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“Quem vigia os vigilantes?” 

Watchmen (Alan Moore) 

 

 



RESUMO 

Este trabalho consiste em analisar o romance gráfico “Asilo Arkham – Uma séria casa 

em um sério mundo” de Grant Morrison, lançado em 1989 pela editora DC Comics nos 

Estados Unidos. A obra se tornou uma referência no universo dos quadrinhos, ao trabalhar 

com temáticas como loucura, enclausuramento e dialogar com diversos elementos da arte 

clássica. A proposta aqui é de pensar no quadrinho enquanto fonte, um produto de um 

determinado período histórico dialogando com essa temporalidade, trabalhando seus 

aspectos técnicos, a construção dos quadrinhos enquanto um movimento e sua história, e 

a relevância dos autores nesses processos, pensando também no autor da obra, Grant 

Morrison, de maneira mais específica e em como ele constrói seu trabalho visando marcar 

sua obra no campo artístico e intelectual. Para além disso, este trabalho também dialoga 

com a materialidade da obra, fazendo uma análise dela e de seus recursos estilísticos e 

estéticos, e também com a temporalidade na qual o quadrinho foi produzido e com a qual 

ele dialoga diretamente, pensando na desinstitucionalização da loucura, no avanço dos 

debates sobre a psiquiatria e a antipsiquiatria, e em como a loucura se tornou cada vez 

mais uma dobra do discurso da racionalidade moderna, pensando em como a composição 

dos personagens reflete o debate sobre a loucura, e de como o autor aponta que ela se 

encontra num mesmo eixo que a razão, questionando a dualidade até então estabelecida. 

 

Palavras-chave: Grant Morrison; História em Quadrinhos; História da Arte; Loucura; 

Asilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper consists of analyzing Grant Morrison's graphic novel "Arkham Asylum - A 

Serious Home in a Serious Earth", released in 1989 by DC Comics in the United States. 

The work became a reference in the universe of comics, working with themes such as 

madness, enclosure and dialogue with several elements of classical art. The proposal here 

is to think the comic as a source, a product of a certain historical period dialoguing with 

this temporality, working with his technical aspects, the construction of comics as a 

movement and its history, and the relevance of the authors in these processes, also 

thinking about the author of the work, Grant Morrison, more specifically, and how he 

builds his work in order to mark the comic in the artistic and intellectual field. Moreover, 

this work also dialogues with the materiality of the comic, making an analysis of it and 

its stylistic and aesthetic resources, and also with the temporality in which the comic was 

produced and with which it directly dialogues, thinking about the deinstitutionalization 

of madness, the advancement of debates on psychiatry and antipsychiatry, and how 

madness has become each once again a fold of the discourse of modern rationality,  

thinking about how the composition of the characters reflects the debate about madness, 

and how the author points out that madness is on the same axis as reason, questioning the 

duality hitherto established. 

 

Keywords: Grant Morrison; Comic; Art history; Madness; Asylum. 
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Introdução 

 

 Ao adentrar um campo de pesquisa no meio historiográfico, o historiador sempre 

se coloca em desafio. Pensar novas possibilidades de pesquisa, de análise, de olhar, ou 

mesmo retrabalhar com as já existentes, faz com que o profissional dessa área se 

reinvente, e procure sempre construir seu olhar da forma mais abrangente possível. Ao 

dialogar com as fontes, sejam elas as mais clássicas ou as mais inusitadas, o historiador 

está produzindo conhecimento, trabalhando com essas fontes através de um estudo 

cientificamente conduzido. E ao historiador que escolhe as histórias em quadrinho como 

fonte, não é diferente. 

Pensando nisso, se faz interessante ressaltar a crescente de trabalhos acadêmicos 

que tem se utilizado dos quadrinhos enquanto fonte. Não apenas dentro da História, mas 

em campos como as Ciências Sociais, a Psicologia, as Artes, a Comunicação Social, 

dentre outros. Os quadrinhos têm deixado de ser meramente uma possibilidade de 

pesquisa e tem se consolidado como uma realidade dentro da academia. Seus diálogos 

com o cinema, com a televisão, com a música e com inúmeros movimentos culturais, 

estão em debate, gerando discussões sobre temáticas como gênero e sexualidade, questões 

étnicas raciais, uso de drogas e medicamentos, movimentos sociais, religiosidades, 

embates políticos e ideológicos, guerras e terrorismo. Todas essas possibilidades de 

diálogo auxiliaram os quadrinhos a se firmarem enquanto uma fonte de pesquisa. Não 

obstante a isso, os quadrinhos se tornaram idem uma representação artística, unindo 

palavras, imagens e ações, num complexo diálogo estabelecido entre o autor, seu produto 

e o leitor. 

É importante sempre frisar que os quadrinhos são uma manifestação do real em 

mídias culturais. Douglas Kellner, autor da obra A cultura da mídia – Estudos culturais: 

identidade e política entre o moderno e o pós-moderno, enfatiza essa questão sobre o 

papel dessa cultura de mídia1. Quando um artista escreve e critica algum aspecto da 

sociedade, precisamos lembrar que essa sociedade que ele critica é a mesma em que ele 

vive e é a mesma que o possibilita (ou não) de realizar essas críticas. Talvez seja nesse 

 
1 Que é um sinônimo para o termo indústria cultural, num sentido mais amplo. Kellner criticava a visão 

mais simplista que a primeira geração da chamada Escola de Frankfurt, mais especificamente Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, possuíam sobre esse termo, e neste trabalho, Kellner explora de forma mais 

abrangente e procura estabelecer uma maior discussão sobre os produtores e produtos dessa cultura. 

KELLNER, Douglas. A cultura de mídia – Estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. Bauru: Edusc, 2001. 
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sentido que o professor Moacy Cirne, tenha parafraseado o filósofo Louis Althusser, ao 

dizer que “não existem quadrinhos inocentes2”. As produções artísticas não são inocentes, 

todas as produções estão ligadas a uma sociedade, são de caráter político, e dialogam 

diretamente com quem as produzem e com quem as consomem. 

Outro ponto importante é ressaltar como os quadrinhos são tratados na academia. 

Ainda que existam casos onde os quadrinhos sejam reconhecidos como uma fonte 

histórica como as demais, tendo métodos específicos de análise e trabalho, existe uma 

parte da academia que demonstra uma certa resistência em trabalhar com uma fonte tão 

inusitada como os quadrinhos. Essa é uma afirmação complexa de ser feita, porque ela 

diz respeito a uma série de engrenagens que movimentam o cerne acadêmico, mas fica 

mais nítido ainda que existe um desconhecimento sobre as fontes em questão. Se 

historicamente os quadrinhos foram tratados como leituras de cunho menor, ou menos 

relevantes quando comparadas a leituras e literaturas mais clássicas, existe um 

movimento de contrapartida por parte do público produtor e consumidor dessa mídia. 

Alegar que os quadrinhos são Arte, é um ato político e um ato histórico, e é importante 

trazer essa questão ao debate, pensando no papel desses artistas e em sua relevância dentro 

desta pesquisa. 

Quando falamos de quadrinhos, a grande ideia geral que circula é justamente a de 

leituras voltadas para um público mais infanto-juvenil, de temáticas leves, relacionando 

essas produções com super-heróis. Não é incomum desconsiderarmos todo o restante 

dessas produções, por conta das construções históricas que foram feitas ao redor dessas 

figuras. Mas aqui é fundamental colocarmos que o gênero, dentre os demais dos 

quadrinhos, é um dos movimentos culturais mais importantes do século XX, e ainda hoje 

possui reflexos em nossa sociedade. Ao ressaltarmos sua importância, é necessário 

compreender que essas figuras estão em circulação há mais de meio século, e sua 

influência é grande, como veremos no primeiro capítulo deste trabalho. 

Um dos grandes marcos nas HQs de super-heróis está na década de 1980, com um 

grande esforço por parte dos autores de suprir as novas demandas do público consumidor. 

Quando as editoras optaram por traçar uma linha entre os comics3, que acabariam sendo 

direcionados mais para crianças e adolescente, e os novos moldes de revistas conhecidos 

 
2 CIRNE, Moacy. Uma introdução política aos quadrinhos. Rio de Janeiro: Angra/Achiamé, 1982, p. 11. 
3 Tradução livre para cômico, que é o termo utilizado para tratar de quadrinhos norte-americanos de modo 

mais generalizante. No Brasil, o termo que se popularizou foi “gibi”, tendo sido apropriado de uma das 

primeiras revistas a publicar HQs no país. KNOWLES, Christopher. Nossos deuses são super-heróis: a 

história dos super-heróis das revistas em quadrinhos. São Paulo: Cultrix, 2008. 
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como graphic novels4, produções destinadas para adultos, com um melhor acabamento, e 

de caráter mais artístico e conceitual, houve uma grande mudança no rumo dessas 

produções. Diversos autores, como Frank Miller, Dave Gibbons, Alan Moore, Neil 

Gaiman, o próprio Grant Morrison e outros, começaram a trazer para suas histórias 

elementos com uma complexidade psicológica e outras temáticas sociais de maior 

relevância, que até então apareciam apenas em HQs fora dos grandes eixos de circulação. 

Essa expansão dos romances gráficos dentro das grandes editoras foi um passo 

sólido no sentido de firmar os quadrinhos enquanto produções artísticas, e guiou muito 

do interesse de pesquisadores acadêmicos nos debates em questão. Não que isso renegue 

todo o restante de produções de HQs, ou que outros gêneros sejam menos relevantes nos 

meios acadêmicos, mas essa grande movimentação dentro dos anos de 1980 foi um 

impulso no sentido de compreender o quadrinho enquanto arte, e isso fez com que vários 

pesquisadores de diferentes áreas, demonstrassem interesse nessas mídias em questão. 

Compreender os quadrinhos como sendo uma produção completamente definida 

não é uma possibilidade. As HQs são produções complexas, que possuem variadas facetas 

e dialogam com uma série de questões, que variam de seu enredo, de seu contexto social 

e político, suas possibilidades artísticas, entre outros. Isso demanda de uma 

interdisciplinaridade muito ampla, e impossibilita um único método de análise, uma única 

abordagem sobre. Deste modo, citar alguns trabalhos mais recentes dentro da 

historiografia que trabalham com as HQs é um ponto fundamental, para percebermos 

essas diferentes discussões de diferentes perspectivas. 

O primeiro trabalho a ser apontado é o de Rodolfo Grande Neto, intitulado 

Manifestações políticas na obra O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, sendo essa 

dissertação defendida no programa de pós-graduação em História da UNICENTRO, no 

Paraná.5 Em seu trabalho, o pesquisador constrói toda uma discussão acerca de como o 

autor insere seus posicionamentos ideológicos e políticos em sua obra, dialogando com a 

obra e sua vida, bem como com a sociedade na qual obra e autor estão inseridos. Para 

mais do que isso, é feito toda uma análise da obra, estabelecendo paralelos entre o 

 
4 Tradução livre para novelas gráficas ou romances gráficos. Foi um termo que apareceu pela primeira vez 

nos trabalhos de Richard Kyle, e que foi popularizado por Will Eisner, para definir essas produções. 

GRAVETT, Paul. Graphic novels: everthing you need to know. London and New York: Harper Collins, 

2005. 
5 GRANDE NETO, Rodolfo. Manifestações políticas na obra “O Cavaleiro das Trevas” de Frank Miller. 

2016. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, UNICENTRO, 

Paraná. 
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momento de sua produção, e seus diálogos diretos com seu contexto de produção, que 

eram os EUA na década de 1980. 

Também podemos citar o trabalho de Márcio dos Santos Rodrigues, defendido no 

programa de pós-graduação em História da UFMG, intitulado Representações da Guerra 

Fria: as histórias em quadrinhos de Alan Moore.6 O trabalho é todo direcionado em 

compreender como os trabalhos de Alan Moore permitem um paralelo e um diálogo com 

todo o imaginário social ocidental durante a Guerra Fria, e suas construções. 

Há ainda por citar o trabalho Representações da Guerra Fria nas Histórias em 

quadrinhos Batman – O Cavaleiro das Trevas e Watchmen (1979-1987), de autoria de 

Carlos André Krakhecke, no programa de pós-graduação em História da PUCRS. 7O 

autor trabalha com as construções dos diferentes discursos sobre o período político pelo 

qual o mundo passava, e como essa bruma influenciou a construção dessas obras. 

A escolha de trazer dissertações de mestrado para demonstrar esse crescente sobre 

as produções historiográficas tendo como fonte os quadrinhos, se dá justamente para 

pensarmos que o campo se encontra num processo de desenvolvimento cada vez maior.8 

Que os quadrinhos são fontes para a historiografia, isso se tem bem nítido para o meio, e 

não é o foco central deste trabalho. A ideia aqui é pensarmos em algumas das 

possibilidades que a fonte oferece, dialogando com suas temáticas, sua produção e seu 

contexto, com nossa contemporaneidade. 

Se faz fundamental ao historiador que trabalha com produções artísticas uma 

compreensão de quando os quadrinhos são compreendidos enquanto fonte, ou enquanto 

objetos dentro de sua análise. Isso é necessário pois ao trabalhar com um objeto ficcional, 

é importante entender que ele é uma representação do real, podendo conter ou não 

elementos fantasiosos. Entendido isso, como nos aponta Kellner, que toda representação 

é uma mediação de cunho cultural, social, ideológico e político, sendo um produto da 

cultura de mídia que nunca está isento de nos enviar algum tipo de mensagem.9 

Representação essa que pode ser entendida a partir de Roger Chartier como uma maneira 

 
6 RODRIGUES, Márcio dos Santos. Representações da Guerra Fria: as histórias em quadrinhos de Alan 

Moore. 2011. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, UFMG, 

Belo Horizonte. 
7 KRAKHECKE, Carlos André. Representações da Guerra Fria em quadrinhos Batman – O Cavaleiro das 

Trevas e Watchmen. 2009. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, PUCRS, Porto Alegre. 
8 Em consulta a sites como o Scielo, e mesmo o banco de teses e dissertações de algumas universidades do 

país como a UFPR, a UTFPR e a UFSC por exemplo, nota-se que boa parte das produções sobre quadrinhos 

no campo historiográfico ainda é no âmbito de mestrado. 
9 KELLNER, ibidem, p. 123. 
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de se compreender a realidade a partir de uma estruturação que faça sentido ao emissor e 

ao receptor.10 

É importante ressaltar ainda que todos os elementos que aparecem nos quadrinhos 

são imagéticos e de capacidade narrativa, ainda que possuam uma linguagem própria. 

Desta forma, tudo que é analisado dentro de uma HQ é um objeto de linguagem, e toda 

linguagem é passível de ser historicizada. Por isso, compreender a estética dos quadrinhos 

como sendo parte de um tempo próprio, com pretensões e regras próprias é fundamental. 

Vale ressaltar que essa fonte se encontra numa sociedade composta por diferentes grupos, 

que de certa forma, demonstram seus interesses através dessa mídia e por ela, realizam 

debates, e não meras imposições ideológicas.11 

Deste modo, um dos aspectos centrais deste trabalho é o de explorarmos essa fonte 

que nos propicia enquanto historiadores uma gama variada de possibilidades acerca de 

análises. Sobre os temas escolhidos para as histórias, sobre as escolhas do autor nos 

aspectos técnicos de trabalho, ou então sobre como os quadrinhos manifestam muito mais 

representações do real do que do fictício, dialogando a todo instante com esse real, o 

construindo e desconstruindo. O trabalho aqui proposto tem por intento compreender os 

discursos artísticos, a figura do autor enquanto artista e intelectual, e de como as temáticas 

abordadas na obra são frutos de conexões feitas com a sociedade que serve de espaço para 

a obra. E mais do que isso, tentar compreender de que maneira elementos como a loucura 

ou instituições de recuperação para doentes mentais se tornam recursos literários em 

manifestações culturais como os quadrinhos. 

Para isso, a fonte escolhida para análise foi o romance gráfico do super-herói 

conhecido como Batman, intitulado Asilo Arkham – Uma séria casa em um sério mundo 

lançado pela Dc Comics em 1989, com roteiro de Grant Morrison, e desenhos e cores de 

Dave McKean.12 A ideia é compreender como a construção da obra se deu, e como as 

escolhas de concepções dos personagens refletem diretamente o período no qual a obra 

foi pensada, realizada e publicada, além de pensar nos paralelos de construção entre obra 

e autor. Para além disso, pensar o roteiro, a materialidade da obra, a construção dela, bem 

como seus desmembramentos enquanto história, personagens e diálogos com o meio de 

consumo e produção, também são importantes. 

 
10 CHARTIER, Roger. História cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1990. 
11 KELLNER, ibidem, p. 134. 
12 A versão utilizada para este trabalho é uma das edições brasileiras, que data do ano de 2003, publicada 

pela Panini Comics. 
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Asilo Arkham conta uma história fechada do Cavaleiro das Trevas, relatando sobre 

um motim liderado pelo Coringa que acontece no asilo em um 1º de abril. Esse motim, 

tem como exigência que o herói permaneça dentro do asilo por algumas horas junto com 

os internos e com os funcionários do local, que em sua maioria estão sendo feitos de 

reféns. Mais do que lidar com seus inimigos trancados no recinto, o herói precisará 

confrontar a si mesmo e à sua própria loucura, encarando seus principais inimigos e 

traumas. Em paralelo aos acontecimentos do motim, é contada a história de vida de 

Amadeus Arkham, fundador do asilo. A história escrita por Grant Morrison, e ilustrada 

por Dave McKean, está muito mais longe de ser uma história de ação, envolvendo cenas 

marcantes de lutas, estratégias ou embates físicos, e muito mais próxima de ser um reflexo 

bastante perturbador do que seria a loucura. 

Nesse sentido, as análises deste trabalho serão divididas em três grandes eixos de 

discussão que se interligam, mas que estarão divididos em três capítulos. O primeiro deles 

será dedicado a pensarmos na construção histórica das HQs enquanto manifestações 

culturais, seus desdobramentos e possibilidades, bem como sua relevância nos meios 

sociais. Ao pensarmos nas HQs, e mais especificamente, nas do gênero de super-heróis, 

observamos que elas se tornaram um verdadeiro movimento cultural, que se transformou 

numa verdadeira indústria de produção, não apenas de quadrinhos, mas da mais variada 

série de produtos relacionados a essas figuras heroicas. Nesse capítulo também, 

pensaremos em como o autor, Grant Morrison, se tornou um renomado escritor de HQs, 

e de como ele se posiciona de maneira artística e intelectual através de suas obras, 

abordando em seus trabalhos diferentes críticas, mensagens e provocações, e se utilizando 

de elementos de variados gêneros artísticos, dialogando com aspectos culturais e políticos 

da sociedade na qual está inserido. Ao escrever sobre sanidade e insanidade, asilos e 

prisões, super-humanos e pessoas comuns, Morrison problematiza uma série de questões 

que dialogam diretamente com o que a sociedade se encontra em debate, e de que forma 

os ditos e não ditos são importantes nesse embate entre são e insano. 

Dentro dessa primeira parte do trabalho, serão elucidadas as algumas discussões 

acerca da figura central dessa análise aqui proposta, que é o super-herói conhecido como 

Batman, desde sua criação até o momento do quadrinho em questão. Ao analisarmos essa 

figura, podemos problematizar diferentes aspectos que a envolveram durante os anos, e 

principalmente, como os autores responsáveis por ela construíram suas narrativas sobre 
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o herói13. Ainda nesse capítulo, se faz necessária uma análise sobre o que os EUA, palco 

de criação do herói e da obra em questão, estava vivenciando em diferentes aspectos de 

sua sociedade. Explorar as ondas de crimes, os movimentos da psiquiatria e da 

antipsiquiatria, além de pensar a medicalização da sociedade, são partes importantes deste 

trabalho, para pensar justamente em como os diálogos entre fonte e contexto de produção 

se dão. 

O segundo capítulo deste trabalho tem por intento então analisar a fonte nos 

sentidos materiais e técnicos. Ao observar seus aspectos estéticos e seu processo de 

produção, podemos compreender e analisar suas estruturas, sua construção enquanto 

obra, e de que maneira isso é relevante nas discussões que o quadrinho propõe. 

Analisando de maneira esmiuçada os diferentes pontos que a obra aborda, inúmeras 

possibilidades se abrem para análise. Contudo, os enfoques aqui serão os de analisar a 

obra observando suas particularidades, artísticas, de roteiro, e de pensar na figura do 

autor, a forma como ele estabelece a sua obra e suas tentativas de se firmar enquanto um 

artista e intelectual contemporâneo. Dentro deste capítulo, também será realizada uma 

análise completa do roteiro da fonte, procurando compreender a história que envolve 

Asilo Arkham e seus personagens. É importante perceber as principais particularidades 

nos traços escolhidos, nas falas dos personagens, nas escolhas de disposição de quadros, 

cores etc, pois ao estabelecermos essa relação entre roteiro e imagens, que se sobrepõem 

umas às outras, a obra acontece. Compreender a história que o quadrinho mostra, e nela 

captar uma série de elementos relevantes socialmente e de que maneira esses elementos 

dialogam com o seu público leitor, com os responsáveis pelo processo de produção e 

editorial e com seu autor, é uma das ideias desse segundo capítulo. 

Nesse sentido, compreender o quadrinho enquanto uma construção, como uma 

obra de arte, como uma manifestação cultural, se faz necessário no intento de entender de 

que forma esta mídia é consumida, por quem é consumida e de que forma é consumida, 

haja visto que o quadrinho se perpetuou de diferentes maneiras após sua publicação.14 O 

autor procura se fazer notar em seu trabalho um forte diálogo e imersão no mundo da 

psicologia, referenciando de diferentes maneiras os mais variados aspectos da mente 

humana e estudiosos da mesma, representados nas figuras presentes na história. Há de se 

 
13 Todo seu impacto na cultura pop norte-americana e mundial, seus aspectos pessoais, e sua popularidade 

de maneira geral. KNOWLES, ibidem, 2008. 
14 Ganhando diversas reimpressões, edições de luxo, e até mesmo tendo filmes, séries animadas e jogos de 

vídeo inspirados em sua história. MORRISON, Grant. Superdeuses. São Paulo: Seoman Edit. 2012. 
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pensar ainda em como esse diálogo com a psicologia possibilitou a construção dessa 

história, e de como esses diálogos rebuscam uma série de recursos literários que não se 

encontravam tão comumente em quadrinhos.15 

E o terceiro capítulo trabalha com uma compreensão de como a loucura se tornou 

um recurso literário nas mãos do autor. Tratar de uma doença mental, de diferentes 

transtornos mentais, numa obra tal qual uma graphic novel, demonstra um nítido interesse 

em marcar a obra dentro de sua temporalidade, e uma tentativa de separar ela das demais 

ao seu redor. Mesmo dialogando com vários elementos e aspectos de outros quadrinhos 

da época, Asilo Arkham tem traços e elementos que não apenas se destacaram na época, 

mas que também influenciaram uma geração de artistas e obras depois de sua publicação, 

e possuem um peso importante na mitologia do herói desde então. Mais do que isso, 

compreender a importância de se discutir a loucura em nossa temporalidade, as 

representações sociais que são feitas acerca da loucura e tratar do tema pensando no asilo 

numa época de desinstitucionalização da loucura, com movimentos como o da 

antipsiquiatria, o DSM-III em debate, serão elementos discutidos nesse terceiro capítulo 

idem. 

