Europeu fez com que a juventude, mais do que outras categorias sociais, fosse 

tomada pelo tédio e, consequentemente, se associasse em grupos juvenis que 

tinham em comum as preferências estéticas do modo de se vestir e da música, 

resultando em uma nova forma de solidariedade entre os jovens que passaram a se 

manifestar de forma padronizada, configurando os Teds, Mods e Rockers, na Grã-

Bretanha, alguns deles rivalizando entre si e, com frequência, se hostilizando e se 

enfrentando em brigas violentas, que não raramente acabavam com vítimas fatais. 

Portanto, se levarmos em conta que “o movimento punk é uma resposta 

contundente ao pessimismo reinante no início dos anos 70 e, ao mesmo tempo, 

pretende ser também um contraponto ao rock tradicional representado pelas bandas 

dos anos 60”,148 a filiação de Constantine ao cenário cultural da Liverpool dos anos 

1950 é importante para uma compreensão do personagem que o vincula à matriz 

cultural de todos os movimentos contraculturais protagonizados pela juventude, 

como foi a geração beat, destacando que na Inglaterra a beat generation foi 

protagonizada por uma juventude das camadas mais pobres da sociedade e com 

uma postura estética e atuação mais agressiva, como o punk nos anos 1970, de 

modo que Constantine pode ser compreendido como um “filho” da cultura beat 

inglesa que encontra, na década de 1970, o cenário cultural e social para assumir o 

seu papel como protagonista de uma geração “órfã de ideais”.149 

 

“Pode-se dizer, assim, que os punks, em meio a tantas outras comunidades 
subversivas que se desenvolveram após os anos 60 (...), lograram construir, 
por meio da linguagem e signos sociais autênticos, uma cultura própria e 
autônoma que os diferenciassem da sociedade homogeneizada pela ‘mídia-
consumo’.”

150
 

 

A afirmação de Sousa é exemplar da maneira como Jamie Delano, ao 

constituir John Constantine como compositor e vocalista de uma banda punk, 

posiciona o personagem como um marginal consciente e contestador, fazendo dele 

um sujeito que, por opção e posicionamento crítico, decide se manter à margem, 

como definido por Schmitt, criticando a “sociedade homogeneizada pela ‘mídia-

consumo’”, como a letra da canção “vênus do varejo”, composta por John 
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Constantine e Gary Lestar para a banda Membrana Mucosa, evidencia (Figura 

22/Anexo 21): 

 

 

Figura 22: Hellblazer, nº 4, 1988, p. 24. 

 

Assim como a Vênus do panteão romano foi, no passado, uma das 

divindades mais adoradas, a “vênus do varejo” é descrita na canção como o motivo 

pelo qual as pessoas vivem na atualidade. 

Na primeira estrofe da canção, é apresentado aquele que diz não ser alvo da 

“vênus do varejo”, afirmação feita depois de palavras e frases que podem ser lidas 

como a descrição de uma vida curta, mas significativa pelas experiências que a 

marcaram: “amor aventura morte e glória / o breve adeus o sussurro da história / 

uma última visão da dança do camaleão / e nas trevas adentrando, o parque 

atravessando / eu não sou o alvo da vênus do varejo”. 
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Na estrofe seguinte, são apresentados e descritos aqueles que vivem pela 

“vênus do varejo”: “santos e pecadores iniciantes amadores / manchas de batom e 

jantar em frente aos televisores / bares enfumaçados carros novos comprados / em 

acapulco, férias, na tevê pilhérias / eles só vivem pela vênus do varejo”. 

Ao contrário do indivíduo descrito na primeira estrofe, com vida breve, mas 

aventureira e gloriosa, esses outros são descritos como se a vida se resumisse à 

busca de uma felicidade atrelada à aquisição de bens ou de experiências que 

podem ser compradas, como as férias com destinos desejados e propagandeados 

por agências de turismo. 

Esse antagonismo, que opõe uma maioria participando da sociedade de 

consumo com entusiasmo daqueles que resistem negando-a, como trata a canção, é 

retomado com frequência por Delano em outras histórias, assim evidenciado na 

sequência a seguir de O santo sanguinolento, publicada em Hellblazer Annual, nº 1, 

em 1989. 

 

 

Figura 23: Hellblazer Annual, nº 1, 1989, p. 5. 
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Figura 24: Hellblazer Annual, nº 1, 1989, p. 6. 
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Figura 25: Hellblazer Annual, nº 1, 1989, p. 7. 
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Figura 26: Hellblazer Annual, nº 1, 1989, p. 8. 
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Esta história, por ter sido publicada em uma edição especial, não está 

vinculada aos arcos de histórias que vinham sendo publicados mensalmente em 

Hellblazer. Essa liberdade em relação à continuidade permitiu a Delano escrever 

uma história que trata de eventos do passado do personagem, libertando-o dos 

eventos narrados na revista periódica. A narração dos recordatórios é extraída de 

um diário de Constantine, o ano é 1982 e ele acabou de ser liberado da sua 

internação em Ravenscar, hospital psiquiátrico de segurança para pacientes 

perigosos. 

Parecido com o que David Bowie faz com Major Tom, que não tem 

pretensões de encontrar a Terra melhor do que deixou ao ir para o espaço, 

Constantine deixa claro que Londres, anos depois da sua internação, não só 

continua igual como piorou. Observando o primeiro quadro da sequência (Figura 

23/Anexo 22), é importante notar que a chegada de John Constantine a Londres se 

dá com este rumando em sentido contrário ao dos demais transeuntes, pontuando o 

desalinho deste com a maioria. As anotações em seu diário evidenciam a luxúria e 

a cegueira que acomete a cidade. Nos três quadros seguintes, a voz que se faz 

ouvir é a de Jamie Delano. Como pontuado acima, quando Delano confessa que 

escreve para curar uma ferida psíquica, Constantine também o faz ao dizer: 

“Escrever tudo canaliza as ondas emocionais e proporciona redemoinhos calmos 

aos pensamentos. As palavras são mágicas”. E conclui, no terceiro quadro, que a 

única mágica que interessa é o poder alquímico de verter metais básicos em ouro, 

retornando à luxúria que ele disse, no início da sequência, pairar sobre Londres. Em 

paralelo ao que é narrado nos recordatórios, os desenhos mostram a aproximação 

amigável de Constantine junto a um mendigo, que, antecipadamente, julga que este 

deseja o seu único bem, a bebida.  

Assim, com a cidade apresentada, ironicamente, como território hostil, é que 

Constantine encontra um conhecido dos tempos em que era músico (Figura 

24/Anexo 23). Este veste uma camisa onde se lê “Nuke Buenos Aires”. A palavra 

“nuke” significa atacar com arma nuclear, de modo que o homem é a favor do uso de 

armamento nuclear contra a Argentina e, aproveitando o momento,151 lucra 
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vendendo camisetas iguais à sua para aqueles que, assim como ele, são a favor do 

uso de armas de destruição em massa na Guerra das Malvinas. 

Continuando a sequência, Jamie Delano reitera a luxúria, destacando o 

Porsche que o conhecido de Constantine dirige, o uso que este faz do dinheiro para 

comprar o guarda que observa o carro estacionado em lugar impróprio e, a cada 

elemento novo, vai construindo uma narrativa na qual o protagonista, considerado 

louco, é o único que reprova a conduta que todos os demais aprovam. 

Por se tratar também de um ex-músico da cena punk inglesa dos anos 1970, 

Constantine, intrigado ao presenciá-lo elogiando o capitalismo e sugerindo um 

brinde à guerra (Figura 25/Anexo 24), pergunta-lhe o que houve com a boa e velha 

revolução anarquista, e ouve como resposta: “Thatcher e Reagan a sequestraram 

e a transformaram numa grande festa. Genial, não?”. 

Portanto, aqui, mais uma vez, Jamie Delano evidencia um aspecto que pode 

ser compreendido como mais uma derrota geracional, na qual uma geração acaba 

por se render frente ao “rolo compressor” descrito nos últimos quadros da sequência 

(Figura 26/Anexo 25). É como se ele estivesse se ausentando do mundo durante os 

anos em que esteve em Ravenscar e, agora, ao voltar, percebeu que a rebeldia 

protagonizada por sua geração se rendeu à “vênus do varejo”.  

Desta forma, Constantine, ao descer do carro e assumir a sua posição 

desviante e marginal, ainda que tenha de conviver com a loucura que os outros 

naturalizaram, assume conscientemente o seu papel social de “Johnson”, o herói 

burroughsiano, em oposição a todos os outros que, ao aceitarem a nova conjuntura 

social e política, se posicionam como “Merdas”, segundo a categorização de 

Burroughs elogiada por Delano. 