Ao analisarmos de que forma o autor aborda a loucura, o asilo e as construções 

dos personagens envolvidos na história, é perceptível que a maneira como Morrison 

trabalha o tema tem um grande embasamento na psicologia e em alguns de seus estudos. 

Pensar em como a insanidade é mostrada no quadrinho como se estivesse num mesmo 

eixo que a sanidade, colocando o herói num extremo e os vilões em outro, é um traço 

importante do autor a ser analisado. É nítido que o autor procura demonstrar que o herói 

não é necessariamente aquilo que se construía dele, um modelo, um exemplo, mas sim, 

apenas mais um ser humano com traumas, com problemas, como todos os outros. Ao 

expor o herói de forma mais humanizada, Morrison desconstrói essa figura e explora a 

ideia de que herói e vilões fazem parte de um mesmo eixo, apenas em pontos diferentes.  

Serão explorados alguns pontos específicos neste terceiro capítulo, como por 

exemplo, a construção da figura do principal vilão da mitologia do Batman, que é o 

Coringa. Explorando sua personalidade, suas construções e de que forma ele emerge 

como sendo uma resposta ao herói, nos aspectos mentais. Além disso, serão feitas 

 
15 Morrison evidencia que seus trabalhos tratam diretamente da sociedade onde ele vive, que na época da 

escrita do quadrinho, eram a inglesa, mas principalmente a norte americana. Ao criticar os espaços norte-

americanos, Morrison era um irlandês escrevendo sobre um ícone da cultura pop norte-americana, e ao 

desconstruí-lo, desconstruía também a ideia de que tudo nos EUA era um modelo a ser seguido, sem falhas. 

MORRISON, ibidem, 2012. 
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algumas análises mais aprofundadas sobre alguns personagens, como o próprio herói, 

além de Amadeus Arkham, fundador do asilo, Ruth Adams, psicoterapeuta do asilo e 

Charles Cavendish, diretor responsável pelo asilo. 

E dialogar em como essas questões são abordadas, de como a loucura é tratada 

enquanto conceito e mais, perceber de que forma temáticas como medicalização, doenças 

mentais e asilos, são concebidos dentro do período histórico de produção da fonte, são 

partes essenciais deste capítulo em questão. Pensar nessas representações da loucura, e 

como elas se relacionam com a obra em questão, como o autor as trabalha, também são 

elementos fundantes da discussão que se seguirá nesse terceiro capítulo. 

Este trabalho tem por objetivo então contribuir para o uso dos quadrinhos como 

fontes, pensando neles enquanto ferramentas de cunho político e discursivo na sociedade 

contemporânea. Também será discutida sua importância enquanto manifestação artística 

e cultural em nossa contemporaneidade, dialogando com temáticas diversas, sendo um 

campo de produção específico, e mostrando seu interesse e influência em campos 

econômicos, sociais, políticos e culturais. Para além, compreender que as suas temáticas, 

seus espaços contextuais, dialogam diretamente com a realidade na qual estão inseridos, 

e buscam, através dessa representação do real, se inserir cada vez mais nessa sociedade 

com a qual dialogam e fazem parte. 
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CAPÍTULO I - OS QUADRINHOS ENQUANTO FONTE E OS SUPER-HERÓIS 

NA HISTÓRIA 

 

A primeira parte desse trabalho estará centrada em explorar a história das HQs, 

com enfoque no gênero de super-heróis. Para além disso, historicizar o movimento 

enquanto um gênero artístico e literário, e pensar nos seus desdobramentos ao longo de 

todo o século XX, também é parte importante desta dissertação. Ao pensarmos o 

movimento das HQs, a forma como elas dialogam com suas sociedades e temporalidades, 

percebemos seu potencial enquanto fontes para a historiografia, e sua relevância no viés 

cultural dos lugares onde são produzidas e consumidas. 

Dentro deste capítulo também, será construída uma análise sobre a figura central 

deste trabalho, o super-herói conhecido como Batman, que foi criado por Bob Kane e Bill 

Finger, em 1939. Entender a construção do personagem historicamente, suas logísticas 

de mercado e suas mudanças ao longo do tempo, nos permitem perceber de que forma os 

autores que por ele passaram puderam inserir em seus roteiros analogias e discursos 

calcados na realidade. Ao analisarmos a relação entre o personagem, seus autores, que 

estão inseridos num determinado contexto social e numa determinada temporalidade, se 

torna perceptível as mudanças exigidas e realizadas na figura do herói e como isso reflete 

diretamente ideias das mais variadas gamas, como de cunho político, social, religioso, 

entre outras. 

Também dentro desta primeira parte, a ideia é pensarmos na figura do autor, e 

como isso é relevante para a construção da obra de maneira direta. Ao se construir 

enquanto um renomado autor, irreverente de diferentes formas, Grant Morrison trás para 

suas histórias todo um cerne de discussões sociais tão relevantes quanto os heróis que 

encabeçam essas histórias. Para além disso, perceber como o autor se coloca em 

evidência, procurando seu espaço como um artista, uma figura pensante na sociedade e 

preocupada com os meios onde vive, é também um dos enfoques desse capítulo. 

Para isso, se fazem necessárias algumas percepções e bibliografias bastante 

específicas. Entender os quadrinhos como um movimento, como uma manifestação 

artística e cultural, é fundamental pois neles, encontramos de maneira fiel diálogos com 

os estatutos da arte vigentes, e até mesmo referências e diálogos nítidos com a arte mais 

clássica e antiga. Não obstante a isso, a escolha por determinadas palhetas de cores, 

determinados traços, temáticas mais alusivas ao fantasioso, mas que dialogam 
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diretamente com a realidade física, nos remetem a pensar que o intento desses artistas é 

de elencar cada vez mais os quadrinhos enquanto obras de arte. 

 

1.1 Uma breve história das histórias em quadrinhos 

 

Conhecidas como a “nona arte” (numa alusão ao Manifesto das sete artes e 

estética da sétima arte16, de Ricciotto Canudo, de 1912) as histórias em quadrinhos 

tiveram suas origens em meados do século XIX na Inglaterra, emergindo das famosas 

revistas pulp, que possuíam um caráter quase que exclusivamente humorístico. Ao longo 

de todo o século XX, tiveram diferentes formatos, sofreram e abraçaram diferentes 

influências, e se tornaram uma das principais manifestações culturais ao redor do globo.17 

 Temáticas como política, sexualidade e conflitos ideológicos tem se tornado 

recorrentes nas HQs, e isso não é algo recente.18 Quase sempre puxando o leitor por 

questões humanas, e levando-o a reflexão sobre tantas outras, as HQs ajudaram a moldar 

e influenciaram gerações ao longo dos anos, e sua importância é vasta, dentro das mais 

variadas esferas das manifestações artísticas e culturais das sociedades onde são 

produzidas e consumidas. 

 Encarar as HQs como arte, ou como uma literatura, tem sido um movimento 

complexo, desde que elas circulam pelas sociedades. Ernst Gombrich evidencia que o 

conceito de arte por si só, não existe. Em uma de suas obras de maior importância, A 

história da arte19, Gombrich aponta que o que existem são produções artísticas, tratando 

as artes como sendo produções humanas dentro de determinadas temporalidades ou 

condições de possibilidade. Ou seja, arte é aquilo que se convencionou a se chamar de 

arte. Isso nos remete a um debate amplo no sentido de explorar as diferentes 

circunstâncias pelas quais os quadrinhos passaram desde o momento de sua criação 

 
16 Nesse manifesto, numeraram-se as artes produzidas ao longo da história, divididas em dois grandes 

grupos. O primeiro era o das Artes Clássicas (música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e por fim 

o cinema), e o segundo era o das Artes Modernas (fotografias, quadrinhos, jogos de computador e de vídeo 

e a arte digital). O primeiro grupo foi o trabalhado pelo autor em questão no manifesto, e o segundo grupo 

foi construído ao longo da segunda metade do século XX, e representa várias combinações do primeiro. 

GRAVETT, Paul. Graphic novels: everthing you need to know. London and New York: Harper Collins, 

2005. 
17 Alan Moore, Grant Morrison, Frank Miller, Will Eisner, Christopher Knowles, além de outros autores, 

abordam a temática em suas obras, procurando perceber de que maneira as HQs se moldaram e se tornaram 

esse grande movimento cultural, e seus impactos na sociedade. CIRNE, Moacy. Quadrinhos, sedução e 

paixão. Petrópolis: Vozes, 2000. 
18 Ver MORRISON, ibidem, 2012. 
19 GOMBRICH, Ernst. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC Edit., 1999. 



23 
 

enquanto mídia de circulação, em altas ou baixas escalas, e as interpretações e 

categorizações que sofreram por parte dos artistas, produtores e consumidores dessas 

obras. 

Se num primeiro momento, pensando no fim do século XIX e até metade do século 

XX, as HQs eram voltadas mais para o aspecto descartável, sem grandes preocupações, 

de veiculação de ideias mais simplórias e dialogando mais com o humor, num segundo 

momento, pensando segunda metade do século XX e século XXI, temos obras com 

discursos políticos e sociais muito intensos, num material físico melhor, numa roupagem 

mais próxima de um trabalho artístico do que um mero entretenimento temporário. Existe 

todo um processo de firmação no campo das artes e no campo social das HQs que não se 

limita ao espaço da revista em si, mas seus locais de circulação, as zonas de convívio do 

seu público alvo, outras mídias como cinema e televisão, por exemplo, e 

consequentemente, a academia, as escolas, e demais espaços sociais. 

Em menos de um século, essas figuras heroicas retratadas nos quadrinhos 

começaram a ganhar muita força, surgidas de pequenos jornais, de papeis de qualidade 

ruim, pouca tinta, e hoje estão espalhadas em todo o mundo. Lojas de departamento 

vendem camisetas em larga escala com os símbolos desses heróis. Mas o que eles 

significam? O que esses heróis representam, quando são tirados das páginas e ganham 

vida em outras formas? 

Em seus trabalhos, Gombrich deixa nítida uma preocupação com seu público 

leitor, e isso propícia uma conexão muito interessante entre ele, o tema tratado, e a 

receptividade por parte de quem o lê. Em Meditações sobre um cavalinho de pau,20 

lançado originalmente em 1951, o autor vai trabalhar alguns desses aspectos sobre como 

pensar a arte, seus significados e significantes, e mais especificamente, a ideia de 

representar o real na arte. Quando pensamos nessa ideia de representar o real, Gombrich 

aponta diretamente para a ideia de abstração, no sentido de olhar o real, interpretar esse 

real e então representar esse real, pensando nos signos que ele ganha ao ser representado. 

Ao pensarmos nos quadrinhos, especificamente nos de super-heróis, temos uma 

ideia do que a fala de Gombrich aponta, pois que ele se referia em sua obra às artes de 

maneira geral,21 mas sua aplicabilidade sobre as HQs funciona de maneira direta. Arte é 

 
20 GOMBRICH, Ernst. Meditações sobre um cavalinho de pau e outros ensaios. São Paulo: Edusp, 1999. 
21 Gombrich explora em seus trabalhos diversas abordagens do fazer artístico, bem como as construções 

que se deram sobre a arte e sua objetividade nas sociedades. GOMBRICH, Ernst. Arte e ilusão. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995. 
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a capacidade de reinventar as questões e procurar ser autocrítica sempre, e lembrar que a 

arte não é inocente, toda arte é política (ou então, pode receber esse olhar). As HQs de 

super-heróis dialogam diretamente com isso, nesse processo de reinvenção, procurando 

não fugir do clássico, mas abraçando o novo, e transformando seu produto numa 

amálgama de elementos extremamente intensa. 

Dentro dos enredos das HQs de super-heróis, temos uma variável muito ampla 

disso. Desde entreter soldados no campo de batalha22, até mesmo divulgar discursos 

científicos de uma maneira mais didática para crianças e jovens23, passando ainda por 

lições contra o racismo e o uso de drogas24. A figura dos heróis é um escopo que faria 

com que esse discurso fosse proferido de maneira mais nítida. Quando uma pessoa 

comum produz uma fala numa manifestação como essas, tem um impacto completamente 

distinto do que quando figuras como o Batman ou mesmo a própria Mulher Maravilha25 

o fazem. 

Essas situações servem para pensar o espaço social que a obra ocupa. Michel De 

Certeau pensou o conceito de espaço como um cruzamento de movimentos. Em sua obra 

A invenção do cotidiano, o autor aponta que o espaço é algo produzido pelas operações 

que o orientam, o fazem funcionar e o temporalizam. É um lugar praticado criado 

diretamente pelas ações, pelos relatos dos indivíduos. Enquanto o lugar é conceituado 

como algo que indica estabilidade, ordem, sendo a configuração instantânea de posições, 

o espaço é movimento.26 

 Certeau ainda aponta que existem muitos espaços para as muitas experiências 

distintas. É aí que podemos inserir a fonte aqui escolhida. A HQ é um espaço muito 

específico da nossa sociedade, que abrange variados grupos sociais e é consumida por 

diferentes faixas etárias. É um tipo de obra que permeia as sociedades desde fins do século 

XIX, e traz em si conteúdos tão variados quanto o seu público consumidor. Existem 

muitos espaços passíveis de análise nos diferentes momentos que as HQs tiveram pelo 

planeta ao longo do tempo. Contudo, cabe ressaltar que as análises aqui serão focadas no 

 
22 Maior exemplo disso foi a criação do herói conhecido como Capitão América, em 1940, por Jack Kirby 

e Joe Simon. HOWE, Sean. Marvel Comics: a história secreta. São Paulo: LeYa Edit, 2013. 
23 Como o grupo de heróis Quarteto Fantástico, criado em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby; ou ainda o herói 

Flash, criado em 1940, por Gardner Fox e Herry Lampert. HOWE, op. Cit., 2013. 
24 Nesse caso, o grande exemplo a ser citado são as HQs em parceria da década de 1960 entre dois heróis: 

o Arqueiro Verde, criado em 1941, por Mort Weisinger e George Papp, e o Lanterna Verde, criado em 1940 

por Bill Finger e Martin Nodell. Essas histórias em conjunto foram escritas entre os anos de 1969 e 1971, 

por Dennis O’Neal e Neil Adams, época que ficou popularmente conhecida como “Época dos amigos 

verdes”. KNOWLES, ibidem, 2008. 
25 Criada em 1941, por William Moulton Marston e Harry G. Peter. KNOWLES, op. Cit., 2008. 
26 CERTEAU, Michel De. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. P. 201-202 
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gênero de super-heróis, um dos grandes responsáveis pela grande proliferação dos 

quadrinhos pelo planeta. 

 

1.2 Capa e espada: o universo dos heróis 

 

 Tendo como principais polos os EUA na América e o Reino Unido na Europa, 

diversos gêneros de HQs surgiram e se desenvolveram ao longo dos anos. Mas de longe 

o que mais recebeu destaque, tanto no aspecto de divulgação, como nos quesitos vendas 

e tiragens, é o gênero de super-heróis. Existe um consenso, não só popular como também 

acadêmico27, que aponta que o marco inicial do gênero em questão fora a primeira edição 

da revista Action Comics, nos EUA, de agosto de 1938. A revista nos apresentava Clark 

Kent (ou então Kal El, seu verdadeiro nome), identidade secreta de Superman, criado por 

Jerry Siegel e Joe Shuster, um extraterrestre que caiu na Terra ainda bebê e fora criado 

por fazendeiros no interior do Kansas, e possuía dons como super força, visão de calor, 

super velocidade e a habilidade de voar, e quando não estava trabalhando como repórter 

para um jornal local na cidade fictícia de Metrópolis, se utilizava dessas habilidades para 

combater o crime, ocultando sua identidade secreta usando um uniforme bem justo e 

colorido. Esse molde serviria de base para o surgimento de dezenas de outros heróis, 

sejam de origem extraterrestre, ou ainda bilionários, cientistas, ou super soldados, os 

super-heróis se popularizaram ao longo das décadas de 1930 e de 1940. Suas imagens, 

ideias e histórias, serviram de exemplo para crianças, jovens e adultos que adquiriram o 

hábito de ler esses quadrinhos, além de servirem como escopo para discursos científicos 

(um grande marco dos anos de 1950 e 1960)28 e também políticos sociais (muito mais 

nítido no fim dos anos de 1970 e meados dos anos 1980).29 

Aqui se faz necessário ressaltar a vasta importância de duas editoras em específico 

no gênero de super-heróis. A Marvel Comics e a DC Comics foram as duas grandes 

precursoras do gênero, e ainda hoje são referências máximas quando o assunto é HQs de 

 
27 Trabalhos como os de Moacy Cirne, Augusto de Moya, e autores norte americanos, como Will Eisner, 

Christopher Knowles e Grant Morrison, evidenciam essa ideia. GRANDE NETO, Rodolfo. Manifestações 

políticas na obra O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. 2016. Dissertação (Mestrado em História) – 

Programa de Pós-Graduação em História, UNICENTRO, Paraná. 
28 Muito estimulados pela corrida espacial e pelos diversos investimentos feitos nos campos científicos. 

Como maior exemplo desse movimento temos o Flash, criado por Gardner Fox e Harry Lampert, tendo 

feito sua primeira aparição na revista Flash Comics #1, da editora DC Comics, ainda no ano de 1940, e 

também o Quarteto Fantástico, grupo de heróis criado Stan Lee e Jack Kirby no ano de 1961, para a editora 

Marvel Comics, já citados anteriormente neste trabalho. HOWE, ibidem, 2013. 
29 MORRISON, Grant. Superdeuses. São Paulo: Seoman Edit., 2012. 
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super-heróis. Inicialmente chamada de Timely Comics no período em que foi criada, a 

editora que hoje conhecemos como Marvel Comics foi fundada na década de 1930, por 

Martin Goodman, que viu num mercado emergente as HQs originais, principalmente as 

de temáticas como o faroeste. 30A Marvel se expandiu e se firmou no cenário popular ao 

longo da segunda metade do século XX, e atualmente, faz parte do grupo Disney de 

entretenimento, com grande destaque para seu universo cinematográfico que está 

mantendo a Marvel sempre em evidência no cenário cultural mundial. 

Também em meados da década de 1930, tivemos o surgimento de algumas 

companhias, que viriam a tornar-se o que hoje conhecemos como DC Comics. A National 

Allied Publications data do ano de 1934, sendo uma das grandes difusoras de HQs no 

período, apostando também em histórias originais, mais ligadas a temáticas policiais. O 

nome DC Comics deriva de uma das principais revistas desta companhia, a Detective 

Comics, que teve sua estreia no ano de 1937, conhecida principalmente por ser a 

responsável por dar vida a um dos grandes ícones das HQs no mundo, o Batman, em sua 

edição de número 27, de maio de 1939.31 

 Ao tornarem-se uma grande manifestação cultural, principalmente na segunda 

metade do século XX, os quadrinhos começaram a surgir em pesquisas e trabalhos 

acadêmicos, de forma mais gradual. Nomes como Will Eisner32 e Moacy Cirne33 

trabalharam ao longo de suas carreiras, dentre outros tantos trabalhos, como teóricos das 

HQs, desenvolvendo métodos de análise e interpretação das mesmas, bem como de sua 

relevância nos meios sociais. Após tantos estudos, se tornou nítido que as HQs deixaram 

de ser simples manifestações culturais isoladas ou simplórias. Suas mais diversas 

ramificações, subprodutos e diversas formas de expansão lhes elencam em um 

movimento social consistente e muito popular. Fato é que sua produção nunca cessou 

desde que teve início, e assim como tantos outros movimentos culturais, sua relevância 

social, bem como seu impacto na sociedade é extremamente notório.  

 Grant Morrison, autor não apenas do quadrinho aqui utilizado como fonte, mas 

também da obra intitulada Superdeuses, publicada no Brasil no ano de 2012, trabalha com 

 
30 HOWE, ibidem, 2013. 
31 MORRISON, ibidem, 2012. 
32 Famoso quadrinista norte americano que também atuou como professor na Escola de Artes Visuais de 

NY, EUA, conhecido por obras como Quadrinhos e arte sequencial, Narrativas gráficas e Shop Talk: 

Segredo da Prancheta. Fonte: EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 

1985. 
33 Que atuou como professor na Universidade Federal Fluminense, no Brasil, autor de obras como A 

explosão criativa dos quadrinhos, Quadrinhos, sedução e paixão, e História e Crítica dos Quadrinhos 

Brasileiros. CIRNE, ibidem, 2000. 
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um tipo específico de divisão da história dos super-heróis nos quadrinhos, que é dividida 

em quatro grandes eras. A primeira seria a Era de Ouro, que englobaria as décadas de 

1930 a meados dos anos de 1950, que é o berço de surgimento dos heróis, seus grandes 

alicerces são edificados e muitos deles são inspirados em figuras divinas, servindo como 

modelos tácitos para seus leitores. Boa parte dessas figuras tem por objetivo ensinar algo 

para seu público alvo, estabelecendo diálogos entre uma ideologia da editora, da equipe 

de produção e do autor, com o intento de demonstrar que os heróis eram exemplos para 

toda a sociedade. Seja por meio dos seus discursos, de suas atitudes, ou ainda da forma 

como se portavam. 