  

                                                                                                                                                                                     
obter a vitória nas eleições de 1983. Para mais informações sobre a Guerra das Malvinas: EDDY, 
Paul; LINKLATER, Magnus; GILLMAN, Peter (Ed.). War in the Falklands: The Full Story. Cambridge: 
Harper & Row, 1982. 
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CAPÍTULO 3 

 

A CIDADE EM HELLBLAZER 

 

Ao descartarmos uma abordagem na qual as HQs aparecem “como objetos 

mortos, descolados das tramas históricas nas quais se constituem”,152 buscamos, no 

primeiro capítulo, compreender o processo constitutivo da revista Hellblazer, 

identificar quem são os sujeitos que fizeram parte desse processo e a atuação de 

cada um deles, levando-nos a perceber os processos de criação e publicação da 

revista como prática social capaz de produzir força sobre as tensões estabelecidas 

naquela conjuntura. No capítulo seguinte, a partir do momento em que destacamos 

a maneira como Jamie Delano constitui a cidade como território hostil e também 

marcado por tensões, a cidade emergiu como categoria essencial para a nossa 

análise. 

No trabalho com as fontes, enquanto buscávamos a historicidade das HQs e 

o papel que Hellblazer assumia nessa trajetória, ficou evidenciada a dupla relação 

que a cidade mantém com esse tipo de publicação: suas trajetórias se relacionam de 

maneira dialética, de modo que uma participa da constituição da outra, 

assemelhando-se, inclusive, como linguagem e como espaço para a narrativa, que 

vai além dela, revelando sujeitos, práticas, sensibilidades e tensões da vida urbana. 

A percepção dessa dupla relação estabelecida entre a cidade e as histórias em 

quadrinhos nos possibilitou uma leitura de Hellblazer que levou em conta as 

semelhanças encontradas em ambas as linguagens, uma vez que a cidade também 

é imagem e, como tal, se coloca diante daquele que a observa de maneira 

semelhante à do leitor frente às HQs. 

 

3.1 – A imagem da cidade e as HQs 

 

As histórias em quadrinhos do gênero super-herói, e de gêneros correlatos 

que seguem o mesmo padrão editorial, publicadas em comic books pela indústria 

estadunidense de HQs, possuem características que as aproxima da definição de 
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arte temporal, a qual Kevin Lynch emprega para definir o design de uma cidade. 

Segundo ele, 

 

“O design de uma cidade é (...) uma arte temporal, mas raramente pode 
usar as sequências controladas e limitadas de outras artes temporais, como 
a música, por exemplo. Em ocasiões diferentes e para pessoas diferentes, 
as sequências são invertidas, interrompidas, abandonadas e 
atravessadas.”

153
 

 

Da mesma maneira que as cidades, as HQs da indústria e dos gêneros 

citados são “construções” temporais, uma vez que, ao longo da trajetória de um 

título ou personagem, sujeitos interferem no processo constitutivo dessas 

publicações em diferentes conjunturas, interrompendo, modificando ou inaugurando 

uma proposta editorial. 

Criadas periodicamente por meio de um processo negociado e por vezes 

marcado por tensões em que responsáveis pelo processo criativo em diálogo com 

publishers e executivos, leitores e demandas mercadológicas redefinem o universo 

ficcional de um personagem ou o inserem em outro; modificam seu uniforme, sua 

identidade secreta, a causa que resultou no surgimento dos seus poderes etc.; 

constroem arcos de histórias nos quais um personagem direcionado a leitores 

juvenis apresenta-se de modo que agrade a leitores mais velhos, ou o contrário, e, 

se tudo isso não for suficiente, as editoras fazem um “reboot”154 em todo o universo 

de seus personagens.155 

Como se vê, as HQs de super-heróis, compreendidas como uma arte 

característica dos séculos XX e XXI, servindo inclusive de matriz para os saltos 

intermidiáticos que seus personagens têm dado, consolidando-os como signos para 

diversas gerações, são constituídas, assim como as cidades, “em ocasiões 

                                                           
153

 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 1. 
154

 Reinicialização de uma série televisiva, cinematográfica, literária ou quadrinizada, em que serão 
mantidos apenas os conceitos e elementos básicos. 
155

 Três momentos da indústria estadunidense de HQs são icônicos e servem de marco para a 
constituição do modelo editorial que tornou as histórias de super-heróis – e dos personagens 
correlatos que pertencem aos seus universos ficcionais – uma obra contínua, temporal, 
autorreferenciada e marcada por mudanças e rupturas: a publicação de Os fabulosos X-Men, em 
1975, em que os roteiros de Chris Claremont deixaram de lado histórias fechadas em uma mesma 
edição, passando a escrever histórias que se estendiam em vários números e que se 
autorreferenciavam, exigindo do leitor um acompanhamento contínuo da série (tornando os 
quadrinhos colecionáveis), como em uma novela televisiva; o lançamento, em 1984, de Guerras 
Secretas, da Marvel, a primeira série que entrecruzava histórias de diversos títulos de uma editora, 
exigindo do leitor acompanhar as subtramas que se estendiam em diversas publicações; por fim, em 
1985, a publicação de Crise nas infinitas terras, da DC Comics, saga que levou o universo ficcional da 
editora a passar pelo seu primeiro reboot. 



111 
 

diferentes e para pessoas diferentes”, tendo suas sequências “invertidas, 

interrompidas, abandonadas e atravessadas” e fazendo com que uma dada 

publicação ou um dado personagem seja rememorado como aquele escrito por 

determinado roteirista ou desenhado por certo desenhista, ou então pela época em 

que foi publicado e lido, como se costuma dizer entre os leitores: “o Batman de 

Frank Miller”, “os X-Men de Chris Claremont”, o “Superman da Era de Ouro” ou “os 

super-heróis da Era de Prata”.156 Essa maneira de rememorar os quadrinhos 

aproxima-se do modo como a memória evoca a cidade: “a São Paulo de Ramos de 

Azevedo”, “a Brasília de Oscar Niemeyer”; “a Belo Horizonte do meu tempo” e “o Rio 

de Janeiro da minha infância”. Em todos esses casos, evoca-se mais do que a 

imagem da cidade ou das HQs. Evoca-se um passado vivido, uma prática, uma 

experiência cristalizada em imagem, seja aquela apreendida pelo leitor ou pelo 

observador do entorno urbano que o envolve. 

Ao considerarmos que o cidadão, ou mesmo o estrangeiro que transita pela 

cidade, constitui a paisagem da cidade e, ao mesmo tempo, é testemunha da 

paisagem que se forma diante dos seus olhos; e, se tomarmos como verdadeira a 

afirmação de Wim Wenders de que o cinema é uma cultura urbana que se expandiu 

com as grandes metrópoles ao longo do século XX, tornando os filmes testemunhas 

das transformações das cidades,157 podemos fazer um paralelo com as HQs: sendo 

os quadrinhos uma arte urbana que se constituiu, sobretudo ao longo do século XX, 

assim como o cinema, e o artista envolvido no processo criativo de uma HQ, uma 

testemunha das transformações da paisagem urbana, assim como todo e qualquer 

indivíduo que transite pela cidade, podemos afirmar que as histórias em quadrinhos, 

assim como o cinema ou um cidadão que tenha apreendido a imagem da cidade e 

transformado-a em memória, é uma testemunha das muitas mudanças pelas quais 

passa a imagem da cidade. Por isso que, ao rememorarmos uma HQ de maneira 

semelhante ao modo como rememoramos a cidade, estamos evidenciando um 

testemunho sobre um tempo e lugar, de modo que isso nos possibilita questionar as 

especificidades de uma produção em torno de um personagem sem cairmos no erro 

de, ao analisarmos, por exemplo, as histórias do Batman, acharmos que a cidade 
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onde se passam as histórias do personagem é sempre a mesma, seja nos anos 

1940 ou na atualidade. Rememoramos a cidade e os quadrinhos de modos 

semelhantes, pois objetivamos evidenciar um tempo e um lugar. 

Outro aspecto que aproxima cidade e HQs como imagem e linguagem é que: 

 

“A cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido 
pode perceber, um cenário ou uma paisagem esperando para serem 
explorados. Nada é vivenciado em si mesmo, mas sempre em relação aos 
seus arredores, às sequências de elementos que a ele conduzem, à 
lembrança de experiências passadas.”

158
 

 

Henry-Pierre Jeudy diz que “a configuração interna de uma cidade só pode 

ser apreendida como um todo de maneira abstrata”,159 e que adotar um ponto de 

vista é, também, constituir um ponto cego de percepção. Portanto, a cidade se 

expande e diminui, revelando-se grandiosa ou diminuta perante aquele que, diante 

dela, dirige seu olhar e confronta suas experiências com aquilo que vê. 

A cidade proporciona uma experiência imagética, podendo revelar-se como 

imagem diante daqueles que por ela transitam, impondo-se como tal diante da 

urgência cotidiana que leva seus cidadãos e hóspedes a percorrerem seus 

caminhos, sejam eles terrestres, aéreos ou fluviais, ou, então, aqueles que por ela 

transitaram, revelando-se como imagem evocada pela memória e, portanto, 

constituída por meio de um diálogo permanente entre aquilo que foi experienciado 

no passado com as experiências vividas no presente. 

Como afirmado por Lynch, tudo é vivenciado em relação aos seus arredores, 

conduzindo, também, a experiências passadas, o que reforça nosso entendimento 

de que a apreensão da imagem da cidade não se dá pela observação de um recorte 

imagético do todo, mas da apreensão dos “quadros” imagéticos que o antecedem e 

o sucedem. No caso da cidade rememorada, os “quadros” que antecedem a 

sequência são aqueles experienciados em outro tempo. 

Uma leitura da cidade feita a partir da compreensão de uma sequência de 

imagens mais uma vez aproxima a cidade das HQs. A narrativa gráfica que compõe 

as HQs tem como condição primordial as imagens sequenciadas. Através dos 

quadros, controla-se tempo e movimento de maneira que as páginas são usadas 

como suporte para sequências, sendo o último quadro usado, muitas vezes, para 
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criar no leitor o suspense de algo a ser revelado na página seguinte, como 

aconteceria em um corte cinematográfico. 

Diferente do espectador do cinema, o leitor de quadrinhos tem controle sobre 

o tempo que deseja permanecer em cada quadro, bem como sobre os saltos que faz 

durante a leitura, por exemplo, iniciando a leitura de uma página pelo último quadro, 

o que pode fazê-lo correr os olhos até o primeiro quadro em busca das causas da 

ação revelada no último quadro ou, então, lançá-lo para a página seguinte em busca 

daquilo que está suspenso na sequência que conclui nessa outra página. Como 

acontece com o leitor das imagens da cidade, o leitor dos quadrinhos depende dos 

arredores, das “sequências de elementos”, sendo, também, possuidor da mesma 

liberdade daquele que percorre a cidade, resultando em modos singulares de 

apreensão das sequências que narram por meio de imagens a cidade observada ou 

a história impressa em um comic book. 

As imagens que compõem a narrativa gráfica de uma HQ também tendem a 

se expandir ou diminuir de maneira semelhante à que acontece com aquele que 

percorre e apreende as imagens da cidade. As experiências de autores e 

desenhistas, compartilhadas nas histórias publicadas, quando percebidas tendem a 

expandir os significados e as experiências de leitura e da relação com a imagem. 

Como destacado por Lynch, cada cidadão tem vastas associações com 

alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de 

lembranças e significados. Assim, tanto leitores como roteiristas e desenhistas 

constituem e são constituídos pela cidade, o que significa dizer que o processo 

criativo e a experiência da leitura das HQs permeiam a relação que cada indivíduo 

constrói permanentemente com a cidade em que vive, pela qual passa ou 

rememora. Ou seja, a constituição da imagem da cidade se dá como consequência 

das relações sociais desenvolvidas nela e, por isso, está sempre se modificando em 

decorrência das “experiências e vivências sociais posteriores, exprimindo diferentes 

temporalidades”.160 O mesmo se dá com a imagem da cidade constituída nas HQs 

de um determinado personagem ou título. As diferentes temporalidades, marcadas 

por outras experiências e vivências, farão com que, por exemplo, a Londres pela 

qual transita John Constantine nas histórias publicadas na década de 1980 seja 
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diferente da Londres pela qual transita o mesmo personagem roteirizado por outro 

escritor, na década de 2010. 

“A mudança é característica das cidades, mas estas mudanças têm história, 

personagens e uma trama de desejos individuais e de projetos”,161 o que nos leva a 

entender que esses mesmos elementos fazem parte das características constitutivas 

das cidades dos quadrinhos. 

É pelos motivos apresentados acima que a cidade em Hellblazer serve de 

evidência para investigarmos os modos vida e as relações sociais no cotidiano 

urbano da conjuntura na qual Jamie Delano escreveu as histórias de John 

Constantine, posicionando sua criação frente às tensões e questões daquele 

momento. 

 

3.2 – A cidade vista em Hellblazer 

 

Partindo da compreensão apresentada acima de que a cidade proporciona 

uma experiência imagética, podendo revelar-se como imagem diante daqueles que 

por ela transitam, impondo-se como tal diante da urgência cotidiana que leva seus 

cidadãos e hóspedes a percorrerem seus caminhos, revelando-se como imagem 

evocada pela memória e, portanto, constituída por meio de um diálogo permanente 

entre aquilo que foi experienciado no passado com as experiências vividas no 

presente, e considerando que os quadrinhos são uma linguagem gráfico-visual 

constituída de vários elementos narrativos que se valem, em especial, de soluções 

visuais, propomos que a cidade representada graficamente nas histórias em 

quadrinhos também é constituída por seus criadores através de um diálogo. 

Dado que a experiência constitutiva da imagem da cidade é comum a todos 

que por ela transitam (o que não significa que a imagem resultante dessa 

experiência seja comum), o autor de histórias em quadrinhos coloca em diálogo as 

imagens que constituiu da cidade (fruto daquilo que foi experienciado no passado 

com o vivido no presente) com a narrativa que almeja construir. Ou seja, as imagens 

da cidade que constitui no decorrer da vida, através do vivido, lhe servem como um 

extenso banco de imagens ao qual recorre no momento de conceber a 
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representação gráfica da cidade em suas histórias, mesmo quando essas 

extrapolam o tempo e o espaço por ele conhecidos. 

Fazendo uso dos elementos que constituem as histórias em quadrinhos, o 

autor seleciona do seu banco de imagens do vivido aquela imagem da cidade que, 

representada graficamente, serve à narrativa que almeja construir, compartilhando 

com o leitor as imagens que constituiu acerca da cidade. Porém, mais do que 

compartilhar experiências, o autor precisa guiar o leitor dentro dessa representação 

imagética da cidade, o que significa decidir o que será mostrado a ele e como será 

mostrado. Disso resulta a cidade que quer ser mostrada pelo autor e a cidade que é 

vista pelo leitor. 

 

3.2.1 – De onde o leitor observa a cidade 

 

Para compreender qual cidade quer ser mostrada e, consequentemente, é 

vista em Hellblazer, e antes de partirmos para uma compreensão do espaço social 

urbano característico das suas histórias, buscamos analisar como a cidade é 

apresentada ao leitor por meio de dois recursos narrativos: o ângulo, ou perspectiva, 

e o enquadramento. 

O ângulo em que um quadrinho é desenhado equivale ao posicionamento da 

câmera no cinema. É por meio dele que o autor insere o leitor como observador. 

 

“A identificação do ângulo da composição do cenário é importante na 
medida em que estabelece a posição do autor e seus personagens 
impondo-a ao leitor. Michel de Certeau considera que, nas pinturas da Baixa 
Idade Média onde eram retratadas as cidades medievais, o olhar do pintor 
e, portanto, do apreciador da obra, era do alto, como se fosse o olhar divino, 
de Deus sobre a cidade. Em sua experiência de caminhada na cidade de 
Nova Iorque, Certeau observa a cidade de cima, do alto do World Trade 
Center, e este olhar é próximo da visão do artista medieval. A diferença 
entre os dois olhares sobre a cidade está no primeiro ser o divino e o 
segundo ser o da ciência, do progresso tecnológico e de sua extraordinária 
expansão em função de sua aproximação com o capital.”

162
 

 

A cidade retratada do alto, como destacado por Cezaretto da obra de 

Certeau, além de evidenciar o aspecto que orienta e caracteriza as práticas, o 
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imaginário e o modo de vida característicos de uma determinada conjuntura, como o 

olhar de Deus ou da ciência, também pode ser empregado nas histórias em 

quadrinhos para construir imageticamente a relação que um personagem mantém 

com a cidade. 

Nas histórias em quadrinhos do gênero super-herói, é comum a cidade ser 

apresentada ao leitor vista do alto de um prédio. É do alto que o herói vigilante pode 

cobrir com os sentidos um raio maior, dando ao leitor a impressão de que a cidade 

toda está segura por conta da sua presença (Figura 27), sobretudo por ele fazer as 

suas intervenções surgindo do alto, sem dar chance aos criminosos escaparem ou 

notarem a sua aproximação, como se este estivesse em todas as partes e pudesse 

surgir a qualquer momento.  

Nessas histórias, como o herói sempre surge do alto, o ângulo do quadro 

insere o leitor como observador que acompanha do chão a chegada do herói (Figura 

28), fazendo com que a perspectiva e o enquadramento construam uma imagem do 

herói grande e forte, ocupando quase toda a área desenhada do quadro. Esse 

recurso amplifica a força do herói, sobretudo por colocar o leitor-observador na 

mesma perspectiva da vítima. 

 

 

Figura 27: Batman: guerra ao crime, 2000. 
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Figura 28: Demolidor: homem sem medo, 1996. 