 Aqui é importante frisarmos um fato que ocorreu na sociedade norte americana 

que teria impacto direto nessas produções. Em 1954, dois acontecimentos afetariam o 

curso das produções culturais, e por consequência, as HQs idem. O psiquiatra alemão 

Fredric Wertham publicaria no ano em questão uma obra intitulada Seduction of the 

Innocent 34, que tratava justamente da má influência que seriam os quadrinhos para o 

público infanto-juvenil que os consumiam. Essa tese apontava que os quadrinhos eram 

uma literatura de menor qualidade, e que estaria ligada de maneira direta ao 

comportamento delinquente da juventude nos EUA. 

 Essa obra teve um efeito muito vasto, principalmente entre os pais desses jovens 

leitores, e desencadeou uma série de campanhas pedindo a censura dessas obras. Após 

uma espécie de investigação do congresso americano, os próprios editores de quadrinhos 

elaboraram um manual ainda no ano de 1954, chamado de Comics Code Authority35, que 

tinha por objetivo regulamentar as produções do período e censurarem os conteúdos 

considerados mais pesados. Conteúdos como violência, sexo, uso de drogas, criminosos 

de quaisquer escalas, assassinatos, tudo isso passou a ser censurado, e os gêneros que 

mais sofreram com isso foram os de super-heróis e os de horror. Dentre as críticas feitas 

por Wertham, por exemplo, estavam alusões a uma possível homoafetividade do Batman, 

que mantinha relações com seu parceiro mirim Robin36, a homoafetividade da Mulher 

Maravilha, caracterizadas por sua força e independência, ou ainda ataques ao Superman, 

compreendendo o personagem como sendo fascista e antiamericano. 

 É interessante pensar em como esses fatores influenciaram os quadrinhos, pelo 

menos pelos anos que se seguiram a essa imposição feita pelos censores. Com essa 

 
34 Sedução dos inocentes, em tradução livre. KNOWLES, ibidem, 2008. 
35 Código de autoridade dos quadrinhos, em tradução livre. KNOWLES, op. Cit., 2008. 
36 Criado em 1940, por Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. KNOWLES, op. Cit., 2008. 
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autocensura, muitos elementos acabaram desaparecendo das revistas, como gangsters e 

crimes como roubos e assassinatos por exemplo. Isso demandou encontrar novos vilões 

para as histórias, novas motivações aos heróis para combaterem o mal, e isso aparece de 

forma muito nítida na próxima grande geração de quadrinhos do gênero. 

A segunda grande era seria então a Era de Prata, que perduraria dos anos de 1950 

a meados dos anos de 1970, que é marcada pelas inovações tecnológicas, a corrida 

espacial, os primeiros anos da Guerra Fria, e sua aplicabilidade às figuras heroicas, sendo 

elas em sua grande parte cientistas, estudiosos, ou relacionadas ao espaço. Esse período 

manteve o intento da era anterior em tentar passar algum tipo de ensinamento ou 

mensagem, mas aqui o grande aliado era a ciência. Estabelecendo diálogos com a os 

campos da biologia, da física, da química, os heróis saíam de dentro de laboratórios, 

exploravam o espaço e seus ensinamentos seguiam na linha de se aliar ciência, inovação 

e tecnologia. Com as censuras impostas, os vilões passam a ser basicamente 

extraterrestres37, e experimentos de laboratórios malsucedidos38, sempre buscando 

estabelecer essa conexão entre os heróis e a ciência. 

A terceira seria a Era das Trevas, que engloba o fim dos anos de 1970 e dura até 

o início da década de 1990, marcada por uma intensa onda de humanização dos heróis, 

atribuindo-lhes diversas características tidas como mais comuns. Problemas psicológicos, 

expondo seus traumas de maneira mais explícita e por uma intensa movimentação de 

crimes urbanos, obscuridade, terror e diversas questões políticas e sociais, pondo em 

xeque a legitimidade de um herói na sociedade. Aqui vale ressaltar também que conforme 

o tempo passou, o Comics Code Authority acabou perdendo força, pois a própria 

autocensura das editoras foi quebrando e dividindo os selos, direcionando as produções e 

separando elas por faixas etárias. Havia os quadrinhos voltados para o público infantil, os 

voltados para o público mais adolescente, e quadrinhos voltados apenas para o público 

adulto. Essa separação fez com que as censuras impostas fossem caindo, e as temáticas 

abandonadas nos anos de 1950 e 1960 voltassem a aparecer, cada vez com mais força. 

Esse período lidava com uma série de assuntos bastante complexos. Com o fim da 

Guerra do Vietnã, em meados dos anos 1970, temáticas como a exaltação do herói 

americano, dos soldados, a importância da devoção ao país, tudo isso começou a aparecer 

 
37 Como por exemplo a raça kree no universo Marvel, criada em 1967, por Stan Lee e Jack Kirby. HOWE, 

ibidem, 2013. 
38 Como por exemplo Zoom e o Flash Negro, ambos vilões do super-herói Flash, criado em 1940 por 

Gardner Fox e Harry Lampert, já citado anteriormente neste trabalho. KNOWLES, ibidem, 2008. 
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com muita frequência nos quadrinhos. Simultaneamente, surgiram figuras que 

questionavam esse nacionalismo exacerbado e mostravam que os heróis deveriam se 

colocar acima dessas questões quando necessário. Essa sede por justiça, e em alguns 

momentos, por vingança, alimentou também os autores de heróis, que começaram a 

retratar seus objetos de trabalho com um maior caráter humano, e mais agressivo frente 

às injustiças. Muitos anti-heróis surgiram no período, se colocando sempre acima da lei 

e agindo de maneira destrutiva e impiedosa.39 

É também muito comum nesse período mostrar os heróis em momentos de 

fraqueza, expostos, falhos, numa tentativa de se aproximar o público leitor de seus heróis. 

Os autores viviam um momento importante de firmação dentro do espaço social, se 

colocando como artistas, pensadores, e para isso, precisavam legitimar suas vontades 

através de seus trabalhos. Boa parte dos quadrinhos da década de 1980 se tornou 

referência até a atualidade, e ganharam o status de clássicos absolutos no meio em 

questão.40 

E a quarta, por fim, seria a era conhecida como Renascimento, que data de meados 

dos anos de 1990, e perdura até a atualidade, sendo essa uma era marcada intensamente 

por questões políticas nos quadrinhos, muito influenciada por acontecimentos como o fim 

da U.R.S.S. e os atentados de 11 de setembro, por exemplo, nos EUA41. É importante 

frisar os impactos que a tragédia envolvendo as torres gêmeas do World Trade Center 

tiveram nessas manifestações culturais. Houve uma grande comoção a nível mundial com 

a tragédia, e aconteceram homenagens de diferentes formas às vítimas e aos envolvidos 

no resgate, aos familiares e a todos que se envolveram com evento de alguma forma. Um 

bom exemplo disso é um quadrinho do Capitão América, intitulado O novo pacto42, 

evidenciando que, ao longo dos anos 2000, os quadrinhos de heróis divulgaram com ainda 

mais força a ideia do americano, do patriotismo e da necessidade em se combater o mal 

de todas as formas necessárias. No caso, o terrorismo vindo de grupos extremistas do 

Oriente Médio. 

 
39 Um herói muito popular do período é Frank Castle, ou como é conhecido, o Justiceiro, criado por Gerry 

Conway, Ross Andru e John Romita Sr, no ano de 1974. Frank é conhecido por sua destrutividade quando 

o assunto é eliminar criminosos, de maneira impiedosa e violenta. HOWE, ibidem, 2013. 
40 A temática será abordada com maior ênfase na próxima parte deste trabalho. 
41 Tais discussões são aprofundadas por Grant Morrison em Superdeuses, onde o autor discorre sobre cada 

uma dessas eras e suas respectivas especificidades. MORRISON, ibidem, 2012. 
42 Por John Ney Rieber e John Cassaday, em 2002. Publicado pela Marvel norte americana, que narra a 

participação do herói no evento. Além de ajudar a salvar as vítimas sobreviventes, o herói combate um 

grupo terrorista na história, que tem por cerne questionar as motivações do terrorismo, e pensar em todo o 

envolvimento do país nos embates militares que se seguiram após a tragédia. HOWE, op. Cit., 2013. 
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Para além de se renovarem algumas temáticas, se fez necessário abordar toda uma 

série de discussões que já vinham em efervescência a alguns anos, mas principalmente 

dentro dos anos de 1990, com relação aos movimentos sociais que vinham ganhando 

força. É muito comum neste período, aparecerem diversos personagens lutando por 

causas como igualdade étnica e o combate ao preconceito contra LGBTs.43 

 Vale ressaltar que tais grandes divisões são específicas para o gênero de super-

heróis, dentro das HQs. Tirinhas de jornais, charges, quadrinhos com outras temáticas ou 

tipos estruturais, possuem um universo de construção próprio e respondem a outras 

logísticas, tanto estruturais quanto de mercado. Apesar de dialogarem em vários 

elementos, se aproximarem em estrutura e construção técnica e estética, se distinguem 

em outros, como público alvo e formas de divulgação, por exemplo. 

Inúmeras foram as construções de super-heróis desde sua criação nas revistas em 

quadrinhos. Mágicos, ocultistas, deuses de diferentes culturas, extraterrestres, cientistas 

que sofrem acidentes, as origens e mitos de construção dos heróis e dos vilões que os 

antagonizam possuem inúmeras versões. Essas figuras que dialogam com seus espaços 

se tornaram referências dentro da cultura pop mundial, e problematizá-las no intento de 

tentar entender o que representam essas figuras, com quem elas trabalham e quais são 

seus efeitos no mundo, bem como de que forma eles dialogam com seus criadores, o 

tempo em que emergem, seus contextos históricos e sociais, é um aspecto muito 

importante deste trabalho. 

E é difícil falar de super-heróis sem pensarmos no que esse termo significa em 

nossa cultura, e em uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop, seja por seu apelo 

visual, pelos inúmeros filmes e desenhos animados já feitos sobre ele, seja pela sua 

influência enquanto personagem nos quadrinhos ao redor do globo. O Cavaleiro das 

Trevas, o grande herói de Gotham City, o órfão bilionário, o maior detetive de todos os 

tempos, e o grande combatente, que conta com uma galeria de vilões infindável, tendo 

dedicado sua vida no combate ao crime, Bruce Wayne, também conhecido como o 

Batman.  

 
43 O maior exemplo disto é o grupo de heróis da Marvel conhecido como X-Men, criado por Stan Lee e 

Jack Kirby, em 1963. Os X-Men são conhecidos por sempre lidarem com o preconceito, sendo colocados 

os mutantes (que são os indivíduos com poderes) como um grupo que é excluído da sociedade e tratado 

sempre com muito preconceito. Não obstante, dois dos protagonistas, o Professor Xavier (líder da escola 

mutante e do grupo de heróis) e Magneto (líder do grupo conhecido como Fraternidade dos Mutantes, que 

é um grupo de posicionamentos mais agressivos e extremos) são inspirados em duas figuras bastante 

populares nos EUA e no mundo: Martin Luther King e Malcolm X, respectivamente. Fonte: HOWE, 

ibidem, 2013. 
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1.3 O cavaleiro das trevas e seu impacto na cultura pop 

 

 O conceito do termo “herói” deriva da grafia original do deus egípcio Hórus, que 

seria “heru”.44 Mas a ideia central comum à boa parte dos heróis criados é a de serem 

figuras exemplares, que devem ser respeitadas como os arautos da justiça e do lado bom 

dos homens. Que estariam dispostas a serem mais e a darem mais do que a maioria por 

um bem comum, mesmo que isso lhes custasse a própria vida. Mas com o tempo, 

diferentes formas de se retratarem essas figuras surgiram nos meios editoriais das revistas 

em quadrinhos. 

 Joseph Campbell trabalha em sua obra O herói de mil faces45 com o conceito de 

herói por diferentes perspectivas. Campbell é conhecido por trabalhar com as figuras 

mitológicas e seus papéis na formação das sociedades, além de ser um estudioso das 

mitologias de maneira mais geral. Ao problematizar diversas figuras na obra, como 

Apolo, Odin, Buda, Campbell aponta que elas representam de maneira distinta as várias 

fases de uma mesma história. Estabelecendo um diálogo com a Psicologia, Campbell 

elucida a importância desses símbolos, e como eles dialogam com a sociedade nas quais 

são construídos e nas quais atuam, igualmente. O herói então emerge como sendo um 

diálogo entre os anseios de uma sociedade e suas conquistas. Ao se equilibrar entre divino 

e humano, essas figuras tendem a superarem suas falhas e entrarem no eterno, homens e 

mulheres que permanecem, mesmo quando morrem.46 

 Christopher Knowles, em sua obra Nossos deuses são super heróis47, nos aponta 

cinco tipos específicos de arquétipos de super-heróis, que funcionam como uma espécie 

de molde para grande parte dos heróis criados: os magos, os messias, os científicos, os 

goléns e as amazonas.48 Os magos seriam aqueles que em geral possuem origem humana 

e aprendem a dominar alguma arte oculta, oriunda de algum tipo de religiosidade ou 

fraternidade secreta; os messias seriam aqueles de origem quase que divina mesmo 

 
44 Hórus é a grafia grega para o nome do deus. Sua representatividade combatente e extremamente grande 

dentro da cultura egípcia influenciou e inspirou muitos autores de histórias em quadrinhos ao longo dos 

anos. KNOWLES, ibidem, 2008. 
45 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. 10. Ed. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1997. 
46 CAMPBELL, op. Cit., p. 165-166. 
47 KNOWLES, Christopher. Nossos deuses são super-heróis: a história dos super-heróis das revistas em 

quadrinhos. São Paulo: Cultrix, 2008. 
48 Que serão abordados de forma extremamente resumida neste trabalho. Knowles faz uma análise bem 

mais profunda exemplificando diversos tipos dentre esses cinco arquétipos dentro de seus trabalhos. 

KNOWLES, op. Cit., p. 131-188. 
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(extraterrestres, deuses de diferentes mitologias, etc.) com um físico olimpiano e com 

capacidade de resolver praticamente todos os problemas da Terra; os científicos surgiram 

principalmente em meados dos anos 1950 até por volta dos anos 1980, sendo em geral 

cientistas que sofreram acidentes durante experimentos que desenvolviam, com a 

explicação para seus poderes tendo um grande embasamento nas ciências naturais e/ou 

exatas; os gólens seriam aqueles oriundos de traumas e necessidades da sociedade em 

qual surgem, baseados no mito do golem da cultura judaica49, não se impondo tantas 

regras pessoais morais e dispostos a tudo para conquistarem seus objetivos; e por fim, as 

amazonas, que eram basicamente a contrapartida feminina dos arquétipos messiânicos de 

super-heróis, num espectro mais dialogando com o público masculino que o feminino, 

propriamente dito.50 

 Knowles enquadra o Batman, uma das figuras centrais desse trabalho, no 

arquétipo do golem, quando trata dele em sua obra, e dedica algumas páginas contando 

de forma breve e clara a origem do herói e seus autos e baixos. Batman foi um super-

herói criado por Bob Kane e Bill Finger, tendo feito sua primeira aparição na revista 

Detective Comics, no ano de 1939. Depois de ter seus pais mortos durante um assalto 

diante de seus olhos ainda criança, numa fatídica saída abrupta do cinema, Bruce Wayne 

decide dedicar sua vida no combate ao crime, se colocando como o responsável pela 

morte dos pais, e treinando e preparando seu corpo e sua mente para realizar justiça com 

suas próprias mãos, e expurgar Gotham City, cidade fictícia onde o herói vive, dos 

criminosos e malfeitores. 

Batman teve grandes momentos, desde sua criação com uma galeria de vilões 

icônicos e histórias muito bem ambientadas, ou ainda nos anos de 1960, num fenômeno 

conhecido como “Batmania51”, devido em muito à famosa série de TV norte americana 

estrelada por Adam West, que possuía um ar todo espalhafatoso e em muitos momentos 

 
49 “O mito do Golem data dos guetos da Europa Oriental, onde os judeus se viam periodicamente 

hostilizados por gentios hostis. Segundo a lenda, rabinos confeccionaram o Golem com argila e o animaram 

usando a magia da Cabala. Os Gólens protegiam os judeus e puniam seus inimigos. Porém, está implícito 

nas histórias do Golem um certo perigo para aqueles que o Golem deve proteger.” KNOWLES, ibidem, 

2008, p. 163. 
50 Eram feitas por autores homens para leitores homens, em grande parte sexualizadas em demasia. Com o 

tempo, passaram a dialogar mais com o público feminino, representando mais figuras de força, 

independência e se distanciando desses moldes mais machistas de construção dos personagens, ainda que 

ainda hoje, existem autores e artistas que as trabalhem de maneira mais machista e sexualizada. Ver LIMA, 

Sávio Queiroz. Elmo, escudo e bota: três mundos gregos para a Mulher-Maravilha (Grécia Antiga, década 

de 40 e década de 80). NEARCO – Revista Eletrônica de Antiguidade, Ano VII, n. 2, 2014. P. 100-113. 
51 Numa alusão ao grande movimento cultural causado pela banda inglesa The Beatles, a “Beatlemania”, 

também em meados dos anos 1960. KNOWLES, op. Cit., 2008. 
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cômico. Isso desencadeou uma procura muito grande pelas histórias do herói, que 

sofreram variadas mudanças ao longo dos anos. De um herói com vilões mais cômicos e 

fazendo mais missões de dia como um detetive ao lado de um garoto52, os anos 1970 

trouxeram Batman de volta à noite, e mandaram Dick Grayson (o Robin da época) para a 

faculdade, dando o ar solitário e mais sério ao cavaleiro das trevas. Sua redefinição mais 

profunda e marcante viria nos anos de 1980, pelas mãos do autor Frank Miller. 

 Frank Miller viria a escrever duas das maiores histórias já feitas sobre o cavaleiro 

das trevas. O retorno do cavaleiro das trevas53 e Batman: Ano Um54 iriam mudar 

definitivamente a forma de se fazer quadrinhos do morcego, e influenciariam inúmeros 

outros autores após isso. O retorno do cavaleiro das trevas, publicado em 1986, se passa 

num futuro onde os super-heróis foram forçados a se aposentarem pelo governo dos EUA, 

tendo apenas o Superman continuado em atividade como um agente governamental para 

missões secretas. Bruce Wayne, já mais velho, se vê consumido por alucinações e anseios, 

e quando uma gangue de criminosos, conhecida como a Gangue dos Mutantes começa a 

destruir Gotham, o velho milionário se vê obrigado a voltar à atividade como Batman, 

agindo a margem da lei, renascendo como o cavaleiro das trevas. Nesse quadrinho, fica 

nítido que, para Miller, o Batman é de fato uma força espiritual que se apossa de Bruce 

Wayne em busca de propósitos pessoais, enquanto Wayne se vê dependente de tal força 

para sentir-se completo. O quadrinho tem momentos marcantes, como Batman derrotando 

o líder dos Mutantes num combate corpo a corpo, a luta final entre o herói e seu algoz, o 

Coringa, e também o enfrentamento direto entre duas das maiores personalidades das 

HQs: Batman e Superman, que é enviado para prender o cavaleiro das trevas, num 

verdadeiro duelo de titãs da cultura pop norte americana. 

 No ano seguinte, em 1987, Miller lança Batman: Ano Um, recontando a origem 

do personagem de forma extremamente profunda e intensa. Um Bruce Wayne menos 

super-inteligente, super-lutador, super-detetive, e mais humano. Aprendendo a ser o 

Batman, falhando e apanhando muito em suas primeiras tentativas de ser vigilante, numa 

clara humanização do herói. Essa humanização, esse aprofundamento nas questões mais 

psicológicas do herói, foram traços que ganharam sua forma mais consistente nessa 

 
52 Batman ganhou um ajudante, chamado Robin, que fora adotado por Bruce Wayne depois de o Duas-

Caras ter matado toda a família do garoto. Sua primeira aparição foi na revista Detective Comics #38, em 

abril de 1940. Ele foi o primeiro personagem side-kick, um parceiro mais jovem para um herói adulto, um 

conceito que foi usado em diversos outros momentos por vários outros heróis depois disso. MORRISON, 

ibidem, 2012. 
53 De 1986, por Frank Miller, Lynn Varley e Klaus Janson. MORRISON, op. Cit., 2012. 
54 De 1987, por Frank Miller e David Mazzucchelli. MORRISON, op. Cit., 2012. 
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época, e acabaram se tornando marcas do personagem até a atualidade. Tanto é que o 

filme Batman55, com produção da Warner Bros. e direção de Tim Burton, lançado em 

1989, e mesmo a trilogia de filmes dirigida por Cristopher Nolan, entre 2005 e 2012, 

tentaram incorporar aos seus enredos variados elementos dessas HQs, no 

desenvolvimento do personagem. Principalmente na transformação que sofria Bruce 

Wayne quando se vestia de Batman. Ele deixava de ser um para tornar-se o outro. Física 

e psicologicamente falando. 

 Essas características também são justificadas pela temporalidade na qual estão 

sendo propostas. Os anos 1980 foram marcados nos EUA por um aumento exponencial 

no consumo e venda de crack nas ruas, o que fez a criminalidade atingir índices 

alarmantes, principalmente envolvendo armas de fogo.56 Todos os vigilantes do período, 

que apareciam com cada vez mais recorrência nas HQs, compartilhavam de certo 

desprezo por leis e pelas autoridades, ignorando a moral comum e agindo conforme lhes 

convinha. O próprio Frank Miller havia escrito em 1985, uma história que viria a se tornar 

um dos maiores clássicos de outro herói, o Demolidor57, intitulado A queda de Murdock, 

explorando justamente as questões humanas mais profundas do herói. Seus problemas 

com alcoolismo, a traição por parte de sua secretária que também era sua ex-namorada, 

que vendera sua identidade secreta a um dos seus maiores inimigos, e de como ele, mesmo 

com todas essas adversidades, se afundou dentro de si mesmo, e conseguiu retornar a ser 

o herói que sua cidade precisava. Aqui se estabelece com bastante força essa figura do 

anti-herói, mais inescrupuloso, mais tentado a usar de todo e quaisquer métodos que 

forem necessários para impedir seus inimigos e salvar as pessoas inocentes. 

 Desta forma, constroem-se dois caminhos para o herói: o herói clássico, que é 

aquela figura dotada dos atributos e características necessárias para superar de forma 

excepcional um problema de escala variável (seja um criminoso num beco ou uma bomba 

que pode destruir o mundo), um deus (ou semideus), capaz de atingir objetivos que os 

homens comuns não conseguiriam, motivados sempre por causas nobres ou em prol do 

bem comum; e o anti-herói, que é uma representação do herói mais falha, mais suscetível 

ao erro, que não são inerentemente maus, mas optam por algumas ações que podem ser 

interpretadas como imorais, ou inapropriadas, podendo apresentar ainda características 

 
55 Batman. Direção: Tim Burton. Produção: Jon Peters e Peter Guber. EUA, Warner Bros., 1989, DVD. 
56 Ver BLUMSTEIN, Alfred. The crime drop in America. EUA: Cambridge University Press, 2005. 
57 Personagem da Marvel Comics criado por Stan Lee e Bill Everett, com algumas contribuições do autor 

Jack Kirby. Fez sua estreia em abril de 1964, na revista Daredevil #1, da editora Marvel Comics. HOWE, 

ibidem, 2013. 
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como indecisão, medo e passividade, por exemplo. Suas motivações são geralmente 

guiadas por razões pessoais como vaidade, vingança, ou sadismo em realizar justiça com 

as próprias mãos. 

 Essas diferentes personalidades da figura do herói não são uma exclusividade dos 

quadrinhos, tão pouco surgem com eles. Existem elementos dessa percepção em trabalhos 

clássicos, como em Hamlet e Otelo de Willian Shakespeare58. É importante ressaltar isso 

pois, não no sentido de demarcar uma origem para a ideia, mas em ressaltar os diálogos 

que os autores de HQs fazem dentro de sua obra. Viajando do clássico para o moderno, 

dialogando diferentes espaços físicos e temporais em suas obras, uma das grandes 

contribuições dos quadrinhos se dá justamente nesses diálogos, entre universos ficcionais 

calcados no real, diferentes temporalidades dentro das páginas e nos contextos de 

produção, e todas as vontades, anseios e intentos dos autores para com os personagens e 

suas obras. 

 Existem muitos conflitos nas linhas que separam essas definições. Há vários 

momentos em que heróis tomam decisões de moral duvidosa, assim como anti-heróis que 

optam por agir por um bem maior. E em meio a isso, ainda existem os vilões, que estão 

separados dos anti-heróis por uma linha muito tênue. O grande ponto é justamente o que 

diferencia heróis e anti-heróis dos vilões: o ato de não ceder. O vilão é sempre o 

antagonista, aquele que se utiliza de seus conhecimentos e habilidades para bem próprio, 

prejudicando o herói/protagonista ou quem quer que entre em seu caminho. Nesse ponto, 

aproximam-se anti-herói e vilão por agirem, em alguns momentos, de maneira parecida. 

O que os diferencia justamente é o fato de que o vilão sucumbe ao “lado mau”, enquanto 

o anti-herói, mesmo agindo de forma questionável, não cede a esse lado, e continua 

agindo de forma a obter resultados favoráveis ao “lado bom”.59 

 Essa incessante busca por ser algo melhor, mesmo que não sendo uma figura 

perfeita, essa exposição às falhas talvez seja o grande marco desses anos de 1980. Se ao 

longo dos primeiros anos de sua existência, os heróis sempre foram retratados como 

figuras místicas, quase que como deuses, como modelos a serem copiados, mas nunca 

 
58 Hamlet que fora escrito entre os anos de 1599 e 1601, tendo sua primeira apresentação registrada somente 

em 1609; e Otelo, que data de também desse período, aproximadamente do ano de 1603. TAYLOR, 

Gary. Reinventing Shakespeare: A Cultural History from the Restoration to the Present. Londres: Hogarth 

Press, 1990. 
59 Observando que essas construções do que é bom ou mau dentro das histórias são feitas pelos autores e 

seus direcionamentos com relação a seus personagens. Ao atribuir ao vigilante o bom e ao criminoso o 

mau, se torna nítida uma escolha e um posicionamento sobre a sociedade em questão. Esse debate é muito 

recorrente nas histórias de super-heróis, com os vilões quase sempre justificando suas ações por meio um 

fim que será bom para si mesmo, ou para a maioria, em alguns casos. 
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igualados, com o tempo, e devido as mais variadas circunstâncias, foram necessárias 

várias releituras e aproximações desses deuses com o mundo real, o mundo dos seus 

leitores. E ao aproximar esses deuses dos homens comuns, seus leitores, transformá-los 

em seres suscetíveis a falhas, suscetíveis ao erro, foi uma forma de transformar o mundo 

das histórias em quadrinhos de super-heróis para sempre. Esse zelo, esse apreço pelo 

interior humano na sua forma mais profunda, e mostrar de que independente do que 

somos, podemos nos transformar, ou podemos resistir, é a característica mais intensa 

dessa era que repercute até hoje em nosso meio. É isso que os heróis são, ou é nisso que 

eles se transformaram. Como o próprio Grant Morrison nos traz em Superdeuses: 

 

[...] eles contém em seu cerne todos os sonhos e medos de 

gerações em miniaturas vivas. [...] eles nunca deixaram de 

oferecer linha direta ao subconsciente cultural e suas 

convulsões. Eles nos dizem aonde já fomos, o que já 

tememos e o que já quisemos, e hoje são mais populares, 

mais disseminados do que nunca porque ainda nos dizem o 

que realmente queremos ser.60 

 

 Ou seja, eles deixaram de ser, há muito tempo, uma simples forma de 

entretenimento, personagens simples retratados apenas como um estereótipo 

generalizante ou histórias com um fundo cômico e com um desenvolvimento raso. Hoje, 

as HQs trazem problemas do imediato, como crises econômicas, conflitos armados com 

inspiração nos que estão acontecendo atualmente no mundo, questões raciais, de 

sexualidade e de gênero, e incorpora isso em seus personagens e em seus enredos, de 

forma a levar seus leitores a uma reflexão sobre o mundo em que vivem, aprofundando 

as questões humanas às quais atribuímos a tais manifestações artísticas e culturais, que 

são as figuras dos super-heróis e suas construções ao longo do tempo. 

 Por isso é interessante pensarmos em como Grant Morrison foi importante nessa 

fase de transição dessa cultura dos heróis, e como suas obras demonstravam uma série de 

indícios do que estava acontecendo e do que estava por vir. Antes mesmo de escrever 

Asilo Arkham, Morrison já havia trabalhado em outras obras que o levaram para diferentes 

editoras, dialogando com diferentes produções, tanto de heróis clássicos quanto de 

personagens autorais. Morrison fez parte de uma geração e de um movimento muito 

 
60 MORRISON, 2012, ibidem, p. 469. 
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importante para os quadrinhos, que ajudou essas manifestações culturais e artísticas a 

edificarem de forma definitiva seu lugar em nossa sociedade. 

 

1.4 Grant Morrison por trás da máscara 

 

Grant Morrison é um roteirista de histórias em quadrinhos, nascido em Glasgow, 

na Escócia, em 1960, e é conhecido por escrever obras com muitas experimentações e 

referências culturais e contra culturais. Já trabalhou com gigantes das HQs, como a Liga 

da Justiça e X-Men61, Superman, Batman, dentre tantos outros, com destaque para o 

Homem Animal62, que era um personagem de canto da editora DC Comics, e nas mãos de 

Morrison acabou se tornando um grande sucesso. Grant Morrison sempre foi reconhecido 

como uma figura extravagante, tendo feito parte de uma banda chamada The Mixers no 

início dos anos de 1980, e sempre registrando traços únicos em seus personagens 

enquanto escritor e roteirista. 

 Começou a publicar ainda em 1977, com apenas 17 anos, em sua maioria trabalhos 

independentes, e alguns números para a Marvel britânica. Em 1987, realiza a publicação 

de Zenith63, um de seus grandes trabalhos autorais com ilustrações de Steve Yeowell, que 

mostra um dos grandes marcos de Morrison: a desconstrução da figura dos super-heróis. 

Se ao longo do tempo houve quase sempre um intento de aproximar a figura dos super-

heróis a deuses e deusas, transformando-os em modelos quase que inalcançáveis, 

Morrison propõe um caminho diferente. Esse caminho possui como principal 

característica a humanização dos heróis, ao aproximá-los ao máximo da nossa realidade, 

retirando seu caráter de perfeição, demonstrando e explorando suas falhas, medos, 

loucuras, anseios e problemas. 

Desta forma, Zenith e Homem Animal foram os passaportes de Morrison para um 

contrato mais sólido com a DC Comics e para os EUA, para onde levou seu trabalho. 

Chegamos então ao ano de 1989, onde Morrison escreveria e publicaria pela DC Comics 

diversas histórias, com destaque para Asilo Arkham – Uma séria casa em um sério 

mundo64. Essa obra se tornaria um marco das histórias do herói, inovando em diversos 

 
61 Famosos grupos de heróis das HQs, sendo a Liga da Justiça criada por Gardner Fox em 1960, e os X-

Men criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963. MORRISON, ibidem, 2012. 
62 Criado por Dave Wood e Carmine Infantino em 1965. MORRISON, op. Cit., 2012. 
63 Por Grant Morrison, Steve Yeowell e Brendan McCarthy, de 1987. MORRISON, op. Cit., 2012. 
64 Por Grant Morrison e Dave McKean, de 1989. MORRISON, op. Cit., 2012. 
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aspectos e estabelecendo uma série de debates acerca da ideia de herói, sanidade mental 

e vigilantes na sociedade. 

Explorar questões como essas num quadrinho foi um movimento que teve 

diversos autores, que já começara a acontecer no fim dos anos de 1960 e início dos anos 

de 1970. Principalmente na segunda metade do século XX, os quadrinhos, mais 

especificamente os do gênero de super-heróis, ganharam o mundo. Com essa expansão 

mundial, ocorreu uma demanda por enredos mais elaborados, desenhos melhor acabados 

e uma melhora do suporte material dessas revistas. Não obstante a isso, o foco que até 

então era quase que total nos personagens, passou a ser dividido com quem os escrevia. 

Os autores se tornaram tão relevantes em suas histórias quanto os heróis aos quais eles 

davam vida nas páginas das revistas.  

Para isso, buscar diálogos com temas mais complexos e mesmo polêmicos, passou 

a ser um lugar comum nessas obras, e suas conexões com o campo das artes, e da 

sociedade em geral, só veio a aumentar. Vários acontecimentos sociais possuem impacto 

direto na produção de HQs, aparecendo de maneira direta ou indireta no enredo, nos 

desenhos, nas falas dos personagens etc. Morrison é apenas um dos vários autores que 

recorrem a esse tipo de escrita, transpondo acontecimentos que acontecem no mundo real 

para o mundo fictício, borrando as fronteiras entre um e outro nas páginas de suas obras. 

Segundo Rodolfo Grande Neto, quando o mesmo analisa os trabalhos de Frank 

Miller, quando um grupo de escritores de HQs decide se mobilizar em prol de sua classe, 

buscando um maior profissionalismo, não apenas nas suas condições de trabalho, mas na 

forma de tratamento com relação a seus empregadores, ao público consumidor, a 

sociedade como um todo, um movimento ganha forma. Esses autores estavam não apenas 

preocupados em estabelecer melhores condições de trabalho para si e para seus pares, 

mas também de adentrar efetivamente no rol de grandes artistas e pensadores do 

período.65 

 Artistas, pois suas obras dialogavam com variados elementos do campo artístico. 

Não apenas no aspecto semiótico, como o uso de cores, tons, aquarelas, símbolos, e 

diversos outros recursos artísticos clássicos no sentido visual, mas também no aspecto 

intelectual, de conferir às suas obras um caráter reflexivo, que dialogassem diretamente 

com seu público alvo. Mais do que isso, era carregar em si traços e marcas de quem as 

escreve e as desenha, demonstrando um nítido interesse em perpetuar sua obra não apenas 

 
65 GRANDE NETO, ibidem, 2016, p. 25-37. 
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com o intento de vender mais, mas de mexer com os leitores, causar impacto, e repensar 

as críticas que aparecem na obra à sociedade ou as temáticas em questão. 

 Morrison era um desses artistas que detinha essas preocupações com os elementos 

além das obras que fazia. Ao escrever Homem Animal, Morrison traz ao debate temas 

como a extinção dos animais, o terrorismo ecológico e o uso desumano de cobaias em 

laboratórios, por exemplo. São temáticas que não eram habituais, mesmo para o herói em 

questão, e essa fase ainda hoje é lembrada por estudiosos dos quadrinhos como uma das 

mais importantes do personagem, devido ao seu impacto comercial e social.66 

 Em outra obra reconhecida de Morrison, Zenith, que data do ano de 1987, o autor 

se aproveitou para criar uma atmosfera mais diferenciada ainda dos super-heróis. Em 

linhas gerais, Zenith conta a história de um popstar sendo o único herói em atividade 

depois que os combatentes da Segunda Guerra Mundial faleceram e a super equipe de 

heróis conhecida como Nuvem 9 foi dissolvida, ainda em meados dos anos de 1960. 

Quando deuses sombrios de outra dimensão resolvem tomar o planeta Terra, Zenith 

precisa se unir a uma série de heróis aposentados para deter essa ameaça. A grande sacada 

era que Zenith estava muito mais preocupado com sua agenda de shows, do que com 

salvar o mundo de fato. O quadrinho mostrava um herói muito mais humano do que super. 

Mais que isso, ele se utiliza da obra para criticar o Partido Conservador inglês, e 

explorar toda uma gama de diferenças culturais entre as gerações na sociedade, haja visto 

que os pais de Zenith foram também heróis nos anos de 1960 e ele atua em meados dos 

anos de 1970 e de 1980. A ideia era abordar os conflitos ideológicos entre as diferentes 

gerações, e enaltecer que os heróis britânicos não eram os norte-americanos. Para além 

das roupas e uniformes chamativos, os heróis britânicos eram politizados, e quando era 

para ser super, possuíam preocupações políticas e morais muito mais nobres, nas páginas 

escritas por Morrison. 

Já em Os Invisíveis67, outro trabalho autoral de Morrison, o autor vai ainda mais 

além. Morrison transforma uma série de estereótipos criados pelos norte-americanos 

extremamente preconceituosos em um grupo de super-heróis: um lutador de artes 

marciais, uma travesti brasileira com família mexicana, uma garota com problemas de 

desenvolvimento, um jovem nerd inglês e um mendigo. Ao exaltar figuras tão colocadas 

de lado pela sociedade norte americana, Morrison propõe uma leitura sob um ângulo 

diferente do conceito de herói. São inúmeras as referências dentro da obra, com destaque 

 
66 MORRISON, ibidem, 2012. 
67 Por Grant Morrison e Steve Yeowell, de 1994. MORRISON, op. Cit., 2012. 
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para o uso da mitologia asteca, literaturas medievais, viagens no tempo, debates como o 

da Teoria do Caos, sociedades secretas, dentre outras.68 

Mas possivelmente a obra mais lembrada de Morrison com certeza foi seu trabalho 

com Batman, em 1989, numa história fechada do cavaleiro das trevas que acabaria se 

tornando uma das mais importantes da mitologia do herói. Asilo Arkham foi um marco 

nas HQs, pois destronava sua figura central e questionava de maneira incisiva toda a 

sanidade do herói e a importância de sua figura na sociedade. Cabe aqui ressaltar que tal 

conto, ilustrado por Dave McKean69, tornou-se um dos grandes clássicos do Batman, 

sendo reproduzido e rediscutido de forma incessante desde sua publicação, até nossa 

atualidade70, tendo grande influência em boa parte das obras sobre o Batman desde então. 

Conforme o próprio Morrison, em uma entrevista em 2011: 

 

Quis criar algo que fosse mais como uma composição 

musical ou um filme experimental do que uma banda 

desenhada de aventuras típica. Quis fazer uma história do 

Batman do ponto de vista onírico, do ponto de vista do 

hemisfério irracional e emocional, como resposta ao 

tratamento muito literal dos super-heróis, muito ‘realístico’ 

e muito ‘hemisfério esquerdo do cérebro’, tão em voga na 

altura, depois de livros como O Retorno do Cavaleiro das 

Trevas ou Watchmen. 71 

 

Ou seja, a ideia era justamente escapar desse aspecto mais comum das histórias 

de super-heróis e criar um contexto perturbador, de desconforto ao leitor. Demonstrar 

toda a obscuridade e toda a loucura presentes na história, e fazer com que o leitor se insira, 

se sinta parte desse universo escuro e doentio da HQ e incomode-se com isso, que pense 

e reflita sobre, buscando conferir a obra um caráter artístico. 

Se num primeiro momento, Morrison e uma leva de outros autores, como Frank 

Miller e Alan Moore por exemplo, queriam aproximar os heróis da realidade o máximo 

 
68 Aqui fica o destaque para o segundo grande arco d’Os invisíveis, intitulado Arcádia, onde eles fazem 

uma viagem no tempo até a França no período revolucionário, no século XVIII, com o intento de resgatar 
o Marquês de Sade para que ele os ajude a planejar o futuro da humanidade. Publicada pelo selo Vertigo da 

DC Comics, durante os anos de 1990. MORRISON, ibidem, 2012. 
69 Famoso desenhista de HQs, ilustrador, cineasta e músico inglês, conhecido por seus traços que alteram a 

percepção de realidade do leitor, e o provocam sensações adversas. Um dos seus trabalhos mais lembrados 

se encontra nas capas da HQ Sandman, escrita por Neil Gaiman, também do ano de 1989. MORRISON, 

op. Cit., 2012. 
70 Já tendo ganhado várias republicações, edições de luxo e edições comemorativas, tendo em vista a grande 

demanda do público pela história. MORRISON, op. Cit., 2012. 
71 SINGER, Marc. Grant Morrison: Combining the Worlds of Contemporary Comics. University Press of 

Mississippi, 2011. p. 28. Trad. Livre. 
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possível, Morrison se propõe a observar esses heróis utilizando toda uma simbologia mais 

onírica, mais fantasiosa, para poder desconstruir sua realidade plausível e aceitável. Ao 

questionar a sanidade de um homem que veste um collant preto e sai a caça de criminosos 

durante a madrugada para fazer justiça com as próprias mãos, Morrison questiona toda 

uma ideia de heroísmo, presente na figura dos vigilantes, e do problema que isso ocasiona 

quando deixa de ser ficção. 

Essa história em questão foi toda pensada como um conto, onde passado e presente 

culminam num final simultaneamente. Ao lidar com a psique abalada do herói ao se ver 

como um igual aos criminosos que ele combatia com tanta paixão, o leitor percebe toda 

a humanidade presente numa figura fictícia que ganha mais proximidade com a realidade 

do que nunca. E a ideia de borrar a fronteira entre ficção e realidade na cabeça do leitor é 

justamente um dos intentos do autor, ao criar um universo ficcional calcado na realidade. 

Aqui é importante ressaltarmos o trabalho de arte de Dave McKean no quadrinho. Tudo 

na obra, desde sua diagramação, a concepção visual dos personagens, as variadas técnicas 

de ilustração e distribuição de quadros e cores, bem como as incontáveis referências a 

outras mídias e obras, não só conferem a história um caráter singular, como ampliam de 

maneira intensa os seus diversos signos e significantes. 

Enquanto em algumas obras do autor, seu caráter é mais ligado aos aspectos 

comerciais, fica nítido que nas obras aqui citadas existe um envolvimento maior, um 

intento maior em assinalar a obra enquanto sua. Morrison se coloca a frente das obras, já 

fazendo com aqueles que venham a ler seus trabalhos, já esperem o que encontrar, e ainda 

assim, se surpreendam com as inúmeras possibilidades que suas obras possuem. 

Ao abordar temáticas tão variadas, expondo problemas sociais, críticas ao status 

quo vigente, Morrison enaltece a ideia de que HQs não são mais meros produtos 

descartáveis. Junto a ele, uma leva de autores, deu forma ao movimento que cada vez 

mais ganhou força, e enobreceu um gênero de literatura ao ponto de trazê-lo ao centro de 

outros debates e mídias, como o cinema, jogos de vídeo e a televisão por exemplo. E o 

grande marco dessa Era das Trevas era justamente complexificar. 

Mas tão importante quanto pensar no que os quadrinhos estavam falando ou com 

o que estavam preocupados nesse período, é interessante pensarmos no que seus 

contextos de produção estavam vivenciando. Compreender os acontecimentos, os espaços 

sociais dos artistas, bem como seu diálogo com suas realidades, nos permitem pensar em 

como esses espaços influenciaram ou não suas obras, e como essas influências se 

propagaram em seus trabalhos, direta ou indiretamente. 
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1.5 Os EUA na década de 1980 e seus reflexos nos quadrinhos 

 

Partindo mais para o contexto de produção, um aspecto a ser analisado se define 

justamente durante os anos de 1980 e de 1990 no local de produção da fonte, os EUA. A 

década de 1980 fora marcada por uma série de impulsos no consumo urbano, como 

consequência ao fim do conflito no Vietnã, o cinema, a televisão e as diversas mídias 

impressas ganharam cada vez mais força e espaço na sociedade americana.72 Com os 

diversos investimentos dentro da indústria cultural, aumentou também o consumo, e essa 

indústria dialogava diretamente com o governo dos EUA no momento, bem como com 

os discursos de self-made man73, numa tentativa de rebuscar essa identidade mais bélica 

e masculinizada dos norte-americanos, que havia sido abalada com a derrota no conflito 

no Oriente.74 

Os traumas ocasionados ainda pelos conflitos mundiais fizeram com que a 

sociedade norte-americana se preocupasse cada vez mais com sua saúde mental. Esse 

crescente se deu como um movimento não apenas norte-americano, mas em diversos 

lugares do mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente. 

Com essa busca por tratar as condições mentais de diversas pessoas acometidas 

com esses transtornos, as pesquisas se desenvolvem e surge o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders),75 conhecido pela sigla DSM, que foi um manual criado visando justamente os 

profissionais da área da saúde mental, que lista diversos transtornos mentais e métodos 

para identificá-los e como lidar com eles. Sua primeira publicação é do ano de 1952, mas 

vale ressaltar que no ano de 1980, o DSM-III foi publicado, e influenciou inúmeros 

aspectos da psiquiatria, principalmente no sentido de diagnosticar transtornos mentais e 

facilitar as pesquisas empíricas76. Aqui é importante frisar que o DSM-III acarretou uma 

ampliação dos diagnósticos de doença mental, e consequentemente, dos remédios que 

seriam utilizados no combate a essas doenças. Há um grande impacto no mercado 

 
72 KELLNER, Douglas. A cultura de mídia – Estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. Bauru: Edusc, 2001. 
73 GRANDE NETO, ibidem, 2016, p. 46-49. 
74 Kellner aponta diversas críticas e situações que ocorreram dentro da indústria cultural durante a chamada 

Era Reagan, onde o presidente dos EUA possuía posturas mais agressivas, e de pouco diálogo, numa 

tentativa de reafirmar a masculinidade norte-americana. Ver KELLNER, Douglas. A cultura de mídia – 

Estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. Bauru: Edusc, 2001. P. 75-115. 
75 LOTUFO NETO, Francisco; ARAÚJO, Álvaro Cabral. A nova classificação americana para os 

transtornos mentais – o DSM-5. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, São Paulo, 

vol. XVI, n. 1, P. 67-82, 2012. 
76 LOTUFO NETO; ARAÚJO, idem, 2012, p. 26. 
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farmacológico, no sentido de expansão desses medicamentos, e isso acarretou reflexos 

diretos na sociedade norte-americana como um todo.  