 

Entretanto, em Hellblazer, a escolha de ângulo feita por Jamie Delano, e que 

prevalece em quase todas as histórias escritas por ele, é distinta daquela que 

predomina nas histórias em quadrinhos de super-herói. John Constantine percorre a 

cidade a pé ou de táxi, e a perspectiva que insere e posiciona o leitor na ação que 

se desenrola no quadro é a de um observador que está no mesmo nível do 

personagem, como se o leitor fosse um transeunte que passa por ele no metrô, 

observa da calçada oposta o táxi que ele acabou de pegar ou o acompanha na 

mesma calçada com algum distanciamento, como é possível observar na sequência 

a seguir (Figura 29/Anexo 26): 
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Figura 29: Hellblazer, nº 7, 1988, p. 4. 

 

Dessa maneira, Jamie Delano coloca o leitor em condição de igualdade com o 

personagem. O leitor não é fragilizado quando colocado diante de Constantine nem 

se posiciona acima deste. Ao contrário, o leitor é “convidado” a compartilhar com ele 

as impressões da cidade que ele sugere. 

A sequência acima (Figura 29/Anexo 26) também serve de exemplo para 

outras sequências nas quais John Constantine se dirige a algum lugar, uma vez que 

o enquadramento aberto, distanciando o observador em relação à cena com o 

objetivo de mostrar parte do entorno, revelando aspectos da cidade, se repete 

quando o personagem caminha sozinho e inexistem diálogos. Nestas sequências, 

predomina nos recordatórios a narração em primeira pessoa de John Constantine, 

que, costumeiramente, amplia a percepção do leitor em relação à cidade, como 
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acontece no primeiro quadro da sequência citada, em que se lê: “--o transporte 

público é um pesadelo.” Conclusão à qual o leitor não teria como chegar apenas 

observando o desenho do quadro. 

O enquadramento, o ângulo e a narração em primeira pessoa, a partir dos 

quais o leitor observa a cidade em Hellblazer, revelam a intenção de Jamie Delano 

compartilhar com o leitor a mesma cidade que o personagem John Constantine 

percorre, evidenciando por meio desta a cidade que ele, Delano, constituiu do 

diálogo entre a imagem que abstraiu das cidades reais com aquela que a narrativa 

exigia. Mas quais são os temas evidenciados na imagem da cidade constituída por 

Delano em Hellblazer? 

 

3.2.2 – As temáticas da cidade em Hellblazer 

 

Analisando as histórias escritas por Jamie Delano ao longo dos quatro anos 

em que esteve à frente do título, é possível perceber três momentos que se 

distinguem pelas temáticas privilegiadas, o que não significa que alguns temas se 

restrinjam a um único momento. O primeiro deles corresponde às histórias 

publicadas nos números 1 ao 13 da revista, entre janeiro de 1988 e dezembro do 

mesmo ano. Esse primeiro momento antecede um arco longo, composto por nove 

partes, no qual Constantine ingressa em uma aventura junto a um grupo nômade, 

formado por hippies, resultando em uma narrativa ambientada, em grande parte, no 

campo. O terceiro momento, ou seja, as últimas histórias roteirizadas por Delano em 

sua primeira passagem pela revista, que correspondem aos números 23, 24 e 28 ao 

40, nos quais o personagem volta a ter histórias ambientadas, predominantemente, 

na cidade, prevalece na narrativa de Delano elementos investigativos, como 

apresentado no arco intitulado “O homem de família”, e, nas histórias seguintes, 

elementos místicos e psicológicos que desnudam aspectos do passado e da psique 

do personagem. 

Nesse primeiro momento de publicação, ou primeira fase, é importante 

destacarmos que as histórias publicadas a partir de janeiro de 1988 começaram a 

ser escritas por Delano em 1987, ano que corresponde ao das eleições que 

garantiram a segunda vitória consecutiva de Margareth Thatcher e do Partido 

Conservador, dando início, no ano seguinte, ao terceiro mandato de Thatcher como 
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Primeira Ministra do Reino Unido, fato este que será referenciado em Hellblazer, nº 

3, mas que, antes disso, já caracteriza e dá a tônica da relação que John 

Constantine tem com a cidade de Londres nos dois primeiros números da revista. 

Depois de um prólogo de três páginas, em que um narrador em terceira 

pessoa apresenta o caso de um funcionário dos correios de Greenwich Village, Nova 

Iorque, que foi acometido por uma fome insaciável e esta, misteriosamente, o 

consumiu até que caísse morto com o aspecto de alguém que morreu de inanição, 

mesmo depois de ter consumido quase toda a comida de um restaurante, inicia-se a 

primeira história publicada em Hellblazer, intitulada “Fome”. Nela, John Constantine 

é apresentado ao leitor retornando a Londres depois de uma viagem para a 

Patagônia, lugar onde atuou ao lado do Monstro do Pântano como personagem 

coadjuvante na revista A saga do Monstro do Pântano (apresentando ao leitor a 

vinculação de Hellblazer ao universo ficcional constituído a partir da revista Monstro 

do Pântano e, também, dando continuidade aos eventos iniciados em outra 

publicação, como é comum nessa indústria desde meados da década de 1970). 

Nos primeiros quatro quadros de uma sequência de duas páginas, que mostra 

Constantine deixando o táxi, se dirigindo ao prédio onde mora e entrando no seu 

apartamento, o leitor o acompanha o trajeto ao longo do qual é apresentada uma 

cidade odiosa e hostil (Figuras 30 e 31/Anexos 27 e 28). 

 

 

Figura 30: Hellblazer, nº 1, 1988, p. 4. 



121 
 

 

Figura 31: Hellblazer, nº 1, 1988, p. 4. 

 

É importante destacarmos aqui que, a partir dessa sequência, Constantine 

assume o papel de narrador, como fica evidenciado nos recordatórios. É ele quem 

descreve ao leitor as impressões da cidade que escapam ou não cabem na imagem, 

como o cheiro de vômito no banco de trás do carro, a garoa imperceptível na 

imagem (apenas sugerida por um ou outro transeunte com guarda-chuva), o vento 

que o “morde” etc., dificultando ao leitor uma associação da cidade com algo que 

fuja da intenção prévia do autor, que é mostrar uma Londres pouco receptiva e 

distinta daquela que é apresentada ao olhar estrangeiro, sobretudo em agências de 

viagem, onde a cidade recebe um tratamento de maravilha frente às expectativas do 

turista. Considerando que essas histórias foram produzidas para o mercado 

estadunidense e, a princípio, não foram pensadas e destinadas, por exemplo, para o 

leitor inglês, a chegada de Constantine em Londres intenciona ambientar o leitor 

estrangeiro na cidade. 

 Somada à narração em primeira pessoa feita por John Constantine, os 

desenhos de John Ridgway reforçam aspectos de uma cidade nervosa e pouco 

amigável. Ainda que não haja um plano geral da cidade, os enquadramentos 

posicionam o leitor de maneira que este possa notar o lixo sobre a calçada (quadro 

1), o carro que passa próximo à guia e joga água em John Constantine (quadro 2) e 

os transeuntes que se comportam de maneira indiferente a tudo o que os rodeia. O 

único aspecto positivo da cidade que Jamie Delano evidencia em toda a sequência 

na narração feita por Constantine é o “bem-vindo anonimato urbano”. Curiosamente, 
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nesse mesmo quadro, surge o primeiro balão de fala da sequência. John 

Constantine, mesmo estando desacompanhado, verbaliza em meio às pessoas: 

“Merda de comida de avião. Merda de chuva. Merda de Inglaterra.”. A palavra 

“Inglaterra” está destacada em negrito e em itálico, sendo este um recurso 

comumente usado nas histórias em quadrinhos estadunidenses para enfatizar uma 

palavra na fala do personagem, deixando claro ao leitor a mudança de entonação.163  

Neste quadro, chama a atenção um anúncio do lado direito de Constantine 

que supomos se tratar de uma manchete de jornal. Nele é possível ler: “Spy Scandal 

/ is Cabinet Secret / Fifth Man”. Em português seria: “Escândalo de Espionagem / 

Gabinete Secreto / Quinto Homem”. Mesmo que a suposta manchete esteja 

incompleta para o leitor, devido à perspectiva adotada pelo desenhista ou sugerida 

pelo roteiro, é possível deduzir que se trata do caso envolvendo John Cairncross.164 

Ainda que a identidade de Cairncross tenha sido revelada anos antes da publicação 

de Hellblazer, nº 1, é relevante o fato de Delano colocar em evidência um escândalo 

de espionagem que repercutiu na imprensa do Reino Unido, sobretudo pelo fato de 

Margareth Thatcher ter recorrido ao MI5, no início da década de 1980, com o intuito 

de usar o serviço de espionagem do Reino Unido para identificar lideranças sindicais 

que organizavam os trabalhadores contra as reformas neoliberais implantadas por 

seu governo. A conjuntura da Guerra Fria, somada às medidas que caracterizaram o 

thatcherismo, colocaram o governo em estado de alerta contra o comunismo, 

fazendo com que o Ministério da Defesa recorresse ao MI5 para que fossem 

levantadas informações que pudessem ser usadas contra os sindicalistas e os 

membros da Campanha pelo Desarmamento Nuclear.165 

A construção imagética de Londres em Hellblazer, nº 1, se vale desses 

elementos visuais para inserir na narrativa questões que podem, ou não, ser 
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percebidas pelo leitor, remetendo-o a outras histórias que constituem uma Londres 

apresentada como maldita ou odiosa sem que, com isso, a narrativa central seja 

comprometida. Como nas histórias em quadrinhos, ao contrário do cinema, é o leitor 

quem decide o tempo que pretende permanecer em cada quadro, esses elementos 

visuais podem ser apreendidos por um leitor que anseia uma imersão maior na 

cidade que se constitui imageticamente quadro a quadro, de maneira semelhante a 

do indivíduo que percorre as ruas de uma cidade, apreendendo elementos e 

deixando outros escaparem. 