Dentro dessa década de 1980, além dessa medicalização da sociedade, entre seus 

diversos movimentos e desdobramentos, temos também uma assim chamada nova 

medicalização do crime. Se em outros períodos históricos, tivemos movimentos como a 

frenologia77 e a eugenia78, por exemplo, tentando categorizar os seres humanos e 

enquadrar aspectos de sua mente, durante essa década de 1980 temos vários indivíduos 

que alegam insanidade mental e outros tipos de distúrbios para evitar a prisão, além de 

um impulso nas vendas de medicamentos psicoterapêuticos, como antidepressivos e afins. 

Há um forte movimento para se pensar as condições mentais nas pessoas de modo geral, 

e tanto a venda de medicamentos, como essa ideia de colocar o criminoso como um 

doente mental, ou alguém que possui problemas mentais, é algo muito nítido nesse 

período histórico.79 

Robert Whitaker, autor da obra Anatomia de uma epidemia: pílulas mágicas, 

drogas psiquiátricas e o aumento assombroso da doença mental, aponta que a psiquiatria, 

principalmente no fim da década de 1980 e meados da década de 1990, até nossa 

atualidade, remoldou profundamente nossa sociedade.80 Por meio do DSM, ela acabou 

estabelecendo uma espécie de fronteira entre o que é tido como normal e o que não é. 

Whitaker aponta ainda que se nossa compreensão social da mente humana, que no 

passado vinha de uma série de fontes, como grandes obras da ficção, investigações 

científicas e textos religiosos e filosóficos, é hoje simplesmente dada pelo DSM.81 

 Também podemos ressaltar a onda de violência urbana que assolou os EUA 

durante essa década de 1980, principalmente com gangues e o tráfico e consumo de crack 

 
77 Pseudociência que alega que as formas e protuberâncias do crânio são indicativas das faculdades e 

aptidões mentais das pessoas.  Criada no século XVIII na Europa, influenciou uma série de movimentos 

dentro da psiquiatria e da psicologia do século XIX, mas foi prontamente questionada e desacreditada por 

diversos movimentos da ciência ainda dentro do século XIX. Fonte: WIHE, John V. Science and 

Pseudoscience: A Primer in Critical Thinking. In: Encyclopedia of Pseudoscience. California: Skeptics 

Society, 2002. P. 195-203. 
78 Estudos que visavam o melhoramento humano, com base nos conhecimentos sobre hereditariedade e 

teorias raciais. Também surgidos na Europa, durante o século XIX, ganharam visibilidade com o 

impulsionamento do racismo e de ideais nacionalistas que inflamaram as nações europeias durante os dois 

conflitos mundiais. Fonte: SOUZA, Vanderlei Sebastião de. A história da eugenia em perspectiva. In: 

BOARINI, Maria Lucia. (Org.) A busca da perfeição: o ideário eugenista em pauta. Maringá: EDUEM, 

2019. P. 5-11. 
79 CONRAD, Peter. The medicalization of society: on the transformation of human conditions into treatable 

disorders. EUA: John Hopkins University Press, 2007. 
80 WHITAKER, Robert. Anatomia de uma epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento 

assombroso da doença mental. Trad. De Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Edit. Fiocruz, 2017, p. 28. 
81 WHITAKER, idem, 2017, p. 28. 
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nas ruas82. Isso criou uma espécie de ambiente que possibilitou a emergência de heróis 

mais estilizados como vigilantes nos quadrinhos da época, que eram uma resposta aos 

anseios de parte da população frente a esse tipo de criminalidade. Vigilantes acabam 

vendendo mais que os ditos heróis. Isso porque o herói serve como um exemplo, um 

arauto de justiça que é incorruptível, inquebrável. O vigilante não tem essa imagem: ele 

é apenas um homem que cansou de apenas observar as coisas acontecerem e parte para a 

guerra contra o crime, fazendo a justiça acontecer com suas próprias mãos. O Batman 

desse período é muito marcado por essa característica. 

 Filhos de uma geração marcada pela eminente guerra nuclear entre os EUA e a 

URSS, conhecida como Guerra Fria, toda a produção de quadrinhos de super-heróis nos 

EUA, ou boa parte dela, está sob essa sombra da guerra. Sombra essa que tem um impacto 

direto no tom das histórias, pois é uma experiência vívida para seus autores, que trazem 

para dentro de suas histórias vários aspectos de seus anseios, medos, traumas e vontades. 

Seus personagens são reflexos diretos de sua mentalidade, e de sua interpretação do 

mundo no qual estão inseridos. Como nos aponta Rodolfo Grande Neto: 

 

Fazer quadrinhos por “vocação” a geração que cresceu 

lendo quadrinhos e queria se profissionalizar muitas vezes 

fez parte dessa revalorização dos quadrinhos 

principalmente durante a década de 1980. Essa 

transformação não deve ser entendida como um processo 

natural, mas como parte da tomada de consciência dos 

artistas como produtores de arte e conteúdo, não meramente 

um emprego artesanal. Existe uma consciência crítica por 

trás de cada trabalho.83 

 

 Ou seja, muito mais que dialogar com suas realidades e contextos, boa parte dos 

autores dessa década de 1980 não tinham por intento apenas se colocar a frente de suas 

obras, mas também de ocupar um espaço na sociedade na qual atuavam. Mostrar que tanto 

seu ofício, o ato de produzir histórias, roteiros, quanto seu produto, o quadrinho em si, 

não eram mais meras formas de entretenimento, mas manifestações sociais, artísticas, 

culturais. Elas dialogavam e interferiam nos meios em que eram feitas ou propagadas, e 

seu consumo contínuo, desde sua produção até hoje, demonstra o impacto que tais 

produções detiveram no mercado. 

 
82 BLUMSTEIN, ibidem, 2005. 
83 GRANDE NETO, ibidem, 2016, p. 33. 
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 Para além disso, num período com um vasto número de artistas querendo seu 

espaço em mercados editorais e grandes editoras, era necessário trazer algo de inovador, 

colocar algo de diferente em suas obras. Nesse sentido, vários autores tentaram inovar em 

suas histórias, no sentido de dialogar com elementos mais clássicos da literatura, ou 

mesmo pensar em diálogos mais diretos a sua temporalidade. Essas tentativas resultaram 

em obras que abordavam as mais diferentes temáticas, mas que de maneira direta 

dialogavam com quem as lia, estabelecendo um universo ficcional, mas calcado de 

maneira muito sólida na realidade e nas sociedades em questão. Não só abordando crimes, 

consumo de drogas, mas também pensando questões como o lado psicológico desses 

personagens, suas emoções e traumas, seu lado mais humano. 

 Neste sentido foram edificadas as discussões sobre a pesquisa. É pensar no 

quadrinho enquanto fonte e objeto de análise para a pesquisa, e dialogar com as várias 

possibilidades dentro dos nichos de história da arte, história da loucura, história dos 

intelectuais, história da medicalização, entre outros tantos possíveis. Na próxima parte 

deste trabalho, as discussões estarão focadas em pensarmos nos aspectos técnicos da 

fonte, analisando seu roteiro, construção e produção de maneira mais esmiuçada, afim de 

compreendermos porque Asilo Arkham é esse marco no gênero em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPÍTULO II - ENTRANDO NO ASILO 

 

No segundo capítulo deste trabalho, a ideia é fazermos uma análise da fonte nos 

seus aspectos teóricos e técnicos. Entender a materialidade da fonte, e sua proposta 

enquanto obra de arte, enquanto literatura, é fundamental para compreendermos de 

maneira mais ampla suas propriedades e efeitos na sociedade. A ideia então é tratar sobre 

a história central de Asilo Arkham, que é a rebelião no recinto e como o herói lida com 

ela; também tratar da história paralela que perpassa o quadrinho, que é a história do 

fundador do asilo, Amadeus Arkham, e de que forma ela se cruza com a história central 

no desfecho da obra; e por fim, fazer uma junção de todos os elementos no capítulo, que 

se objetificam na obra e em suas propostas intelectuais e materiais. 

Dialogando com teóricos das HQs, ao analisarmos a fonte, são perceptíveis as 

diferenças de suas configurações gerais para a grande maioria das demais histórias. Sua 

arte bastante específica, a singularidade de sua forma em abordar as temáticas propostas, 

transformou Asilo Arkham em uma obra muito importante, por propor abordagens muito 

mais densas das figuras recorrentes na história do herói, bem como referenciar diversos 

elementos da literatura clássica ou ainda figuras populares na sociedade. Essas análises 

se fazem necessárias ao compreendermos a fonte de maneira mais ampla. 

 

2.1 Asilo Arkham e o quadrinho enquanto espaço 

 

 A graphic novel Batman - Asilo Arkham: Uma séria casa em um sério mundo, 

escrita por Grant Morrison e ilustrada por Dave McKean em 198984, e publicada no Brasil 

no ano seguinte, foi a fonte escolhida para a pesquisa aqui desenvolvida, mais 

especificamente a edição nacional de 2003, da Panini Comics. Toda a sua complexidade 

e seus traços singulares nos trazem uma história do cavaleiro das trevas, que inova no 

sentido de mostrar a fragilidade mental, não apenas dos presos e dos inúmeros vilões que 

se encontram trancafiados no asilo85, mas do próprio herói em si, tendo sua sanidade e 

motivações postas à prova na HQ. 

 
84 Publicada pela DC Comics nos EUA e pelas editoras Abril e Panini Comics no Brasil. 
85 O Asilo Arkham de Elizabeth para criminosos insanos é uma instituição fundada por Amadeus Arkham, 

nome inspirado na cidade fictícia homônima presente nos contos de H. P. Lovecraft. O nome Elizabeth é 

uma homenagem a mãe do fundador, Elizabeth Arkham. A primeira vez que o asilo apareceu nas HQs foi 

em Batman #258, em outubro de 1974, escrito por Dennis O’Neil e desenhada por Irv Novick. 

MORRISON, ibidem, 2012. 
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 Mas Asilo Arkham não fora a precursora deste estilo de HQ, mais madura, contida 

de temáticas mais densas, direcionada a um público mais adulto. Alguns anos antes, mais 

precisamente em 1986, Frank Miller, já citado neste trabalho, lançara uma obra que teria 

um impacto muito vasto dentro do universo dos quadrinhos. O retorno do Cavaleiro das 

Trevas86 foi uma história icônica do herói de Gotham que teve suas edições publicadas 

entre fevereiro e junho do ano do seu lançamento e acabou por influenciar uma série de 

aspectos nas produções que se seguiram a ela. Como nos aponta Rodolfo Grande Neto, 

em sua dissertação de mestrado Manifestações políticas na obra O Cavaleiro das Trevas 

de Frank Miller: 

 

A influência de Cavaleiro das Trevas não seria diferente 

também nos quadrinhos, servindo como base para toda uma 

geração a produzir histórias mais adultas. Durante os anos 

1990, os quadrinhos violentos e expositivos se tornaram a 

grande referência do mercado editorial sendo marcados 

principalmente pela criação da Editora Image, 

especializada em quadrinhos de ação e que privilegiava 

muito mais a dinâmica da narrativa visual do que o 

desenvolvimento de roteiro.87 

  

 Ou seja, essas características da assim chamada Era das Trevas não se limitam a 

apenas algumas obras. Elas se perpetuaram e ecoaram por uma infinidade de outras obras 

durante o período e após ele. São notórias suas influências até hoje em diversos aspectos 

do universo do Batman, não só nas HQs, mas em todas as mídias vinculadas ao herói. 

Perceber o amadurecimento dessas histórias é um aspecto importante deste trabalho, notar 

de que modo essas histórias tomaram temáticas mais profundas demonstra diretamente as 

intencionalidades do autor para com seu trabalho: enobrecê-lo. 

 A história de Asilo Arkham se passa num primeiro de abril, conhecido 

popularmente como dia da mentira, quando uma rebelião acontece dentro da instituição 

para doentes mentais, onde estão praticamente todos os inimigos do herói. Algumas 

exigências absurdas são feitas, algumas são atendidas, mas finalmente, o Coringa88, 

principal inimigo do morcego, decide falar com os negociadores da polícia de Gotham 

City e faz uma última exigência: ele requisita a presença de Batman dentro do asilo para 

 
86 Vale ressaltar que idem a obra de Frank Miller não é a pré cursora deste movimento. Ela, assim como o 

trabalho de Morrison, faz parte de um movimento de obras que adotaram essa postura mais política, mais 

firme, mais adulta. MORRISON, ibidem, 2012. 
87 GRANDE NETO, ibidem, 2016, p. 154. 
88 Figura que será mais bem explorada no terceiro capítulo deste trabalho. 
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uma espécie de passeio durante algumas horas. Com o vilão ameaçando torturar e matar 

os funcionários, Batman, mesmo questionado pelo chefe de polícia, James Gordon, 

decide atender à exigência. Adentrando o asilo, o herói é forçado a andar pelos vários 

corredores sozinho, enquanto é confrontado e perseguido por alguns de seus inimigos, 

mas principalmente, é assombrado por uma série de pensamentos, lembranças e traumas. 

Paralelamente à história central, é contada a história de Amadeus Arkham, fundador do 

asilo, mostrando elementos de várias fases de sua vida, e as razões e motivações que 

levaram ele a fundar o asilo, e de que forma sua história de vida e seu trabalho estavam 

conectadas com o Batman e com essa rebelião que estava acontecendo. 

 Dentro do quadrinho, inúmeras são as referências a outras obras, lugares e 

personalidades famosas. Desde citações diretas, passando por indícios, e chegando a 

informações escondidas na obra89, o quadrinho faz referência a grandes nomes da 

literatura mundial, como Lewis Carrol e H. P. Lovecraft, autores renomados do campo da 

psicologia, como Sigmund Freud e Carl Jung, ou ainda ícones da cultura pop, como 

Aleister Crowley, famoso ocultista e escritor inglês. Serão aqui trabalhadas as 

especificidades narrativas, de roteiro, de análise dos elementos mais artísticos, 

promovendo um diálogo entre o autor, sua vida e sua obra, e como tais elementos se 

cruzam dentro da fonte escolhida. É pensar o quadrinho justamente como um espaço 

passível de ser trabalhado sobre diferentes ângulos e perspectivas, por meio do qual, 

discursos são veiculados, ideias são atacadas ou defendidas e o leitor, ao consumir, 

interage com esse espaço e com as pessoas que através dele se manifestam. 

Henri Lefebvre propõe entender o conceito de espaço como uma produção. Ou 

seja, a ideia de que o espaço é uma criação, e é onde as coisas acontecem, sendo ele 

socialmente produzido. Lefebvre propõe também que abandonemos a ideia do espaço 

“como passivo, vazio, ou então, como os ‘produtos’, não tendo outro sentido senão o de 

ser trocado, o de ser consumido, o de desaparecer.”90 O espaço é algo praticado, é algo 

aonde de fato as coisas acontecem e são. Os sujeitos estão vinculados aos espaços, por 

meio de suas práticas e por suas identificações. 

 Ao pensarmos o quadrinho como um espaço, pensamos nele junto com seus 

praticantes. As HQs são praticadas por aqueles que as escrevem, as desenham, as editam, 

as produzem, as vendem e finalmente, por aqueles que as consomem. Em todo esse 

 
89 Algo escrito numa parede, ou balões que não pertencem a nenhum personagem diretamente, por exemplo. 
90 LEFBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. de Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins. Paris: 

Editions Anthropos, 2000, p. 7. 
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percurso, leituras diferentes são feitas sobre as HQs, e as formas como elas acontecem 

também muda. A significação que ela tem para o autor é diferente do que aquela que ela 

possui para aquele que a vende, e muda novamente para o consumidor. Ou seja, um 

mesmo espaço é praticado por pessoas diferentes e possui significados diferentes idem. 

 O autor significa a fonte segundo sua bagagem de vida, teórica e de experiência. 

91Por meio dela, nesse espaço, ele produz e reproduz discursos com os quais compete, na 

maioria das vezes, ou mensagens que nem sempre estão explícitas, mas se encontram 

mais sucintas na fonte. Aí entram os artistas e desenhistas da fonte. Ao ler e interpretar 

os roteiros propostos, junto com o autor eles trazem para o espaço imagético o texto que 

antes só havia em caráter escrito. O uso de cores mais densas e fortes, uma disposição 

mais precisa dos quadros, passando uma ideia de ordem, firmam a ideia na composição 

feita entre texto e imagem. Já o uso de cores mais dispersas, menos conexas, com uma 

disposição menos precisa dos quadros, evidenciam uma ideia de ausência de sentido, de 

intensidade onírica, mais próxima de uma ilusão ou de uma alucinação do que de um 

acontecimento real. 

 Na edição, são recortados ou inseridos elementos que tornam a história mais 

comercial e tangível. Não necessariamente tem o aval do autor ou do desenhista, mas é 

um corte necessário, pois nem sempre o material original é considerado o ápice potencial 

da HQ, no sentido econômico e estético.92 Após o processo de edição, vem o processo de 

prensagem e impressão, onde o quadrinho ganha vida no espaço físico de fato. Nessa 

impressão, são definidas precisamente as cores, o tamanho das edições, tipo de papel, 

capa, tiragem e afins. Feito isso, elas vão para as transportadoras para finalmente chegar 

às bancas de revistas e livrarias, para serem comercializadas. Aí então, elas chegam para 

seus leitores. Aqui por fim, a fonte encontra o seu fim, por assim dizer, sendo lida e 

interpretada por seus vários consumidores, repercutindo pelo mundo de vários modos. 

 É perceptível que em nenhum momento, os espaços aqui são vazios ou são 

estáticos. A todo exemplo citado, notamos que os espaços que envolvem o quadrinho para 

além de ela mesma são praticados, são sociais, envolvem diferentes pessoas e olhares. O 

 
91 É interessante percebermos nesse sentido como os autores começam a construir uma espécie de rede de 

produção de obras, visando edificar um campo não apenas artístico de produção, mas de ideias, de 

conceitos, que lhes garantiram um espaço tanto no campo das artes, quanto no campo intelectual. Ver: 

BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: Gênese e estrutura no campo literário. Trad. de Maria Lucia 

Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
92 Aqui entram os interesses comerciais da editora responsável pela publicação do quadrinho. Nem sempre 

é interessante fazer críticas ao governo, ou atacar decisões vindas de cima, pois isso pode ter um reflexo 

negativo para o autor, para a editora, e todos os envolvidos. Desta forma, as edições são fundamentais para 

que o quadrinho venha a público num molde mais comercial. 
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espaço é algo em movimento, e como nos aponta Noam Chomsky, há um espaço mental 

da linguagem que se inscreve em um espaço social.93 Ou seja, seguindo a linha de 

pensamento de Lefebvre, há uma separação, uma ruptura entre o mental e o social, que 

acontece de acordo com as necessidades do momento de sua produção. A produção da 

fonte se dá nos espaços em que ela acontece, o mental, o físico e o social. E pensar esses 

espaços não se limita a suas práticas, mas também as suas representações e como esses 

espaços servem a essas representações. 

 Há de se pensar ainda o espaço que o quadrinho constitui enquanto gênero 

literário. Entender a HQ como uma produção, um espaço, sendo ela uma representação, 

um entendimento de outro espaço, seja ele mental (as ideias e intencionalidades do autor) 

ou social (o contexto de produção, aonde a revista vai ser comercializada e por quem será 

consumida) é um processo importante nesse trabalho. 

 Esses debates servem para pensar o espaço social que a obra ocupa. Michel De 

Certeau pensou o conceito de espaço como um cruzamento de movimentos. É algo 

produzido pelas operações que o orientam, o fazem funcionar e o temporalizam. É um 

lugar praticado criado diretamente pelas ações, pelos relatos dos indivíduos. Enquanto o 

lugar é conceituado como algo que indica estabilidade, ordem, sendo a configuração 

instantânea de posições, o espaço é movimento.94 

 Pensar toda essa mobilidade dentro de um quadrinho não é um processo tão fácil. 

E explorar e construir uma discussão entre HQs, transtornos mentais, e história não é um 

processo simples. Desta forma, uma interdisciplinaridade é necessária, buscando 

elementos não apenas na historiografia, mas também recorrendo ao campo das artes, da 

filosofia, da sociologia, da antropologia, e ainda da psicologia, como ferramentas que 

auxiliarão e embasarão as discussões aqui propostas. Na interpretação de uma fonte que 

trata de aspectos como a loucura e os traumas psicológicos, e na interpretação das 

inúmeras implicações sociais que o quadrinho ocasionou, usar-se dessa 

interdisciplinaridade é fundamental. 

É justamente no diálogo e na problematização entre temas históricos que emergem 

nos debates acadêmicos, como a história da loucura, a história da saúde, a medicalização 

do crime, e a fonte aqui escolhida, uma graphic novel, é que serão construídas as 

discussões deste trabalho. Pensar em como uma fonte histórica pode ser lida, significada 

 
93 CHOMSKY, Noam. Arquitetura da linguagem. Trad. de Alexandre Morales e Rafael Ferreira Coelho. 

Bauru: Edusc, 2008. 
94 CERTEAU, ibidem, 1998, p. 201-202. 
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e ressignificada, de modo a possibilitar diferentes perspectivas sobre ela mesma, 

compreendendo que uma mesma história é composta por várias facetas. E, para tanto, 

observar não apenas a fonte, mas toda a sua abordagem, e de como sua temática fora 

desenvolvida, seja talvez a espinha dorsal do trabalho aqui proposto: buscar compreender 

a relevância em se abordarem questões humanas tão complexas numa manifestação 

cultural que já não se propõe a ser um simples passatempo descartável, mas sim uma obra 

de arte. 

Com isso se faz muito importante problematizar e pensar algumas questões. O 

quadrinho seria o que? Um periódico? Uma obra de arte? Um periódico, por conta da sua 

materialidade, forma de produção, divulgação e distribuição, e mesmo no formato no qual 

é desenvolvido. É também uma obra de arte, pois carrega uma série de elementos que a 

elencam como uma manifestação artística, seja por conta de sua narrativa, sua 

estruturação imagética, e mais precisamente na junção desses elementos, que faz com que 

surja essa literatura tão específica com uma linguagem também muito específica que são 

as HQs. E desta forma, é também uma fonte, pois é uma produção dentro de um contexto 

histórico social, que carrega discursos por parte de seus autores, visando problematizar e 

pensar questões relevantes dentro de sua temporalidade. 

 Nesse sentido, observar essa mudança e as suas causas e consequências, se faz 

fundamental no trabalho aqui proposto, pensando justamente nos reflexos sociais aos 

quais tais trabalhos como Asilo Arkham tiveram e ainda tem, ecoando de forma direta na 

franquia do herói, seja nos quadrinhos, no cinema, nos jogos de vídeo e de computador, 

e em toda uma vasta lista de produções sobre o Cavaleiro das Trevas. Não obstante, a 

análise total da HQ se faz necessária, pois tudo nela possui uma razão específica. Desde 

posicionamento de balões e personagens, passando pelo número de quadros por página, 

uso de tons e cores, balões ou não, absolutamente tudo dentro da fonte tem um por que. 

 

2.2 Analisando os aspectos técnicos do quadrinho 

 

Para compreender uma fonte, é necessário compreender sua estruturação enquanto 

produção, e com os quadrinhos, não é diferente. Suas múltiplas composições, tipos de 

construção, nunca remetem a um padrão. Existem muitos elementos que se assemelham 

dentro dos diferentes gêneros de quadrinhos, e ao analisar a fonte, é necessário perceber 

suas particularidades enquanto arte sequencial, pensando especificamente em alguns 
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nichos da arte imagética e sequencial, como as ilustrações, as charges, as tirinhas e os 

quadrinhos. 

Enquanto ilustrações servem como uma recriação do que está sendo descrito 

dentro de uma obra, não alterando ou influenciando a narrativa da história, o mesmo não 

pode ser dito das HQs, das charges e das tirinhas, por exemplo. Diferenciar essas 

expressões artísticas é importante, no que tangem as discussões aqui propostas. 

As charges são diferentes das demais expressões devido a forma como são 

estruturadas. Geralmente, elas possuem uma nítida crítica social e política, sendo 

apresentadas em um único quadro grande, que ocupa uma página inteira comumente, 

dialogando com elementos do cotidiano e com alguma temática contemporânea. E ainda 

que narre a partir de imagens e textos, não apresenta uma sequencialidade e por isso se 

diferencia das demais. Já as tirinhas e os quadrinhos detêm uma proximidade maior, 

possuindo a já citada sequencialidade, que nada mais é do que uma disposição de vários 

quadrinhos por página, dando a ideia de movimento para a história. O que difere uma da 

outra é a duração. Enquanto as tirinhas são finitas e autocontidas, expondo uma narrativa 

com começo, meio e fim, os quadrinhos possuem uma duração mais longa, podendo sua 

história perdurar por semanas, meses, ou ainda anos. 

Nesse sentido, pensar os trabalhos de autores como Scott McCloud95, Alvaro de 

Moya96, ou ainda o próprio Will Eisner, e outros tantos nomes, nos ajuda a perceber como 

conceber as construções das histórias dessa mídia. Em Asilo Arkham, existem uma série 

de especificidades, que não eram inéditas, mas que foram trabalhadas de uma forma tão 

singular que se tornaram referência das mais diferentes maneiras para os quadrinhos que 

vieram após a obra. 

No trabalho aqui proposto, é fundamental perceber, como nos aponta Will Eisner, 

que: 

 

A configuração geral da revista de quadrinhos apresenta 

uma sobreposição de palavra e imagem, e, assim, é preciso 

que o leitor exerça as suas habilidades interpretativas 

visuais e verbais. As regências da arte (por exemplo, 

perspectiva, simetria, pincelada) e as regências da literatura 

 
95 O autor vai apontar que o ponto que separa os quadrinhos das demais mídias é justamente a técnica de 

justapor imagens e criar movimento. MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. Trad. de Helcio de 

Carvalho e Marisa do Nascimento Paro. São Paulo: Makron Books, 2005. 
96 Autor da obra História das Histórias em Quadrinhos, de 1993, onde o autor acompanha toda a cronologia 

dessa mídia, com enfoque nos quadrinhos americanos como um todo. MOYA, Álvaro de. História das 

histórias em quadrinhos. São Paulo: Brasiliense, 1993. 
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(por exemplo, gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se 

mutuamente. A leitura da revista de quadrinhos é um ato de 

percepção estética e de esforço intelectual.97  

  

O autor nos remete a pensar em uma teoria sobre a escrita, produção e leitura de 

histórias em quadrinhos. Desde a estética, a posição de quadros, balões, tamanho das 

letras, todas as possibilidades dentro das HQs. Em Asilo Arkham, o processo de análise 

passa por esse processo. A estruturação do quadrinho não segue um padrão mais 

tradicional, e não há uma sequência de quadros por página, o que é algo justamente 

proposital, pois, de tal modo, o leitor não sabe o que vem na página seguinte, fazendo 

com que ele leia o quadrinho com certa angústia, sem saber ao certo o que esperar. E esse 

tom é justamente a ideia. É sentir na pele o que o Batman sente ao caminhar nos 

corredores do Arkham, esse pavor, essa incerteza. 

Explorar tal fonte é um trabalho extremamente complexo, pois são muitos os 

fatores a serem considerados. As escolhas de roteiro feitas pelo autor, a escolha de cores 

específicas por parte do artista, o papel escolhido para imprimir o quadrinho, a 

diagramação de quadros, balões, analisar toda essa estrutura da HQ é fundamental, pois 

modifica o olhar sobre ela enquanto objeto de análise. Não apenas causalidade, tudo 

possui uma razão, uma causa e uma consequência. Razão, por exemplo, de determinado 

quadro ou fala estar em determinado lugar da página para despertar o olhar do leitor de 

determinada forma causando-lhe determinada reação; causa para elencar a história, numa 

sequência que o quadrinho estabelece viajando entre temporalidades e localidades, 

construindo o enredo de forma concisa e sólida; e consequência, no sentido de acometer 

ao leitor um sentido de expressão, que é aquele que o autor da obra quer passar, mais o 

trabalho do ilustrador da mesma, somadas ainda às impressões pré leitura, durante a 

leitura e pós a leitura da HQ. 

 Ou seja, a ideia era justamente escapar desse aspecto mais comum das histórias 

de super-heróis e criar um contexto perturbador, de desconforto ao leitor. Demonstrar 

toda a obscuridade e toda a insanidade presentes nas figuras do Batman, do Coringa, de 

Amadeus Arkham, e nas demais figuras presentes na história. É fazer com que o leitor se 

insira, sinta-se parte desse universo escuro e doentio da HQ e incomode-se com isso, que 

pense e reflita sobre, conferindo a obra um caráter muito mais preocupado em causar um 

efeito do que simplesmente atender a uma lógica de mercado. 

 
97 EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 1985, p. 5. 
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 Nesse sentido, dialogar com algumas das imagens do quadrinho é importante no 

sentido de perceber justamente essas construções que o autor propõe em sua obra. No 

detalhe escolhido abaixo, existem vários elementos a serem pensados. É um quadro 

aberto, não havendo limites dentro dele, que expõe o saguão principal do asilo. Os traços 

buscam expressar apenas o caos, expondo de maneira intensa a situação do motim. Além 

disso, diversos símbolos aparecem, existem alguns rabiscos em balões que aparentemente 

não pertencem a nenhum personagem, que poderiam ser atribuídos a algum detento, ou 

mesmo a casa. O uso de cores mais escuras ajuda a dar esse tom mais sombrio que a parte 

de dentro do asilo precisa mostrar. Enquanto em destaque, num primeiro plano, temos o 

Coringa, como um maestro regendo uma orquestra. A página é tão complexa e cheia de 

elementos que é difícil captar todos eles num primeiro olhar. O quadrinho todo é 

carregado de páginas assim, que escapam aos moldes mais tradicionais das HQs. 

 

Figura 1: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 36-37. 
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 O trabalho é todo desenvolvido numa coloração mais escura, dando o sentido de 

densidade que o autor da história quer que o leitor sinta, e que é, nesses anos de 1980, 

uma marca registrada do Batman, do cavaleiro das trevas.98 

 Cris Peter, autora do livro O uso das cores99, obra na qual a autora, renomada 

colorista de quadrinhos no Brasil e no mundo, discorre sobre alguns conceitos básicos 

sobre cores, suas interpretações e suas aplicações em variados âmbitos e formas, nos traz 

a seguinte definição para o que é cor: 

 

[...] cor é uma sensação causada pela vibração da luz ao 

atingirem os nossos olhos após refletida em um objeto. A 

qualidade do objeto de refletir a luz é que determinará as 

ondas que irão atingir nossos olhos resultando na cor que 

vamos enxergar. Sendo assim, cada objeto a nossa volta 

possui alguma qualidade ou característica em sua 

reflexibilidade que causará determinadas cores. Então, a cor 

não seria uma propriedade do objeto, e sim uma 

característica de sua reflexibilidade.100 

 

 Isso nos remete a problematizar a construção das cores no quadrinho, pois, ainda 

segundo a autora, “A cor ajuda a guiar o olhar do espectador. E isso não se aplica somente 

aos quadrinhos.”101 Ou seja, não pensando apenas na questão das cores, mas na própria 

montagem do quadrinho, um onde fica o que102, que é fundamental para entendermos ele 

enquanto fonte, ou ainda como objeto de análise. As cores do quadrinho são um de seus 

pontos altos, por serem extremamente chamativas e fora de ordem, intensas e em alguns 

momentos, perturbadoras. Eisner ressalta que a relação entre autor e leitor, nesse sentido, 

está atrelada de maneira direta: 

 

A compreensão de uma imagem requer uma comunidade de 

experiência. Portanto, para que sua mensagem seja 

compreendida, o artista sequencial deverá ter uma 

compreensão da experiência de vida do leitor. É preciso que 

 
98 Acabou por se tornar um padrão retratar o Batman sempre de maneira mais sombria, mais solitária, 

principalmente para afastar o personagem de seu caráter mais humorístico e colorido dos anos de 1960. 
KNOWLES, Christopher. Nossos deuses são super-heróis: a história dos super-heróis das revistas em 

quadrinhos. São Paulo: Cultrix, 2008. 
99 PETER, Cris. O uso das cores. Nova Iguaçu: Marsupial Editora, 2014. 
100 PETER, op. Cit., 2014, p. 129. 
101 PETER, op. Cit., 2014, p. 141. 
102 Os balões, as falas, as imagens, o número de quadrinhos por página, os tons de cores e sombras mais 

fortes e mais fracos etc. PETER, op. Cit., 2014. 
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se desenvolva uma interação, porque o artista está evocando 

imagens armazenadas nas mentes de ambas as partes. 103 

 

 Ou seja, a estruturação das cores e imagens no quadrinho é totalmente proposital, 

visando buscar e acessar dentro da cabeça dos leitores mecanismos que os façam entender 

ou não a história, sentir ou não o que acontece nela, e se envolver ou não com os aspectos 

mais fundamentais do quadrinho. Dessa forma, a interpretação do leitor sobre a obra é 

um aspecto fundamental dela, fazendo com que ela aconteça justamente nessa troca, nessa 

receptividade por ambas as partes, uma que escreve/ilustra, outra que a lê/interpreta, e nas 

ressignificações possíveis mediante todas essas trocas. 

 Nesse sentido, é importante darmos destaque no sentido de que, em todas as 

imagens em que o Coringa aparece, elas são sempre mais claras e nítidas do que as do 

Batman, sempre retratado nas sombras e na escuridão, e isso também é proposital. Elencar 

o herói como uma figura mais sombria, e o vilão como uma figura mais radiante, 

demonstra que o autor optou por centralizar mais a nitidez de cores na figura do Coringa. 

Tal enfoque pode ser justificado por ser o Coringa uma das figuras centrais do quadrinho, 

agindo como uma espécie de guia totalmente insano ao exemplo de sanidade que é o 

Batman, conflitando tais imagens, tanto a do Coringa como louco, como do Batman como 

são.104 Com isso, o autor reforça a ideia de que Coringa e Batman são justamente as duas 

polaridades entre o insano e o sano, respectivamente. E no meio deles se encontra um 

gradiente, uma variação gradativa, que seriam todos os outros personagens do quadrinho. 

Enquanto um é o extremo da loucura, o outro é o extremo da sanidade, ligados por uma 

mesma linha de conexão. 

 Ainda se tratando das cores, é interessante percebermos também que em alguns 

quadros elas não ficam fixas nos personagens ou nos lugares. A impressão que se passa é 

a de que umas se misturam as outras, como que num grande borrão, não havendo limites 

delineadores entre o asilo e os personagens. Como o próprio Grant Morrison falou sobre 

tal questão: 

 

 
103 EISNER, ibidem, 1985, p. 13. 
104 Esse jogo feito pelo desenhista e pelo autor nos remete a uma certa tradição histórica, que perdurou até 

meados do século XIX, onde o bom era retratado como belo, e o mau retratado como feio. Uma obra que 

trouxe uma perspectiva diferente o clássico de Victor Hugo, O corcunda de Notre-Dame, do ano de 1831, 

que tinha como personagem principal Quasímodo, que apesar de ser feio, quase que retratado como um 

monstro era bom e puro de coração. Essa brincadeira que o autor faz, se utilizando de elementos da história 

da estética, é um dos grandes marcos desse quadrinho. OLIVEIRA, João Vicente Ganzarolli de. A 

humanização da arte: temas e controvérsias na filosofia. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2006. 
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A construção da história foi influenciada pela arquitetura de 

uma casa - o passado e toda a história de Amadeus Arkham 

formam os pisos inferiores, as caves. Há passagens secretas 

que ligam ideias e segmentos do livro. Os andares 

superiores vão-se desdobrando em símbolos e metáforas. 

Fomos também fazendo referência à geometria sagrada, e a 

planta de Arkham House baseou-se na Abadia de 

Glastonbury e na Catedral de Chartres. A viagem pelo livro 

é como um passeio pelos andares da própria casa. A casa e 

a cabeça são uma só coisa. 105 

 

 Essa fala do Morrison mostra elementos diretamente presentes no quadrinho, 

representados nas falas e traços de suas personagens. Ao perceber a casa, o asilo e a 

cabeça, a mente do herói, como algo singular, o autor estabelece uma metáfora para os 

caminhos que a mente possui em suas inúmeras cadeias de pensamento. Mais do que isso, 

em momentos específicos da história, essa ideia aparece nitidamente, mostrando que os 

personagens, além de vilões do herói, são reflexos e aspectos de seus medos e traumas. 

E além disso, essas não delimitações de traços (ou delimitações diferentes do 

padrão de traços em HQs) que são uma marca registrada de Dave McKean, dão a força 

necessária a ideia e a história que o quadrinho se propõe a trazer, dessa loucura 

compartilhada que afeta a todos, e não deixa ninguém, nem mesmo o herói, escapar. 

Observar esse aspecto das cores é fundamental na percepção e no intento que os artistas, 

nesse caso tanto roteirista como ilustrador, desejam passar aos seus leitores. Usando as 

palavras de Cris Peter, “Cada artista interpretará a imagem à sua maneira para poder 

reproduzi-la. Não há cor verdadeira das coisas, e sim uma interpretação de cada 

artista.”106 Ou seja, cabe somente ao artista construir sua leitura dos personagens com os 

quais ele trabalha, talvez daí brote o tão singular olhar de Grant Morrison e Dave McKean 

sobre o cavaleiro das trevas e o seu arqui-inimigo, o palhaço do crime. Analisando dessa 

forma, fica nítido o motivo de as cores do quadrinho serem extremamente intensas: é 

justamente para com que os leitores sintam a intensidade que elas sugerem, para que a 

fronteira entre loucura e asilo, herói e vilão, sanidade e insanidade seja borrada. Ainda 

nos utilizando das palavras de Cris Peter, “Cada um de nós tem experiências diferentes 

com as cores, vivências particulares, interpretações distintas.”107 

 
105 MORRISON, Grant. Arkham Asylum: A serious house on a serious earth. 15th anniversary edition. DC 

Comics, 2005. p. 5. 
106 PETER, ibidem, 2014, p. 50. 
107 PETER, ibidem, 2014, p. 96. 
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 Deste modo, é fundamental que fique claro que muito dos resultados de uma obra 

como essa, ou de sua análise, se dão justamente nas trocas que permeiam sua existência. 

Seja do autor para com a editora, da editora para com os locais de venda, do autor para 

com os leitores, do autor para com a obra, ou então, finalmente, dos leitores para com a 

obra. Seja na leitura do enredo, na observação das cores, dos quadros, dos balões ou de 

qualquer outro aspecto técnico do quadrinho, é no processo de consumo da arte que ela 

se constrói ou se destrói. Que ela se edifica ou desaba. Que ela permanece, ou se esvai 

com tempo. 

É possível observar também a estruturação dos balões e das falas dos personagens. 

Os diálogos construídos numa HQ têm o intento de ecoar dentro da cabeça do leitor, e lá 

dentro devem surtir os seus efeitos: uma voz mais grave e firme para o Batman, por 

exemplo, ou ainda uma gargalhada sádica e doentia com gritos do Coringa, tudo isso é 

construído na cabeça de quem lê o quadrinho por meio da exposição das falas. Deste 

modo, a forma como elas são apresentadas influenciam diretamente na sua significação 

por parte de quem o lê. 

 Em Asilo Arkham, os balões são incertos, e o que diferencia as falas entre os 

personagens são as cores e os tipos de fontes utilizadas. Isso possui uma razão específica 

interessante, pois assim como nos aponta Eisner, tanto os balões como os quadrinhos 

servem para delimitar tanto as falas e pensamentos, como os locais onde ocorrem as ações 

e interações dos personagens. Nesse sentido, a ausência de balões, e de quadros, em 

variados momentos, demonstra justamente a ideia de espaço ilimitado, tanto dentro do 

asilo, como nos pensamentos e falas dos personagens, borrando as fronteiras do real e do 

onírico. Ao pensar no insano como um mundo que não é real, ou transformar o insano em 

algo que é real, Morrison transita nessa fronteira que demarca sano e insano, realidade ou 

sonho. Quando se retoma a fala de que “a casa e a cabeça são uma só coisa” do autor, 

percebemos que essa fronteira, essa construção entre um elemento e outro também se 

altera não apenas na percepção do autor sobre a obra e seu contexto, mas também sobre 

as diferentes interpretações que os leitores, que o público consumidor, que os críticos de 

arte dão sobre as obras que estão sendo apresentadas. Ao se utilizar de determinados 

recursos estilísticos, Morrison e McKean dão mais ênfase a esse debate entre o que é real 

e o que não é dentro da obra, bem como sobre a relevância entre definir aquilo que é sano 

ou insano. 

Neste sentido, a próxima imagem demonstra um pouco dessas questões, 

demonstrando as falas de quatro personagens diferentes. 
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Figura 2: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 38. 

 

São visíveis as diferenças entre as falas dos personagens. Do Batman, o balão 

fechado, com o fundo negro, em letras brancas padrões; do Coringa, a ausência de um 

balão, com as falas em um vermelho e branco retorcido; e as do diretor do asilo, Charles 

Cavendish, e da psicoterapeuta Ruth Adams, outra funcionária do asilo, são os balões 

mais comuns nos quadrinhos, preto no branco com limites definidos. Isso dita, em certo 

ponto, o tom da voz dos personagens que ecoará na cabeça do leitor, e demonstra também 

como o personagem é dentro da história. Vale ressaltar que a linguagem utilizada pelos 

personagens é bastante específica. Enquanto o Coringa se manifesta de maneira 
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espalhafatosa, falando muito e tudo, de maneira natural, o Batman pouco fala, proferindo 

palavras apenas quando necessário. Já os funcionários do asilo demonstram reações mais 

naturais, com Cavendish estando num estado entre irritado e assustado, e a personagem 

Ruth Adams demonstrando um pouco mais de centralidade e calma. 

É interessante ressaltar ainda que as letras e balões foram todos feitos à mão, por 

Gaspar Saladino e Lilian Mitsunaga, o que dá um cara completamente diferente ao 

quadrinho. Indo em contra ponto aos letreiramentos digitais que começavam a ganhar 

cada vez mais espaço nos quadrinhos, Asilo Arkham optou por manter esse caráter mais 

rústico, e acaba por fazer toda a diferença nessas expressões dos personagens. Elas criam 

uma bruma sobre a voz do personagem e de como ela soaria. 

Outro ponto nas imagens é a questão dos quadros por página. Nesta página, temos 

nove quadros dispostos de maneira igual e simétrica na página, que indicam diálogos 

rápidos acontecendo num mesmo espaço. A forma como o leitor observa essa página é 

justamente conectando um quadro ao outro, numa ideia de sequência de cena, onde o 

olhar muda conforme mudam os personagens que aparecem.108 

 Outro aspecto importante a ser problematizado acerca da construção dos textos no 

quadrinho é a questão da tradução. Em todas as traduções de HQs para o português, mais 

especificamente, se fazem necessárias algumas adequações e adaptações de termos e 

expressões, pois algumas delas só fazem sentido dentro da linguagem norte americana. 

Pensar essa tradução também é um processo necessário, para percebermos tanto no 

quadrinho original de 1989, quanto na edição de 2003 brasileira, as diferenças e formas 

de abordagem da linguagem utilizada, pois existe um período de 14 anos entre uma 

publicação e outra, e inevitavelmente, as republicações da história sofreram sutis 

mudanças com o tempo, mas ainda assim, mudaram. 