No quarto quadro da sequência, antes de Constantine parar diante da entrada 

do prédio onde mora, os requadros com a narração em primeira pessoa fecham a 

sua descrição da cidade: “As ruas são artérias enrijecidas que levam ao coração 

morto da cidade”; “Um poste de iluminação pisca o olho amarelo pálido quando eu 

me aproximo... passadas ecoam nos prédios desagradáveis”. 

Considerando os modelos urbanísticos progressista, naturalista e culturalista 

apresentados por Jean-Louis Harouel166 e Françoise Choay,167 criados, segundo 

eles, com o objetivo de solucionar o crescimento desorganizado das cidades 

modernas, podemos afirmar que a Londres constituída em Hellblazer, e apresentada 

já em seu primeiro número, é a antítese de todos eles. Uma vez que o modelo 

progressista objetiva uma cidade concebida em torno do progresso e da 

funcionalidade, privilegiando o fluxo ininterrupto e acelerado, e o naturalista e o 

culturalista primam pelo sentimento nostálgico de uma vida em torno da comunidade 

e o retorno à natureza, a cidade em Hellblazer, por mais que seja apresentada como 

um organismo composto por artérias que deveriam ser impulsionadas por um 

coração pulsante e vivo, é, na verdade, composto por artérias enrijecidas, que, 

quando percorridas em sentido contrário, levam até um coração morto e sem vida, 

como a imagem que ilustra as palavras de John Constantine; e, quando há nele sinal 

de vida, ele é vacilante e pálido, como pontuado pela luz que pisca ou pelos passos 

que ecoam em “prédios desagradáveis.” 

Nesse ponto, o personagem John Constantine, como é apresentado por 

Delano nessa primeira fase da revista, se distancia do flâneur descrito por Walter 

Benjamin. Enquanto para este último “a rua se torna moradia para o flâneur que, 
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entre as fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas 

quatro paredes”,168 Constantine busca se refugiar da “merda de Londres” em sua 

casa, como é possível verificar na continuidade da sequência descrita (Figura 

32/Anexo 29): 

 

 

Figura 32: Hellblazer, nº 1, 1988, p. 6. 

 

Aqui, com a casa servindo-lhe de refúgio, John Constantine prefere admirar a 

paisagem urbana olhando-a de fora e evidenciando, por meio do incômodo que o 

“pôster alegre” lhe causa, a falta de motivos para se alegrar diante dela, e não 

misturando-se à ela, como seria do agrado do flâneur. Entretanto, como dito 

anteriormente, essa postura de John Constantine frente à cidade corresponde à 

primeira fase da produção de Jamie Delano para Hellblazer (de um total de três 

fases, segundo a divisão proposta por nós), na qual percebemos que as primeiras 

histórias foram escritas sobre a influência marcante das eleições de 1987 e da vitória 

do Partido Conservador, resultando no terceiro mandato de Margareth Thatcher. 

Tanto é que, na terceira fase, quando o personagem volta a protagonizar histórias 

ambientadas em grande parte na cidade, é possível perceber outro tratamento dado 

pelo autor, possibilitando, inclusive, uma abordagem de Constantine como um 

flâneur, uma vez que este assume um papel semelhante ao de um detetive, filiando-
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o a um gênero narrativo em que os seus protagonistas foram influenciados 

abertamente pela figura do flâneur, como observado por Benjamin: 

 

“Em tempos de terror, quando cada qual tem em si algo do conspirador, o 
papel do detetive pode também ser desempenhado. (...) Desse modo, se o 
flâneur se torna sem querer detetive, socialmente a transformação lhe 
assentia muito bem, pois justifica a sua ociosidade. Sua indolência é apenas 
aparente. Nela se esconde a vigilância de um observador que não perde de 
vista o malfeitor. Assim, o detetive vê abrirem-se à sua autoestima vastos 
domínios. Desenvolve formas de agir convenientes ao ritmo da cidade 
grande.”

169
 

 

Seguindo esta perspectiva de que a relação que o autor mantém com a 

cidade está fortemente associada com a conjuntura política e social, resultando na 

apreensão de uma imagem de cidade que serve de base para a constituição da 

representação gráfica de Londres em Hellblazer, é que evidenciamos a maneira 

odiosa que Londres é apresentada ao leitor por meio da “chegada” de Constantine 

no primeiro número da revista. Essa perspectiva é reforçada pelas histórias 

“Correndo atrás” e “Jogado no inferno”, publicadas, respectivamente, em Hellblazer 

nº 3 e nº 9, nos meses de março e setembro de 1988. 

Em “Correndo atrás”, depois de um prólogo de quatro páginas, o leitor é 

situado espacialmente e cronologicamente por meio dos recordatórios que trazem a 

voz do narrador-personagem John Constantine. “Londres, 11 de junho de 1987.” 

“Dia de eleição.” Mas o leitor já toma conhecimento de que se trata de um período 

eleitoral na última página do prólogo, na qual há um cartaz do Partido Conservador 

fixado em uma parede, acima do corpo de um homem que acaba de sofrer um 

ataque cardíaco resultante de uma corrida matinal em que rememorava 

acontecimentos que o levaram à ruína econômica e, também, depois de ser 

assediado por um casal de yuppies que representam uma empresa de investimentos 

à qual ele devia. É curioso notar que o cartaz não é inserido na composição da 

página como propaganda conservadora, uma vez que ele teve a sua mensagem 

ressignificada por uma pichação que o sobrepõe (Figura 33/Anexo 30), revelando ao 

leitor as tensões sociais da conjuntura em questão e o antagonismo político que 

caracteriza o período eleitoral, e, também, a permanente transformação pela qual a 
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imagem da cidade passa, uma vez que essa se constitui por meio das “pautas” 

presentes em uma dada conjuntura. 

 

 

Figura 33: Hellblazer, nº 3, 1988, p. 4. 
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Outro ponto importante a ser observado nessa página é que a pichação 

representa uma interferência local ao sentido de uma fala externa. Ou seja, o cartaz 

de propaganda do partido governista é contestado com “tirando do meu”, o que dá 

margem a uma interpretação de que a pichação que interfere na fala do governo 

posiciona o autor frente às medidas econômicas de Thatcher e, também, os sujeitos 

que vivem nos locais de Londres que se assemelham àquele no qual se passa a 

história, uma vez que o pichador anônimo é aquele que circula pelas ruas e interfere 

na imagem da cidade, alterando-a e ressignificando-a. 

Dando continuidade à história, Constantine percorre as ruas de Camden, em 

direção à agência de clipagem do seu amigo Ray Monde, onde ele pretende 

encontrar informações acerca das mortes de jovens yuppies. Os quadros que 

compõem a sequência dessa página revelam a condição social dessa área da 

cidade (Figura 34/Anexo 31). 

 

 

Figura 34: Hellblazer, nº 3, 1988, p. 5. 
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A rua, marcada por traços de abandono, como o lixo no chão e o asfalto 

carcomido que revela a pavimentação anterior, é ocupada pelas “pessoas 

abandonadas”, como são definidas pelo narrador. A presença do poder público se 

faz perceber apenas pelos dois policiais, que, no início da sequência, são figuras 

presentes em terceiro plano, observando tudo com distanciamento. No terceiro 

quadro, sentado na sarjeta suja, está um mendigo. Sua figura, quando associada 

com o texto do recordatório, amplifica sua condição de derrotado e a ausência de 

possibilidade de mudança, sobretudo quando se lê que só lhe resta esperar ser 

recolhido pelo caminhão de lixo. Toda essa condição de miséria e desamparo em 

que as pessoas retratadas se encontram é apresentada no quinto quadro da 

sequência como parte do “retorno aos valores vitorianos”. Essa afirmação, e a 

maneira como ela é construída imageticamente, requer uma análise um pouco mais 

detalhada do que os quadros anteriores. 