A edição brasileira de 2003, elencada como fonte para este trabalho, foi traduzida 

por Jotapê Martins e por Hélcio de Carvalho, tradutores que trabalhavam na Panini 

Comics na época. Numa análise geral, são pouquíssimas as alterações nas palavras 

traduzidas, adaptando alguns termos que não existem no português apenas. Ainda que 

existem diferenças, a tradução no caso deste quadrinho tem uma aplicabilidade prática: 

facilitar a interpretação do jogo entre texto e imagens que se dá no quadrinho. Por isso 

essa análise, colocando em contra ponto a obra original de 1989 e a versão utilizada como 

fonte para este trabalho, foi feita de maneira mais direta. Existem algumas adaptações de 

 
108 Will Eisner debate essa questão sobre como guiar o olhar do leitor através de técnicas de produção de 

quadrinhos. Para mais, ver EISNER, ibidem, 1985. 
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termos, pois muitas das falas dos personagens são diretas, e tem sua representatividade 

bem especifica: enaltecer a figura por trás da fala.109 O Coringa, mais espalhafatoso, o 

Batman, mais sombrio e denso, os profissionais do asilo, falas centradas, ou então 

assustadas, mas diretas. O trabalho de tradução fez com que a bruma de Asilo Arkham se 

mantivesse, tanto no inglês, quanto no português. 

 Pensando ainda nos aspectos técnicos, se faz necessário ainda um olhar mais 

aprofundado sobre o enredo do quadrinho. Ao analisarmos o enredo, percebemos nele 

diretamente as técnicas anteriormente citadas, e as escolhas por parte do autor em 

evidenciar determinadas situações ou assuntos, ou deixá-las mais em segundo plano em 

dados momentos. Dito isso, a próxima parte deste trabalho será dedicada justamente em 

pensar o roteiro de Asilo Arkham, análise essa que foi dividida em duas partes, pensando 

as leituras do diário de Amadeus Arkham, e o motim que acontece dentro do asilo que 

desencadeia toda a série de eventos recorrentes na história. 

 

2.3 Analisando as histórias de Asilo Arkham 

 

Apesar de pincelarmos um grande resumo do enredo de Asilo Arkham até aqui, se 

faz necessário neste trabalho pensarmos elementos mais específicos da história. Deste 

modo, a ideia dessa parte do trabalho se edificará em dois momentos: no primeiro, 

analisaremos o conto em sua temporalidade antiga, que são as visões e a biografia de 

Amadeus Arkham. Pensando em como os acontecimentos na vida de Arkham o levaram 

a trabalhar com doentes mentais, e a fundar um asilo para seu tratamento, bem como uma 

série de outros elementos que influenciam a história da casa. No segundo momento, 

analisaremos a história em sua temporalidade presente, abordando o motim realizado pelo 

Coringa e seu desenrolar. Ao observarmos com maior ênfase as formas como os 

personagens se portam, podemos pensar em como suas construções representam 

diferentes elementos que dialogam diretamente com o herói e com seu processo de 

desconstrução. E durante tais análises, serão estabelecidas as conexões entre uma parte 

do conto e a outra. 

 
109 Essas adaptações são comuns nas traduções de quadrinhos, para melhor dialogarem com o seu respectivo 

público alvo. Essas adaptações consistem em palavrões, pequenos ruídos e barulhos, e gírias diversas, que 

são adaptadas para o português, visando uma melhor compreensão do público leitor. Ver MOYA, ibidem, 

1993. 
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Essa divisão permite com que percebamos as diversas nuances e aproximações 

que as duas histórias apresentam. Ocorrendo em duas temporalidades diferentes, uma 

apresenta um impacto direto na outra, e o autor articula de maneira muito interessante as 

temáticas, os personagens e suas personificações dentro do asilo. Em dados momentos, 

Arkham está narrando sua história, e o quadrinho está mostrando acontecimentos no 

presente, fazendo um jogo de temporalidades, levando o leitor a compreender diferentes 

acontecimentos de maneira simultânea. 

Num primeiro momento, será analisada a parte onde constam os registros do diário 

de Amadeus Arkham, fundador do asilo, narrando sua trajetória de vida, alguns 

momentos chave para os acontecimentos da história, bem como sua caracterização, 

enquanto a figura responsável pelo local onde o quadrinho se desenvolve. 

 

Figura 3: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 8-9. 

 

 O quadrinho inicia com uma série de artes em suas primeiras páginas, 

apresentando parte da equipe editorial, o título da obra, em páginas grandes com artes 

bastante fortes, no sentido de cor e espaço. A primeira arte é uma série de linhas e pontos 

com um questionamento, que indaga “Como é jogado hoje o jogo da paixão?”; e a 

próxima é uma espécie de raio-x de um morcego,110 que acima dele possui um letreiro 

 
110 Uma possível interpretação é a de que o raio-x não é apenas do morcego em si, mas da mente do morcego, 

no caso, o Batman, enquanto ele se encontra no asilo. 
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grande dizendo “Icaronnycteris (ícone)”. O autor procura mexer com as percepções de 

realidade dos leitores logo no início da obra, já sugerindo como será o tom do quadrinho. 

Nessa página, é interessante percebermos que ela representa uma espécie de pergaminho, 

algo velho, que não se assemelha às cores mais recorrentes no quadrinho. Essa escolha 

por parte do autor, evidencia uma ideia de propor surpresa, a cada página virada. Essa 

alternância entre histórias e temporalidades, entre temas e efeitos, fazem a leitura ser 

bastante interessante, no sentido de não saber o que virá a seguir. 

O conceito de arquétipo aparece várias vezes ao longo da história, sendo colocado 

de diferentes maneiras e perspectivas.111 Inúmeros são os diálogos que o autor faz com a 

ideia de arquétipo proposta por Carl Jung, sendo esses arquétipos definidos como os 

conjuntos de imagens primordiais, originados de uma repetição progressiva de uma 

mesma experiência durante gerações. Ou seja, são aquelas figuras que existem no 

imaginário coletivo, que tem por função prover sentido para todos os acontecimentos de 

nossa geração, servindo para colocar para fora tudo que habita nosso inconsciente, 

representando uma espécie de imagem do instinto. Essas imagens são formadas a partir 

da vivência de cada indivíduo, porém apresentam estruturas semelhantes. Nesse sentido, 

o arquétipo seria uma estrutura que possibilita o desenvolvimento de um padrão de 

comportamento, que será preenchido, atualizado ao longo da vida do indivíduo. 112 

Dentre os arquétipos trabalhados por Jung, estão o Animus e Anima, que 

representam o lado masculino da personalidade feminina e o lado feminino da mente do 

masculino, respectivamente; temos a Mãe e o Pai, representando figuras de autoridade; 

temos a Pessoa, que seria a imagem que passamos para os outros; temos ainda a Sombra, 

que são as informações que mantemos ocultas, ou por serem moralmente erradas ou por 

estarem relacionadas a algo muito íntimo; o Herói, que representa uma figura de poder 

que luta contra a Sombra, mantendo ela oculta; o Sábio, que seria o responsável por lançar 

uma luz sobre o caminho do Herói, que não se questiona sobre sua luta contra a Sombra; 

e por fim o Trapaceiro, que é aquele arquétipo que viola as normas pré-estabelecidas, 

testando até que ponto as leis que regem o mundo podem ser questionadas.113 

 
111 Um dos pontos altos da narrativa é justamente os diálogos que o autor faz com a Psicologia. Seja dando 

voz aos funcionários do asilo, ou ainda colocando no centro de sua história um psiquiatra, que era Amadeus 

Arkham, o autor evidencia seu interesse pela temática ao fazer inúmeras referências, em sua maioria 

imagéticas aos trabalhos de Carl Jung, principalmente à obra Os arquétipos e o insconsciente coletivo, 

publicado originalmente em 1976. JUNG, Carl. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. São Paulo, Vozes, 

2000. 
112 JUNG, op. Cit., 2000. 
113 JUNG, op. Cit., 2000. 
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Mais do que isso, o autor se utiliza de inúmeras referências ao tarot, dialogando 

diretamente com os arquétipos citados, que inclusive é uma das formas como os 

psicoterapeutas do asilo se utilizam para tratar um dos pacientes, que tinha transtornos de 

personalidade e obsessão pela dualidade. Existem ainda algumas referências a nomes 

como Sigmund Freud por exemplo, inserindo o trabalho de maneira concisa no mundo da 

psicologia, explorando dialogar com o real com aquilo que se representa do real.114 

Também nas primeiras páginas, Morrison traz uma passagem de “Alice no país 

das maravilhas”, obra de Lewis Carrol, tendo sua primeira edição publicada em 1865: 

 

“Mas eu não quero me encontrar com gente louca”, 

observou Alice. “Você não pode evitar isso”, replicou o 

Gato. “Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, você é 

louca.” “Como sabe que sou louca?”, indagou Alice. “Deve 

ser”, disse o Gato, “ou não teria vindo aqui.”115 

  

 Ao referenciar um clássico da literatura mundial, o autor demonstra que o enredo 

de Asilo Arkham será construído dialogando com vários elementos da cultura moderna.116 

Mais que isso, a estruturação da obra, numa ideia de passeio e encontro, remete muto a 

ao esquema da obra de Lewis Carrol. Para além disso, essa citação faz uma alusão ao 

ambiente da obra, que é o asilo. Enquanto a história de Arkham tem vários cenários, a 

história no presente se passa quase que inteiramente nas dependências do asilo, e perceber 

como o ambiente afeta as figuras dentro dele é importante para compreender o que o autor 

está tentando dizer.  

Mostrar o asilo como uma instituição com falhas, e aproximar ele da realidade, 

pode não ser uma das intenções do autor, mas ao retratar uma instituição de recuperação 

para pessoas com transtornos mentais, Morrison cria uma representação do asilo, mesmo 

que fictícia, mas ainda assim calcada no real. 

 
114 Ao dialogar com nomes como Freud, e se utilizar de elementos do trabalho de Jung, o autor procura 

aproximar e borrar a fronteira entre real e ficção. Ao leitor, cabe estabelecer a conexão entre um e outro, 

estando situado no meio desta fronteira. MORRISON, ibidem, 2012. 
115 MORRISON, Grant. Asilo Arkham: Uma séria casa em um sério mundo. Rio de Janeiro: Panini Comics, 

2003, p. 14. 
116 Ao referenciar Lewis Carrol e dialogar com elementos presentes nas histórias de H. P. Lovecraft, por 

exemplo, o autor estabelece diversas conexões com elementos do real, para aguçar a percepção dos leitores 

sobre a obra. Essas citações trazem ainda mais legitimidade e autoridade para o autor, no sentido de 

estabelecer um discurso. É importante ressaltar que essas conexões são bastante específicas, haja visto que 

tanto Carrol quanto Lovecraft, abordam um tema em comum em suas histórias, que é a loucura. 

MORRISON, idem, 2012.  
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 As próximas páginas então mostram um jovem Amadeus Arkham, ainda criança, 

indo alimentar sua mãe, que estava de cama. O autor ressalta que as falas foram retiradas 

do diário de Arkham, e ao passo que os quadros avançam, eles mostram a mãe de Arkham 

cuspindo uma série de insetos, claramente numa alucinação do jovem Arkham. Poucas 

páginas depois, Arkham reaparece adulto, voltando para a mansão onde morou quando 

criança, instantes após o enterro da mãe que havia cometido suicídio. Ele diz que acredita 

ter sido o melhor para ela, que aparentemente, vinha sofrendo de transtornos mentais 

havia muitos anos. Arkham ainda aponta que está indo para Metrópolis117 para trabalhar 

no hospital psiquiátrico da cidade, e ele conversa com um criminoso conhecido como 

Steve Mad Dog118 Hawkings. O criminoso relata que fora abusado e estuprado pelo pai 

durante anos, e que quem ordenava ele a matar as pessoas era a própria virgem Maria. 

Arkham ainda questiona o porquê ele se auto flagela com uma navalha, e ele responde 

que o faz simplesmente para sentir alguma coisa. 

 Na sequência, Arkham aparece em casa, com sua esposa e filha, dizendo que em 

breve eles voltariam para Gotham City, e que o trabalho logo acabaria. Arkham ainda 

escreve sobre um sonho que tivera, sendo perseguido por reflexos de espelhos, 

acreditando que o fato de voltar a mansão onde crescera, estava despertando esses sonhos 

e sensações. Algumas páginas adiante, Arkham aparece refletindo e determinado a 

transformar a mansão de sua família em um grande centro de recuperação para pessoas 

com transtornos mentais. Quadros depois, Arkham está sentado ao lado da cama de sua 

filha, Harriet, preocupado com os pesadelos que ela anda tendo. Ele alega ser culpa de 

Lewis Carrol, mas a garota não para de ler os livros. Algumas páginas adiante, Arkham 

relata sobre sua viagem à Europa. Conhece o professor Carl Jung na Suíça, e Aleister 

Crowley, famoso ocultista inglês. Ele fica fascinado com a personalidade dele, ambos 

discutem tarô egípcio, simbologia e jogam xadrez. Arkham volta para a casa no Natal, 

quando recebe uma ligação da polícia dizendo que Mad Dog Hawkings havia fugido. 

Questionado se poderia ajudar no caso, Arkham responde apenas que o criminoso é muito 

perigoso e deixa o trabalho para a polícia, admirando sua família e apenas ficando em 

casa. Algumas páginas depois, passado algum tempo ao Natal, Arkham chega na mansão 

e encontra a porta aberta. Ao avançar pela casa, chamando pela esposa, ele a encontra 

morta e em pedaços ao chão, ao lado do corpo da filha, decapitada. A cabeça fora colocada 

 
117 Cidade fictícia do universo da Dc Comics, conhecida popularmente por ser onde mora Clark Kent, o 

Superman, já citado anteriormente neste trabalho. 
118 Cachorro louco, em tradução livre. 



66 
 

dentro de sua casa de bonecas, e Arkham corre para seu quarto e coloca o vestido de sua 

mãe. Então Arkham passa mal, e começa a entender o que aconteceu. 

 Passados alguns meses, e algumas páginas, Arkham inaugura o Asilo Elizabeth 

Arkham para criminosos insanos, e seu primeiro paciente é justamente Mad Dog 

Hawkings. O criminoso conta em detalhes o que fez com a família de Arkham, e ele o 

trata durante seis meses, sendo elogiado por sua compaixão e profissionalismo. Quando 

completa exatamente um ano da morte das duas, Arkham leva Mad Dog a terapia de 

tratamento intensivo, com eletrochoques, e acaba por matar o criminoso durante o 

processo. Arkham revela que as pessoas acharam que foi um acidente, e ele assim as 

deixou acreditar. Arkham faz suas rondas pelo asilo durante a madrugada, indo a uma 

espécie de sala secreta todos os dias, atualizar seu diário. Ele revela que tem ouvido coisas 

vindas de celas vazias no asilo, mas prefere acreditar que é apenas sua imaginação. 

Arkham cobre os espelhos que encontra nas salas, e revela crer que a casa se alimenta, de 

alguma forma, da loucura dos pacientes. 

 Algumas páginas depois, Arkham revela que seus amigos estão preocupados com 

seu estado, e o levam a ópera para ver Parsival, de Richard Wagner. Arkham revela que 

seus amigos não compreendem a dimensão de seu trabalho, e após a ópera, volta a mansão 

e ingere uma grande quantidade de cogumelos, e começa a ter alucinações, com a casa 

tentando se comunicar com ele. Algumas páginas depois, dentro da alucinação de 

Arkham, ele vê sua mãe deitada em uma cama, atormentada por visões que Arkham não 

compreende. Ao fim, ele observa uma grande sombra sobre a cama, em formato de 

morcego. Ele vê a criatura que atormentou sua mãe durante muitos anos até sua morte. E 

com uma navalha em mãos ele corta a garganta de sua mãe. Nesse ponto, é interessante 

pensarmos que o autor deixa em aberto se Arkham só alucinou aquilo ou estava acessando 

uma memória antiga, que o revelou como o assassino de sua própria mãe. Os pensamentos 

de Arkham nas páginas que se seguem evidenciam isso, mas não confirmam. Aqui 

percebemos como o autor estabelece uma relação com seu leitor, deixando a cargo da 

interpretação dele decidir sobre a história. Há ainda de se pensar que a mãe de Arkham 

possa ter cometido suicídio, questionando ainda que a loucura de Arkham possa ter um 

caráter hereditário. 

 Após esse episódio, Arkham tranca sua sala secreta e tem um surto psicótico, 

cometendo um crime e sendo trancado como um paciente, dentro do asilo que ele mesmo 

havia criado. Arkham passara seus anos finais numa cela no asilo, lendo e estudando 

diversas vertentes do xamanismo, e escrevera em sua cela, usando suas próprias unhas, 
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um feitiço que deteria o morcego. Em seus últimos momentos na obra, Arkham relata 

seus últimos dias dentro da cela, já bastante velho, e profere uma frase bastante 

interessante:  

 

Eu conterei as presenças que vagam por estes quartos e 

escadas estreitas. Eu as cercarei com barras, muralhas e 

cercas eletrificadas, e rezarei para que jamais escapem. [...] 

Vejo agora a virtude na loucura, pois este país não conhece 

lei nem fronteiras. Tenho pena das pobres sombras 

confinadas na prisão euclidiana que é a sanidade.119 

 

 Aqui fica um apontamento sobre outras referências. Ao se referir a uma prisão 

euclidiana, que faz referência ao matemático Euclides de Alexandria, o autor expõe que 

essa prisão é limitada, finita. Nesse sentido, Morrison evidencia que a razão já é uma 

prisão. Essa desconstrução da racionalidade e esse afogamento dentro do mar da 

insanidade são retratadas de forma muito intensa nessa parte da história. Ao conhecermos 

o fundador do asilo e sua história de vida, a história centra recebe novas dimensões em 

todos os seus aspectos, dando um sentido a mais aos conflitos do herói com os internos e 

consigo mesmo. O autor, ao longo de toda a obra, procura buscar sentido na desrazão, e 

ao contrapor sano e insano, procura mostrar que ambas possuem significância, estando 

ligadas por um mesmo eixo. 

Após os eventos finais do quadrinho, que em breve serão listados neste trabalho, 

o autor encerra a obra com uma grande referência ao tarot, onde o vilão Duas-Caras120 

aparece em meio a uma série de cartas voando dizendo que “Que me importam vocês? 

Vocês não passam de um baralho de cartas.”,121 e outra citação de Lewis Carrol, ainda na 

obra “Alice no país das maravilhas”: 

 

E não é a mão carinhosa de uma mãe que remove tuas 

cortinas? E a voz doce de uma mãe que te chama a levantar? 

Levantar e esquecer, na luz brilhante do sol, os sonhos feios 

que te assustaram quando tudo era escuridão.122 

 

 
119 MORRISON, ibidem, 2003, p. 99-103. 
120 Criado por Bob Kane e Bill Finger, em 1942. MORRISON, idem, 2012. 
121 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 116-117. 
122 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 119. 
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 O autor explora bastante os aspectos psicológicos de seus personagens. Ao 

referenciar os sonhos, elementos presentes nos trabalhos tanto de Freud quanto de Jung123, 

novamente o autor busca estabelecer conexões com o real e o fictício. Todas as partes 

envolvendo Amadeus Arkham são de uma profunda intensidade, pois exploram de 

maneira intensa a humanidade e a quebra da sanidade do personagem em questão. Tanto 

em cores, quanto em temáticas, quanto nas ações e acontecimentos que circundam o 

fundador do asilo. O autor passa uma perplexidade muito densa sobre o personagem, 

martirizando o homem que dedicou sua vida a tratar pessoas com doenças mentais, mas 

que no final, acabou sucumbindo ao mal que combatera durante todo esse tempo. 

 Num espaço onde as figuras centrais são geralmente seres com superpoderes, ou 

ainda homens fortes e exemplares, Morrison dá um espaço bem grande a um homem 

comum em sua obra. Arkham era um psiquiatra, que sofrera vários traumas ao longo da 

vida, e que ainda assim, dedicou a maior parte dela ao seu trabalho. O autor coloca 

Arkham num mesmo patamar de importância que Batman e Coringa dentro do quadrinho, 

tendo um número aproximado de cenas. Isso só reforça aquela ideia de que humanizar as 

figuras heroicas foi um marco dessa geração. Aproximando elas o máximo possível da 

realidade e do público leitor, Morrison explora a ideia de que o mundo é tão insano quanto 

as prisões feitas para as pessoas ditas insanas. 

 Feita a construção da primeira metade do enredo, será feita agora a análise da outra 

parte da história, que trata sobre o motim realizado pelo Coringa dentro do asilo, e com a 

entrada do Batman no local, a história se desenvolve e os acontecimentos têm início. É 

importante lembrar que no quadrinho, as histórias são contadas simultaneamente, e que a 

divisão aqui proposta se faz necessária no sentido de melhor compreender os 

acontecimentos. 

 Após a sequência inicial, Batman é convocado através do seu clássico sinal pelo 

comissário de polícia James Gordon, que informa o herói que um motim está acontecendo 

dentro do asilo e os detentos estão no controle. Dentre algumas exigências, como móveis, 

manequins, comida, roupas, por exemplo, Gordon alerta Batman que a última exigência 

dos internos é poderem falar com o herói pessoalmente, dentro do asilo. Nisso, o telefone 

toca e o Coringa pede para conversar com o herói. Ao ser questionado sobre o que quer, 

o vilão responde que quer o herói dentro do asilo, “onde é seu lugar”.124 Ameaçando uma 

refém, e fazendo a gritar de maneira assustadora no telefone, sob a ameaça de perfurar os 

 
123 JUNG, ibidem, 2000. 
124 MORRISON, ibidem, 2003, p. 22. 



69 
 

olhos dela com um lápis, Batman contraria a recomendação do comissário de polícia, 

mesmo que relutante, e aí entra um diálogo interessante, como podemos perceber na 

figura abaixo: 

 

Figura 4: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 25. 

 

O herói afirma categoricamente que não teme os internos, mas sim a si mesmo. O 

próprio herói pontua que questiona a racionalidade de suas ações. A fim de explorar de 
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maneira mais humanizada essa figura mitológica que se tornou o Batman ao longo dos 

anos, Morrison opta por mostrar um herói não tão certo de si mesmo, ou de suas ações, 

bastante fragilizado, mas que ainda assim luta o bom combate. 