Os valores vitorianos podem ser sintetizados como uma política social 

amplamente difundida e imposta durante o reinado da rainha Vitória, no século XIX, 

que tinha como base rígidos valores morais fundamentados no puritanismo. Dentre 

as suas principais características estava a supervalorização do trabalho; o descanso 

dominical; a prática de poupar e investir o dinheiro ganho; a condenação do ato 

sexual e a acusação deste estar associado a uma conduta animalesca e pouco 

virtuosa; a submissão da mulher ao marido e a sua dedicação à família e aos filhos; 

o combate ao homossexualismo; as duras perseguições aos artistas e opositores da 

rainha etc. Somado a isso, as cidades industriais inglesas, em especial Londres, 

tiveram um considerável crescimento urbano e demográfico, resultando no 

surgimento de uma classe média industrial e, também, na marginalização de 

trabalhadores que deixaram o campo e assumiram postos de trabalho nas fábricas 

instaladas em áreas urbanas, fazendo com que surgissem bairros onde 

predominava a pobreza e problemas sociais decorrentes do desamparo e das 

péssimas condições de trabalho em que se encontravam essas famílias.170 

Ao compararmos os aspectos supracitados com elementos característicos do 

thatcherismo, podemos perceber algumas semelhanças, sobretudo no que concerne 

ao combate das liberdades artísticas, à perseguição aos homossexuais, ao incentivo 

de práticas neoliberais que prezam o individualismo associado ao acúmulo de 
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capital, ao combate aos opositores (nos últimos dois casos grupos trabalhistas) e 

suas práticas. 

Diante dessa comparação, o quadro criado por Delano e Ridgway relaciona a 

conjuntura vitoriana com a do governo Thatcher, evidenciando o aspecto autoritário 

de ambos os governos, uma vez que os personagens escolhidos para ilustrar as 

palavras narradas por Constantine são os policiais que surgem no início da 

sequência. O tom ameaçador do quadro é construído através da perspectiva 

adotada pelos artistas, enquanto os demais personagens da sequência são 

apresentados ao leitor em uma perspectiva que corresponde ao ponto de vista de 

um transeunte, fazendo com que o leitor seja inserido na história como observador 

participante da situação que se desenrola diante dele. Porém, diante dos policiais, o 

leitor se posiciona em uma posição de coação, uma vez que assume a visão de 

baixo para cima, como explicado por Will Eisner: 

 

“Outro uso da perspectiva é a manipulação ou a produção de vários estados 
emocionais no leitor. Parto da teoria de que a reação da pessoa que vê uma 
determinada cena é influenciada pela sua posição de espectador. Ao olhar 
uma cena de cima, o espectador tem uma sensação de pequenez, que 
estimula uma sensação de medo. O formato do quadrinho em combinação 
com a perspectiva provoca essas reações porque somos receptivos ao 
ambiente. (...) Trata-se de sentimentos primitivos profundamente arraigados 
e que entram em jogo quando acionados adequadamente.”

171
 

 

Uma sequência como essa, construída através do uso de recursos imagéticos 

como o descrito acima, é significativa não só pela maneira como o autor se 

posiciona frente à conjuntura do seu tempo, construindo, com a participação do 

leitor, uma compreensão acerca desta conjuntura, mas também pela maneira como 

articula presente, passado e futuro. 

Ao referenciar o passado e vinculá-lo ao presente, Jamie Delano mostra um 

passado ativo, mas, pelo modo como esse passado é referenciado na narrativa, ele 

não se volta para ele e o rememora com o intuito de preservá-lo, mas sim com o 

objetivo de denunciá-lo e suprimi-lo. Ao colocar o leitor em uma condição de coagido 

pelos policiais, logo depois de exibir pessoas vítimas de uma política garantida pela 

ação policial, Delano se vale da existência de um sentimento primitivo, como 
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colocado por Eisner, para despertar no leitor uma indignação, revolta ou, no mínimo, 

desconforto. 

 Retornando à nossa afirmação inicial de que as primeiras histórias 

roteirizadas por Delano são bastante influenciadas pela vitória de Thatcher nas 

eleições de 1987 e pela conjuntura política e social constituída a partir de então, é 

que passamos a analisar a outra história citada anteriormente, “Jogado no inferno”. 

Constantine caminha pelas ruas de Londres. Mais uma vez esse recurso, 

somado à narrativa em primeira pessoa, é usado por Jamie Delano para revelar 

problemas urbanos de ordem social. Na primeira sequência de quadros, em três 

páginas, o protagonista presencia uma briga de casais que acaba em homicídio, 

uma moradora de rua que o aborda e uma prostituta que o chama de veado por ele 

não dar atenção a ela – esse mesmo quadro revela um homem embriagado 

escorado nas escadas de acesso a um prédio. Durante todo o seu percurso rumo ao 

bar, é mostrado em segundo plano, às vezes em quadro único, um guindaste que 

lança uma bola de demolição contra prédios, pondo-os abaixo (Figura 35/Anexo 32). 

 

 

Figura 35: Hellblazer, nº 9, 1988, p. 2. 
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Atormentado por fantasmas de conhecidos que morreram por sua causa, 

Constantine está a ponto de colocar fim à sua vida. Depois de ser expulso de um bar 

e vagar pelas ruas assustado, ele se abriga em um prédio abandonado e, enquanto 

fuma um cigarro, é interpelado por um fantasma que é ele mesmo, só que mais 

jovem. Ao se retirar do quadro, a bola de demolição põe abaixo o prédio em que ele 

estava (Figura 36/Anexo 33). 

 

 

Figura 36: Hellblazer, nº 9, 1988, p. 16. 

 

Presente ao longo de toda a história, a bola de demolição, que coloca abaixo 

partes da cidade, possibilita, segundo nossa observação e análise, três 

possibilidades de leitura. As duas primeiras são aquelas diretamente ligadas à 

trajetória do personagem. Assustado com as mazelas sociais que presencia e 

atormentado pelos fantasmas de pessoas que morreram por sua culpa, de forma 

direta ou indireta, Constantine percorre a cidade em busca de um lugar onde possa 

se desvencilhar de tudo isso, desejando “soterrar” o que ficou para trás. Também 

podemos considerar a “destruição” que ele causa por onde passa, por isso os 

prédios destruídos são sempre aqueles pelos quais o personagem passou. A 
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terceira possibilidade de análise é aquela que extrapola os recursos narrativos 

construídos em torno da figura de Constantine e penetram na conjuntura da Londres 

da década de 1980. 

Londres, assim como as demais cidades britânicas, passou por mudanças 

baseadas no programa político de Margareth Thatcher, caracterizado pela 

diminuição do setor público e ampliação do privado, pelo combate ao sindicalismo e 

pela criação de uma comissão de auditoria encarregada de supervisionar os 

governos locais, resultando em relatórios que apontavam a necessidade de 

melhorias em determinados serviços e, consequentemente, a sua posterior 

privatização. 

 

“Os governos locais foram também pressionados a vender a maior parte 
das unidades habitacionais públicas de aluguel; a oferta de habitação para 
faixas da população de baixa renda passou a se dar por intermédio das 
Housing Associations, associação de capital público e privado. No campo 
da urbanização foram criadas as Urban Development Corporations – UDC’s 
– dirigidas por empresas imobiliárias, possuindo a competência de receber 
financiamentos públicos e adquirir terrenos com mais facilidade do que os 
próprios governos locais.”

172
 

 

Tais medidas urbanísticas, no decorrer dos anos 1980, resultaram em 

facilidade de acesso ao crédito e em incentivo para a aquisição de imóveis; porém, 

sem empregos e salários condizentes com as dívidas contraídas, a situação dos 

londrinos de classes média e baixa se agravou. 

 

“Depois da grande venda de habitações públicas de aluguel, para os grupos 
mais bem aquinhoados, os investimentos públicos diminuíram 
consideravelmente. As políticas de ampliação de crédito para faixas de 
rendimento médios e baixos acabaram atraindo um grande número de 
famílias. Com o aumento dos juros e a simultânea contração do mercado de 
trabalho, no final dos anos 80, muitas famílias não conseguiam mais 
amortizar suas dívidas. Com o mercado imobiliário em baixa, a níveis 
somente equiparáveis ao imediato pós-guerra, as famílias que não 
conseguiam vender seu imóvel perderam-no. 
A soma dos processos que tiveram origem no mercado de trabalho e nas 
políticas governamentais elevou o nível de pobreza em Londres. Depois de 
décadas reaparareceu o fenômeno dos sem-teto (homeless) e da 
mendicância. 
Assim também se elevou o nível de violência. (...) entre 1971 e 1989 os 
casos de violência reportados à polícia quase dobram, enquanto a 
população decresceu para Londres como um todo.”

173
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Como é possível perceber, o thatcherismo foi responsável por implementar 

políticas urbanas que beneficiaram a iniciativa privada em detrimento dos cidadãos 

de média e baixa renda, intensificando as distinções entre as classes sociais e 

produzindo um cenário urbano marcado pela violência, miséria, presença ostensiva 

da polícia e desocupação de moradias e áreas da cidade. É essa a cidade 

representada em diversos números de Hellblazer. No caso do número 9, o título 

“Jogado no inferno” é um indicativo da maneira como Delano percebe as mudanças 

pelas quais a cidade passava no final da década de 1980, sobretudo por John 

Constantine, nesta história, não percorrer nenhum locus metafísico, como as 

instâncias infernais ou o ciberespaço visitado em outros números da publicação, 

destacando o real sem metáforas que possam exigir abstração por parte do leitor. 

Nesse caso, o inferno é a Londres revelada ao leitor que acompanha Constantine 

em seu vagar de lugar a lugar da cidade, desnudando os problemas urbanos já 

apontados. Os prédios vazios colocados abaixo pela bola de demolição, 

subentendidamente, estão desabitados por causa das dívidas contraídas pelas 

famílias desempregadas ou que recebem baixos salários, de modo que os demolir e 

erguer em seu lugar novos empreendimentos mais convidativos aos interesses 

privados é o melhor a ser feito do ponto de vista do mercado imobiliário. 

 

3.3 – A cidade infernal 

 

A representação de uma cidade infernal não está subentendida apenas no 

título e na história publicada em Hellblazer, nº 9, mas, em especial, na 

representação gráfica da cidade e de alguns de seus personagens, bem como no 

modo em que esse cenário e os personagens compõem a narrativa. Retomando a 

análise da história “Correndo atrás”, podemos observar como Jamie Delano articula 

esses elementos para construir uma narrativa que se passa em uma “cidade 

infernal”. 

É dia de eleição, Margareth Thatcher é candidata à reeleição pela segunda 

vez. John Constantine está na cidade e, depois de visitar seu amigo Ray Monde, 

dono de uma agência de clipagem, toma conhecimento de casos envolvendo a 

morte de yuppies e decide permanecer em Londres para investigá-los, tendo como 

pretexto o desejo por “(...) algo interessante... para tirar a maldita eleição da 
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cabeça”. Desconfiado de um jovem casal yuppie, Constantine passa a investigá-los 

e descobre que, na verdade, são “yuppies do demônio”, pertencentes a “um clube de 

elite no distrito infernal”, do qual fazem parte jovens demônios negociantes de 

commodities interessados em controlar o mercado do Reino Unido por julgarem o 

momento oportuno. Eles negociam com Blathoxy, senhor da flatulência, descrito 

como um gigante das finanças da velha guarda, que enxerga os negócios como 

“uma forma de devoção ao arquidemônio do lucro, Mammon”.174 

Misturando elementos dos gêneros terror, humor e policial, Jamie Delano 

constrói um roteiro em torno dos yuppies, da disputa eleitoral de 1987 e, 

principalmente, de Margareth Thatcher – temas recorrentes em alguns dos outros 

números de Hellblazer escritos por ele. 

O yuppie, figura urbana emblemática da década de 1980, sobretudo nos EUA 

e na Inglaterra, é caracterizado como o jovem executivo que ambiciona ascensão 

social por meio de promoções na carreira e aquisição de bens de consumo. No 

cinema, foi retratado175 como audacioso por lançar-se sem escrúpulos no mercado 

financeiro, vaidoso e preocupado em seguir a moda e suas tendências, 

características que fizeram dele o tipo social que melhor representou os valores 

transmitidos pelas medidas políticas de Margareth Thatcher e Ronald Reagan, 

resultando em uma identificação do yuppie como o antípoda daqueles que se 

opunham a essas políticas governamentais ou desprezavam o modo de vida esnobe 

adotado por eles. 

Levando em consideração críticas diretas que Delano faz ao capitalismo e 

aos yuppies em outros números da revista e em prefácios escritos por ele para 

edições lançadas posteriormente, ou mesmo as referências musicais e artísticas que 

ele faz ao longo da publicação, revelando matrizes culturais underground e 

contraculturais, poderíamos, precipitadamente, atribuir aos yuppies o papel de 

antagonistas da história. Porém, ao retratá-los como vítimas de um plano 

engendrado por “yuppies do demônio”, o roteirista sinaliza ao leitor que o inimigo 

que Constantine almeja combater não são os yuppies, mas aquele (ou aquilo) que 

alimenta a sua ambição, impulsionando-os a viver “correndo atrás” – como 
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enfatizado pelo título da história – do capital a ponto de venderem a alma para a 

Mammon Investments.  

A vitimação dos yuppies é evidenciada em dois momentos ao longo da 

história. Primeiro, na sequência inicial que serve de prólogo. Nela, Roger Randall, 

um investidor do centro financeiro, corre no fim de tarde quando é abordado pelo 

casal de “yuppies do demônio” que vai lhe tomar a vida por não ter conseguido 

manter-se à frente dos negócios. A corrida é usada pelo autor como um recurso 

narrativo para sinalizar o esgotamento do tempo de vida de Randall, mas também o 

tempo do capital, que coloca de escanteio aqueles que não conseguem acompanhá-

lo, e o desgaste pessoal que o personagem sente por estar ficando para trás (Figura 

37/Anexo 34). Na continuação da sequência, ao virar a página, o leitor depara com 

uma dupla de páginas em que os quadros são separados por requadros em formato 

de gráficos medidores de pulsações cardíacas, como os dos eletrocardiogramas, 

representando a vida de Randall que se esvai (Figura 38/Anexo 35). A sequência é 

encerrada com uma página inteira, na qual o corpo sem vida de Roger está caído no 

chão, com fumaça saindo de seus pés, mostrando o quanto sua corrida, por mais 

veloz que tenha sido, foi em vão. 

 

 

Figura 37: Hellblazer, nº 3, 1988, p. 1. 
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Figura 38: Hellblazer, nº 3, 1988, p. 2-3. 

 

Mais adiante, a outra vítima é uma mulher que perdeu todo o dinheiro que 

tinha investido em uma corrida de cavalos, em um aborto e em apostas. Diz não ter 

dinheiro para uma bebida e ter batido o Porsche, fazendo com que os “yuppies do 

demônio” cobrem dela sua alma (Figura 39/Anexo 36). Buscando compreender na 

trama quem seria o responsável pelas mortes dos yuppies, fica claro que os 

“yuppies do demônio” são apenas os executores de um plano maior, liderado por 

Blathoxy. 
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Figura 39: Hellblazer, nº 3, 1988, p. 12. 

 

Apresentado como um demônio da velha guarda interessado não apenas em 

uma alma, mas em gerações inteiras, uma leitura possível de Blathoxy é a de ele ser 

uma representação do mercado financeiro, reunindo em torno de si a burguesia 

(representada como demônios menores, como é possível notar na Figura 40/Anexo 

37), que almeja tirar proveito e se estabelecer em torno dele. Mammon, a quem 

Blathoxy faz referência e reverencia, entendemos se tratar do capital. Interessado 

em negociar almas humanas na bolsa de valores infernal, Blathoxy é convencido por 

Constantine de que a esquerda vai ganhar as eleições e o mercado de almas no 

Reino Unido vai quebrar, levando-o a vender todas as ações e, consequentemente, 

salvando os britânicos do plano diabólico de Blathoxy, mesmo depois de confirmada 

a vitória dos conservadores e Margareth Thatcher ser eleita pela terceira vez. 
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Figura 40: Hellblazer, nº 3, 1988, p. 7. 

 

Ao atribuir a competitividade, o individualismo, a ambição e a 

supervalorização de bens de consumo a um plano demoníaco que almeja possuir as 

almas dos indivíduos e atrelar o seu sucesso à vitória dos conservadores e à 

reeleição de Margareth Thatcher, Jamie Delano, em conjunto com a arte de John 

Ridgway, desconstrói a imagem distinta que os meios de comunicação liberais 

almejavam construir de Thatcher e, principalmente, os valores de sua política. 

Entretanto, a capa criada por Dave McKean (Figura 41) vai além e retrata Thatcher 

como uma figura demoníaca, com dentes proeminentes e pontiagudos, olhos 

arregalados, estáticos e vermelhos, tendo sobre o rosto a inscrição 666, símbolo da 

besta do apocalipse, do anticristo ou do demônio, segundo a cosmogonia cristã. 

Considerar a exposição dessa capa em bancas de jornais e lojas 

especializadas ao redor do mundo por um mês, dada a periodicidade da publicação, 

nos faz considerá-la uma provocação capaz de atingir não só o leitor de quadrinhos, 

mas todo aquele capaz de identificar na imagem a figura de Thatcher ou, 

simplesmente, de um demônio. A figura demoníaca amplia a crítica, uma vez que se 

constitui no imaginário popular em oposição aos valores cristãos e, em extensão, 

àquilo que está associado ao bem ou o representa. Thatcher, por si só, sem ser 

retratada com aspecto demoníaco, também se opõe aos interesses da classe 

trabalhadora e à imagem de Marx, fixada no alambrado acima da figura dela (Figura 
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42), reforça essa ideia. McKean representa Thatcher como o contrário do bem e dos 

interesses dos trabalhadores, levando às bancas de jornal, impresso em um gibi 

produzido pela indústria de quadrinhos estadunidense, um perfil de vilão “real” bem 

diferente daqueles que, costumeiramente, apareceram em capas do Capitão 

América e Superman, como Hitler, Hirohito ou um soviético. Nestes casos, os vilões 

são inimigos dos EUA e de seus aliados, e os heróis que os combatem personificam 

o ideal da nação estadunidense, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, de seus 

aliados. Em Hellblazer, a vilã representada graficamente na capa a seguir é a 

governante de uma nação aliada aos EUA e o “herói” que se opõe a ela é, na 

verdade, um anti-herói, que encara o leitor de soslaio, de maneira inquisidora e 

parecendo colocar em dúvida de que lado ele, o leitor, está. 
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Figura 41: Hellblazer, nº 3, 1988. 
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Figura 42: Detalhe da capa de Hellblazer, nº 3, 1988. 

 

Sobre o alambrado no qual estão colados os cartazes que evidenciam as 

posições distintas da dispusta eleitoral, há uma placa, na qual, abaixo das 

informações da publicação, é possível ler “...defined by H.M. Government / ...Health 

Warning / ...Damage your health”.176 Pelos alertas de risco à saúde evidenciados 

pela placa, e pelo símbolo da paz – formado pelas letras N e D do código 

homógrafo, que servem de iniciais para “nuclear disarmament” – pichado no lado 

direito do alambrado, podemos deduzir que se trata de uma área contaminada por 

radiação. Além de destacar a questão das armas nucleares e as práticas 

organizadas na Inglaterra em oposição ao desenvolvimento, testes e uso de armas 

dessa natureza, Dave McKean amplia as possibilidades de leitura da imagem e se 

posiciona frente à conjuntura política e social do período eleitoral ao incluir na 

composição da capa uma pichação sobreposta ao alerta de risco à saúde que diz: 

“voting tory can”. Tory é o nome do antigo partido conservador do Reino Unido, que 

reunia e representava a aristocracia inglesa. Mesmo depois da sua dissolução, em 
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1834, o nome do partido continuou sendo empregado para nomear o Partido 

Conservador, sendo seus integrantes chamados de “tories”. 

Ao lermos o texto da placa como continuação do texto iniciado pela pichação, 

a frase traduzida ficaria, aproximadamente, da seguinte maneira: “votar tory pode 

prejudicar a sua saúde”. A frase fortalece o duplo significado que a composição 

criada por McKean evidencia. Os tories, personificados na figura de Margareth 

Thatcher durante a conjuntura das eleições de 1987, tinham como um dos objetivos 

de sua plataforma de governo buscar o controle nuclear, de modo que a crítica feita 

pelo artista deixa clara a sua posição. 

O último elemento da capa de McKean que também possibilita uma análise e 

interpretação é a silhueta de uma cidade ao fundo, marcada pelos contornos 

irregulares de edifícios que se posicionam em um plano mais afastado dos telhados 

das casas, situados à frente. Sobre a cidade, envolvendo um sol escaldante e 

avermelhado, há uma composição feita com formas triangulares, que, quando 

observada no todo, se assemelha ao rosto de um demônio, em especial pelos dois 

chifres na parte superior e pela arcada composta de dentes pontiagudos como 

presas sobre a cidade, na parte inferior. O outro único elemento da capa que 

possibilita uma leitura comparativa com essa arcada pontiaguda são os dentes de 

Margareth Thatcher. Isso possibilita ao leitor fazer uma leitura associativa, na qual 

os dentes que pendem sobre a cidade podem ser entendidos como as presas de 

Thatcher. 

Voltando à história, nas últimas páginas, ainda sob poder dos demônios, 

Constantine assiste ao desfecho de seu plano ao acompanhar, preso pelos pés, de 

cabeça para baixo, a transmissão televisiva da vitória de Thatcher. O quadro final da 

história consolida a ideia trabalhada ao longo de todo o número (Figura 43/Anexo 

38). Ao narrar que os caminhos que levam ao inferno são muitos, logo depois de 

uma sequência em que é revelado ao leitor o pronunciamento da primeira ministra 

reeleita, Delano faz uma projeção pessimista de futuro, marcado pela continuidade e 

representado pela permanência ou pelo agravamento das mazelas sociais 

apontadas por Constantine enquanto ele percorria as ruas de Londres em dia de 

eleição, no início da história. 

Portanto, ao afirmar que existem muitos caminhos que levam ao inferno no 

momento em que a vitória de Margareth Thatcher é anunciada na televisão, Jamie 

Delano oferece ao leitor uma possibilidade de leitura do social através do terror que 
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constitui sua narrativa, fazendo com que o inferno não se restrinja a uma instância 

metafísica, mas sim à Inglaterra sob o comando de Thatcher, ou, mais 

especificamente, ao lugar em que se torna perceptível a atuação daqueles que 

corroboram com o seu governo, ou, ainda, radicalizam algumas de suas propostas e 

medidas. 

 

 

Figura 41: Hellblazer, nº 3, 1988, p. 24. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, ao analisar o processo constitutivo da revista Hellblazer e do 

protagonista das histórias nela publicadas, levou em conta as experiências dos 

sujeitos envolvidos nos processos criativo e editorial da primeira fase da publicação, 

correspondente aos anos de 1988 e 1991.  

Desta análise, compreendemos que Hellblazer resulta de um processo 

iniciado na segunda metade da década de 1970, envolvendo, de um lado, artistas 

que participaram da produção britânica de histórias em quadrinhos veiculadas em 

publicações como a 2000 AD, a Starloard e a Warrior; e, de outro, a DC Comics, 

que, em 1978, passava por mudanças estruturais e editoriais decorrentes das 

transformações pelas quais o mercado de HQs do gênero super-herói demandava. 

Marcada pela conjuntura política e social dos anos da Guerra Fria, bem como 

pela temática espacial que passou a integrar as produções culturais desde o final da 

década de 1960, as publicações britânicas das antologias citadas trouxeram 

histórias de ficção científica ambientadas em futuros distópicos, em que o medo, o 

terror e horror se dão pela conjuntura política e social, levando-nos a categorizar 

esse terror como “terror social”, e a compreender que, a partir de então, a produção 

desses artistas britânicos articula-se como prática social, uma vez que passam a 

empregar a linguagem dos quadrinhos como meio para interferir nas questões 

políticas e sociais de seu tempo, posicionando-os ativamente em um dos lados dos 

campos de força que tensionam as disputas políticas e sociais dos anos 1970 e 

1980, na Inglaterra e no mundo. 

Esse é o motivo que nos fez perceber e evidenciar o papel de destaque que 

Karen Berger desempenha no processo que culminou na contratação dos artistas 

britânicos e, posteriormente, na criação do selo Vertigo, da DC Comics, 

consolidando um “espaço editorial” para essa produção. Berger, no papel de editora 

do selo Vertigo, ao garantir a liberdade editorial para que os títulos de terror 

assumissem a tônica social evidenciada em Hellblazer, revela-se alinhada com o 

posicionamento desses artistas, corroborando para a amplificação de suas vozes, 

dado o alcance da indústria estadunidense de quadrinhos. 

Descrito por Alan Moore, um de seus criadores, como um “mago da classe 

trabalhadora” e caracterizado por Jamie Delano como um marginal consciente e 

contestador, aproximando-o dos personagens desviantes e marginalizados criados 
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por William Burroughs, John Constantine, ainda nas páginas de A saga do Monstro 

do Pântano, evidencia a intencionalidade de produzir no leitor um deslocamento de 

percepção, uma vez que se distancia do arquétipo do herói e do mago 

estereotipado, que, comumente, se encontra nas histórias dos universos ficcionais 

das editoras Marvel Comics e DC Comics. 

Nas histórias escritas por Jamie Delano para Hellblazer, compreendemos que 

muitos dos elementos constitutivos de John Constantine revelam aspectos culturais 

que fizeram parte das experiências juvenis compartilhadas por Delano, Alan Moore e 

outros quadrinistas britânicos, evidenciando um pessimismo que tem origem nos 

anos 1970, quando ocorreu uma mudança na perspectiva da juventude inglesa, 

influenciada a partir de então pela ficção científica, pelo ocultismo, por uma posição 

crítica, niilista e, algumas vezes, individualista, como se não restasse outra forma de 

mudar o mundo além de mudar a percepção individual que se tem dele.  

Entretanto, apesar das histórias de Jamie Delano manifestarem pessimismo 

ao reconhecer a incapacidade da sua geração em impedir o avanço da direita 

conservadora, elas não evidenciam conformismo. Ao contrário, Jamie Delano 

oferece ao leitor uma possibilidade de leitura do social, fazendo com que o inferno 

não se restrinja a uma instância metafísica, mas à Inglaterra sob o comando de 

Thatcher ou, mais especificamente, onde se torna perceptível a atuação daqueles 

que corroboram com o seu governo. 
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