 Algumas páginas adiante, o herói chega à porta do asilo e é recepcionado pelo 

Coringa. Batman demanda que os reféns sejam soltos, e em meio às provocações de cunho 

sexual que o Coringa faz ao herói, ele solta parte dos reféns, sem nenhum tipo de 

ferimento. Ao questionar por que ele havia mentido, o Coringa simplesmente brada um 

“Primeiro de abril! (risos)”.125 Na sequência de quadros, o Coringa continua provocando 

o herói, chegando a tocá-lo126, quando é afastado a força pelo herói. Ao entrar no asilo, 

Batman encontra parte dos funcionários que ficaram por vontade própria, entre eles 

Charles Cavendish, o diretor do asilo, e a psicoterapeuta Ruth Adams. Enquanto 

conversam, Duas-Caras acaba por se urinar, enquanto Ruth explica ao herói que eles 

removeram a obsessão do vilão pela dualidade, que tomava todas as suas decisões 

embasadas numa moeda, fazendo com que ele trabalhasse com dados, posteriormente 

cartas de tarot para tomar suas decisões. Ao questionar os métodos da psicoterapeuta, ela 

rebate dizendo que “Às vezes, é preciso demolir para reconstruir Batman. Assim é a 

psiquiatria.”127  

Morrison explora essa questão da psiquiatria por todo o quadrinho, mas é 

interessante pontuar que a história sempre guia a compreender que os internos são tão 

importantes quanto o herói. É novamente aquela ideia de que o Batman é apenas mais um 

reflexo dentro do asilo. Todos os questionamentos do herói vão sendo rebatidos e a cada 

página que passa, mais se questiona a sanidade do herói, ou de sua legitimidade. Não 

obstante, o Coringa a todo momento se coloca no mesmo lugar que o herói, e quanto mais 

o tempo passa, mais nítido isso fica. 

Mais do que questionar os métodos, o herói questiona a própria estrutura ao não 

acreditar que o asilo possa restaurar a saúde mental de qualquer pessoa. Ruth rebate 

novamente o herói questionando se ele acredita nas lendas e no folclore que se criou sobre 

o lugar, e ele continua questionando a efetividade do trabalho deles, principalmente com 

o Coringa. Nisso, a doutora responde que: 

 

 
125 Conhecido comumente como o dia da mentira, em alguns lugares do mundo. 
126 A figura do Coringa é extremamente sexualizada nessa obra, a todo instante fazendo referências sexuais 

e tocando os internos e o próprio herói. 
127 MORRISON, ibidem, 2003, p. 41. 
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O Coringa é um caso especial. Muitos de nós acreditam que 

ele está além de qualquer tratamento. Na verdade, não 

estamos sequer certos de que ele possa ser definido como 

insano. [...] É bem possível que estejamos diante de um caso 

de supersanidade. Uma nova e brilhante modificação da 

percepção humana, mais adequada à vida urbana do fim do 

século XX.128 

 

 A doutora aponta que o Coringa não teria controle sobre as informações sensoriais 

que recebe do meio externo, e que sua mente só poderia lidar com a barragem caótica de 

estímulos, seguindo apenas o fluxo dessas cadeias de pensamento. Expondo isso, ela 

elucida ao dizer que ele não possui uma personalidade verdadeira, mas sim cria uma por 

dia, vendo a si mesmo como um mestre do desgoverno, e o mundo como sendo um teatro 

do absurdo.129 Ao observar o personagem dessa maneira, o autor elucida que o Coringa 

nada mais é que uma força, desgovernada, fruto de uma repetitiva série de traumas, que 

se colocou acima de qualquer compreensão lógica de sanidade. A doutora então, mesmo 

defendendo o Coringa, acaba por ter uma arma colocada em sua cabeça, quando o herói 

se recusa a seguir as ordens do vilão: 

 

Figura 5: 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 55. 

 

 Os demais internos começam a pressionar o Coringa, querendo tirar a máscara do 

herói, e nisso o vilão responde que “essa é a cara dele”.130 É interessante perceber que o 

 
128 MORRISON, ibidem, 2003, p. 42. 
129 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 42-43. 
130 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 45. 



72 
 

vilão não liga pra quem usa a máscara, mas sim para o que ela realmente representa. O 

conflito sobre quem realmente é quem, no embate entre Bruce Wayne e Batman, é algo 

já resolvido pelo vilão. É irrelevante saber quem está por trás da máscara, pois é ela que 

detém a relevância, ela é nitidamente a personalidade dominante. E é ela quem prendeu 

os internos ali, que subverte a lei, é ela quem realmente importa. 

Além disso, o vilão revela que seu interesse é fazer com que o herói sinta o que os 

internos sentem dentro do asilo. Ao fazer um jogo de associação de palavras e um teste 

de prancheta, observando imagens e dizendo o que elas representam, o herói começa a 

perceber que seu aspecto mental está fragilizado, e demonstra resistência às perguntas 

feitas pela doutora, como pode ser visto na figura a seguir. 

 

Figura 6: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 49. 
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Feito isso, o Coringa obriga o herói a andar pelo asilo, até a meia noite. Quando 

ele se recusa, o vilão mata um dos reféns com um tiro na cabeça, enquanto conta uma 

piada de humor negro, e ao apontar a arma para a cabeça da doutora Ruth, Batman decide 

acatar as ordens do vilão. O vilão reforça que a “brincadeira” termina a meia a noite, e o 

herói inicia sua jornada pelo asilo. 

 Ao começar andar sozinho pelos corredores do asilo, o herói começa a ter 

lembranças da noite em que seus pais morreram em sua frente, na saída do cinema. Nessa 

sequência, o herói pega um caco de vidro de uma janela, e enfia ele na própria mão, 

gritando de dor e cada vez mais imerso no seu trauma pessoal. Esse é um momento 

interessante, pois Morrison ao expor o herói desta forma, demonstra toda sua 

vulnerabilidade, lembrando a todos que ele é apenas humano. E apenas dez minutos 

depois de sair pelo asilo, o Coringa decide mandar todos os internos atrás do herói. 

 O primeiro vilão com quem Batman se encontra é Basil Karlo, conhecido pelo 

apelido de Cara de Barro131, vilão esse que após alguns acidentes químicos, tem a 

habilidade de assumir a forma de qualquer outra pessoa. Mas por alguma razão, ele está 

muito doente, e mal consegue manter a forma de um corpo humano. E ao pedir ajuda ao 

herói, que se acua num canto gritando para o vilão se afastar, começa a se deteriorar e 

virar barro. Batman corre para o lado oposto, e acaba por derrubar um cadeirante no meio 

do caminho. E ao correr mais um pouco, o herói encontra outro vilão, o Espantalho132, 

que é o alter ego de um antigo funcionário do asilo, o cientista e psiquiatra Jhonathan 

Crane. Suas habilidades estão ligadas ao medo, aterrorizando suas vítimas de todas as 

formas possíveis, principalmente através de uma arma desenvolvida por ele chamada de 

gás do medo, com a qual a vítima acaba tendo alucinações com suas principais fobias. 

Essa é uma sequência interessante também, pois não há falas. O herói apenas confronta o 

vilão a distância, e num gesto de desespero, ignora-o e corre para o lado oposto. Um maior 

número de quadros nesta página auxilia a criar a ideia de movimento, de como se o leitor 

também estivesse caminhando junto com o herói. 

 O próximo vilão com o qual o herói se encontra é o Chapeleiro Louco133, vilão 

inspirado na figura de nome homônimo do clássico “Alice no país das maravilhas”. No 

universo do Batman, Jervis Tetch adota o codinome de Chapeleiro Louco para cometer 

crimes, usando um aparelho controlador de mentes para utilizar as outras pessoas como 

 
131 Criado por Bob Kane, em 1940. MORRISON, ibidem, 2012. 
132 Criado por Bill Finger e Bob Kane, em 1941. MORRISON, op. Cit., 2012. 
133 Criado por Bill Finger e Bob Kane, em 1948. MORRISON, op. Cit., 2012. 
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ferramentas para suas vontades. Esta sequência se mostra bastante interessante, pois o 

Chapeleiro questiona sobre a ordem do universo que coloca em rota de colisão diferentes 

forças, motivadas por diferentes razões. 

 

Figura 7: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 74. 

 

Ao expor alguns delírios pessoais, o Chapeleiro faz uma afirmação interessante: 

 

Você deve estar se sentindo bem frágil agora, eu espero. 

Essa casa... Mexe com a mente. [...] Ordem gerada do caos. 

Ou caos gerado da ordem? [...] Às vezes acho que o asilo é 

uma cabeça. Estamos dentro de uma cabeça que nos sonha. 

Talvez seja a sua cabeça, Batman. Arkham é um país de 

espelhos. E nós somos você.134 

 

 A cena é quase que uma homenagem mais sombria a cena que envolve Alice e a 

Lagarta, na obra de Lewis Carrol. Essa fala demonstra um ponto, colocando o herói e os 

vilões num mesmo status, de causa e consequência. Os vilões nada mais são que reflexos 

do Batman, em diferentes prismas, seguindo essa linha de raciocínio. E apesar da 

profundidade dos questionamentos, o herói segue sua caminhada. 

 
134 MORRISON, ibidem, 2003, p. 74-75. 
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 O próximo vilão com quem o herói se encontra é Maxie Zeus135. Ele é um 

criminoso que acredita ser o deus Zeus da mitologia grega. Ele age como se fosse o 

próprio deus, e após perder sua esposa, cede a insanidade. Maxie profere uma série de 

palavras se vangloriando, ressaltando a importância de se acreditar numa força superior, 

e que ao ser solto dali as pessoas retomariam sua fé nele. Batman o ignora e segue adiante. 

 O herói então encontra um vilão que se torna uma ameaça física. Killer Croc136 é 

o codinome de Waylon Jones, um antigo criminoso de Gotham City que desenvolveu uma 

doença que o transformou num híbrido entre homem e crocodilo. Nessa sequência, quem 

narra é Amadeus Arkham, pensando ainda sobre como combater os seus próprios 

tormentos, enquanto o herói e o monstro travam uma luta sangrenta. Killer Croc desfere 

vários golpes em Batman e o arremessa do alto de uma janela no asilo, mas o herói evita 

a queda, se apoiando numa estátua de um anjo ao lado de fora do asilo. Retira das mãos 

da estátua uma lança e volta para o andar onde Killer Croc estava, e voltam a se enfrentar. 

Ao transpassar a lança no vilão, o herói acaba sendo perfurado pelo vilão no mesmo golpe, 

mas Killer Croc despenca da janela enquanto o herói remove a lança de seu corpo e se 

recupera. Enquanto Arkham questiona: “Não sou eu o herói, o homem do destino? Onde 

está meu graal? Onde está meu tesouro? Minha recompensa final?”137 Ferido, o herói se 

arrasta até o último andar do asilo para confrontar o fim do motim. 

Revela-se então o diretor do asilo, o Dr. Charles Cavendish, como sendo o 

responsável por libertar todos os internos. Mantendo a doutora Ruth como refém com 

uma navalha em seu pescoço, ele acaba tendo um surto psicótico após ler o diário de 

Amadeus Arkham. Cavendish, reinterpretando o diário quase um século depois de sua 

escrita, transfere a culpa para o herói, acusando com as seguintes palavras: “[...] Foi você 

que supriu este lugar com almas ensandecidas durante anos! Você alimentou esta casa 

faminta! Está vendo? Você é o morcego!” 138. O herói, de maneira simples, responde 

apenas que era “[...] apenas um homem.” 139 Cavendish começa a sofrer diversos 

tormentos mentais, e planeja essa armadilha para o morcego por cerca de dois anos, 

julgando-se ser o “herdeiro” de Amadeus Arkham, incumbido de finalizar o que ele havia 

começado em 1929, ano em que fora preso: acabar com a maldição do morcego. 

Cavendish ainda aponta que Arkham tentou matar seu corretor da bolsa em 1929, e foi 

 
135 Criado por Denny O’Neil, em 1979. MORRISON, ibidem, 2012. 
136 Criado por Gerry Conway e Gene Colan, em 1983. MORRISON, op. Cit., 2012. 
137 MORRISON, ibidem, 2003, p. 94. 
138 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 100. 
139 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 100. 
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por isso que o trancaram no asilo. Após estudar vários tipos de rituais, Arkham gravou 

nas paredes e no chão de sua cela uma série de palavras, usando as próprias unhas para 

isso, numa tentativa de que esse feitiço prendesse o morcego. 

Batman então rebate as falas de Cavendish, dizendo que ele está doente e precisa 

de ajuda. Cavendish responde aos berros: “Eu doente? Já se olhou no espelho 

ultimamente? Já se olhou?”140 Cavendish investe contra o morcego apertando seu pescoço 

com as mãos, e por pouco não o mata, sendo salvo por Ruth, que ao se soltar, pega a 

navalha que estava no chão e abre a garganta de Cavendish. Batman leva a psicoterapeuta 

ainda atônita com tudo que aconteceu, até a saída, e diz que ele ainda precisa terminar seu 

trabalho lá dentro. A médica, ainda atordoada por ter tirado a vida do colega de trabalho, 

o questiona: “O que é você?” 141. O herói responde da seguinte forma: “Sou mais forte 

que eles. Do que este lugar. Eles precisam saber. (...) Arkham tinha razão. Às vezes, é só 

a loucura que nos faz ser aquilo que somos. Ou talvez o destino.” 142. Aqui temos a 

clássica retomada do ideal do herói, que mesmo com tantas dificuldades, com tantas 

limitações impostas pelas situações, se sobrepõe a tudo e a todos e no fim, consegue salvar 

o dia e a si mesmo. 

 

Figura 8: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 112. 

 
140 MORRISON, ibidem, 2003, p. 106. 
141 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 108. 
142 MORRISON, op. Cit., 2003, p. 109. 
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Ele retorna ao asilo e começa a destruir todas as portas, e confronta o Coringa pela 

última vez, dizendo que eles estão livres. Os demais detentos assustados, correm para 

dentro da casa, enquanto o Coringa e o herói têm seu último momento. Fica nas mãos de 

Harvey Dent, o Duas-Caras, decidir se o herói poderá ir embora ou se eles o matarão ali. 

Batman entrega uma moeda lisa de um lado, e riscada do outro, a ele, e jogando-a para 

cima, ela cai com o lado liso virado para cima, resultando na salvação do herói. O Coringa 

escolta o herói até a porta, e diz: “A separação é um momento triste, meu amor. Mas você 

não pode reclamar que não se divertiu. Vá curtir a vida lá fora, no asilo. E não esqueça, 

sempre vai ter um lugarzinho aqui pra você.” 143. O herói sobreviveu ao asilo, enfrentando 

seus traumas e demônios de maneira intensa, física e mentalmente. 

Feita essa exposição do roteiro de maneira mais geral, se faz necessário pensarmos 

nas amarras que unem as histórias. Mesmo com a explicação só aparecendo no final, é 

importante frisarmos que elas ocorrem de maneira conjunta, e que a história de Arkham 

e o fato de seu diário ter sido encontrado por Cavendish é o que ocasionam o motim. 

Ao dialogar a fundação do asilo com o motim, o autor procura demonstrar que as 

histórias se complementam, no sentido de compreender a casa como um espaço 

construído visando a recuperação de doentes mentais, que é alimentada por vítimas de 

um indivíduo que se coloca acima da lei, com conivência das forças policias, que também 

é fruto de um trauma. Explorar essa linha em que herói e vilão pertencem a um mesmo 

grupo, e estão separados apenas por um construto social, é justamente a ideia de 

problematizar os conceitos de razão e desrazão. Questionar quando um indivíduo é 

normal ou insano, e delimitar aonde se encontra essa linha que os separa, é um dos pontos 

a serem abordados no próximo capítulo. 

A passagem do herói pelo asilo funciona num mesmo sentido que uma terapia 

para ele, uma espécie de tratamento psicológico. Ao confrontar todos os seus traumas e 

inimigos, o herói passou por um processo de destruição, de suas crenças, motivações e 

pensamentos, para reconstruir tudo de novo, com novos sentidos. É a base de preceitos 

da psicologia moderna. Ao trabalhar com os traumas, com os medos, com os receios, o 

herói se reconfigura, e se posiciona novamente como sendo uma figura necessária em 

meio a esse caos que é o mundo. 

 
143 MORRISON, ibidem, 2003, p. 115. 
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Mas para compreendermos de maneira mais ampla, se fazem necessários alguns 

debates mais específicos. No próximo capítulo, serão debatidas as figuras centrais do 

quadrinho, e de que forma essas figuras possuem uma representatividade específica com 

relação ao autor. Para além, a ideia de pensarmos o conceito de loucura, e de como a 

sociedade do período lidava com ela, os processos de trabalho com os transtornos mentais, 

também serão debatidos no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO III – A LOUCURA AO CENTRO 

 

Nesta parte do trabalho, serão debatidos os principais conceitos e abordagens 

acerca da loucura e do asilo enquanto construções sociais. Quando pensamos nesses 

construtos, enquanto produções sociais, que são edificados por diferentes grupos e 

interesses, podemos pensar de maneira mais ampla como eles influenciam as produções 

culturais ou de que modo aparecem nelas. 

Ao optar por um tema tão complexo quanto a loucura dentro de uma obra como 

um quadrinho, Morrison marca de maneira sólida sua obra em sua temporalidade, visando 

justamente sua perpetuação enquanto uma obra de arte. Uma manifestação artística, 

carregada de elementos e críticas que dialogam diretamente com o autor, com o público 

leitor, e com a sociedade onde esse quadrinho é produzido. 

Esse debate envolvendo essas estruturas, não apenas da mente, mas sociais 

também, é um dos pontos centrais da história. A exploração de tais pontos por Morrison 

se dá justamente na confusão que está o asilo, que como ele próprio infere, o Asilo 

Arkham e a cabeça do Batman são uma coisa só. Rompe-se a fronteira da sanidade, 

confundindo o herói por completo, e levando-o a questionar suas ações enquanto 

vigilante. A ideia de abordar essas temáticas, um transtorno mental, um asilo, traumas, 

bem como seus reflexos e diálogos na sociedade, serão abordadas de maneira mais ampla 

neste capítulo do trabalho. 

Neste sentido, serão pensadas neste capítulo o que elencamos enquanto as figuras 

centrais da história: Batman, enquanto a figura central em desconstrução na história; o 

Coringa, seu extremo oposto, e como nos mostra o autor, ligado ao herói por um mesmo 

eixo; Amadeus Arkham, fundador do asilo, e de como sua condição influenciou e 

permeou toda a construção da história, e a psicoterapeuta Ruth Adams e o administrador 

do asilo, Charles Cavendish, aparecendo como as figuras que permeiam esse universo de 

heróis e vilões como profissionais do asilo, mas tão afetados pelas situações quanto os 

personagens centrais da história. Ao analisarmos tais figuras de forma individual, 

poderemos ter uma ideia das diferentes representações de conceitos que o autor trabalhou 

em sua obra, problematizando por diferentes olhares a ideia de loucura, distribuindo esses 

olhares entre seus personagens. 

Para isso, perceber de que maneira as temáticas são construídas historicamente, e 

então abordadas na obra, são os eixos centrais desta parte do trabalho. Dialogar com a 

psicologia, com a história das ciências e da medicalização, são ferramentas que podem 
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auxiliar no sentido de compreender de maneira mais plena essa abordagem sobre o que é 

a loucura, o que é o asilo dentro do século XX. E mais do que isso, trazer a abordagens 

dessas questões pela visão do autor em sua obra. 

 

3.1 A loucura enquanto conteúdo 

 

A loucura que pode ser definida como uma condição da mente humana 

considerada anormal dentro da sociedade comum, vem sendo estudada e problematizada 

há muito tempo. Sua construção histórica se deu em grande medida a partir dos trabalhos 

de Michel Foucault144, que estabeleceu uma série de parâmetros e possíveis caminhos 

para ela com seu clássico História da loucura145, publicado originalmente no ano de 1961, 

dedicado a um estudo aprofundado do tema na Idade Clássica. Elencando tópicos como 

“Médicos e doentes”, “A transcendência do delírio” e “O nascimento do Asilo”, dentre 

vários outros, Foucault problematiza a construção da figura do louco em nossa sociedade.  

Há de se ressaltar que a loucura é uma construção ocidental que habita o âmago 

da humanidade. Por muitos momentos, mulheres que conheciam determinadas artes com 

ervas medicinais, os leprosos ou portadores de outras doenças, ou mesmo aqueles que se 

opunham à instituição religiosa vigente ou ao Estado, eram considerados loucos.146 Quem 

definia isso não eram os médicos ou a medicina, a priori, mas desde meados do século 

XIX, como nos aponta Foucault, são eles quem montam guarda na linha tênue e 

problemática que separa razão de loucura. Pela leitura foucaultiana, fica evidente que não 

apenas essa questão, mas inúmeras outras são baseadas nos discursos e naqueles que os 

fazem. Retomemos o que Foucault aponta em sua fala para o Collège de France, em 1970, 

sistematizado na obra A ordem do discurso147: 

 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso 

é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

 
144 O autor foi escolhido enquanto um referencial temático para o debate e não como um referencial 

metodológico, haja visto que seus trabalhos foram determinantes para os debates envolvendo os conceitos 

de loucura e de doença mental, por exemplo, ao longo do século XX. 
145 FOUCAULT, Michel. História da loucura: na Idade Clássica. 2a Reimp. 9a Ed. Trad. De José Teixeira 

Coelho Neto. São Paulo: 2013. 
146 É importante ressaltar que a loucura passa por inúmeras significações e ressignificações ao longo do 

tempo, não possuindo um único significado. Suas construções são históricas, e fadadas às temporalidades 

nas quais foram pensadas. 
147 FOUCAULT, Michel.  A ordem do discurso: aula inaugural no Cóllege de France, pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 24. Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014. 
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por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade. 148 

 

 Ou seja, os discursos são o que determinam e estruturam suas significâncias e 

significados. São os discursos que unem, ou segregam pessoas e coisas. E não obstante, 

são os discursos também os responsáveis pela exclusão, em suas variadas formas. 

Foucault aponta que a loucura seria um tipo de exclusão, que poderia ser entendida nos 

âmbitos de separação e rejeição, e não pura e simplesmente uma interdição. Tal qual ele 

próprio aponta, ainda em sua obra A ordem do discurso: 

 

[...] Penso na oposição razão e loucura. Desde a alta Idade 

Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular 

como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja 

considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade 

nem importância [...]; pode ocorrer também, em 

contrapartida, que se lhe atribua, por oposição a todas as 

outras, estranhos poderes, o de dizer uma verdade 

escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda 

ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não pode 

perceber. [...] Ou caía no nada – rejeitada, tão logo 

proferida; ou então nela se decifrava uma razão ingênua ou 

astuciosa, uma razão mais razoável do que a das pessoas 

razoáveis. [...] Era através de suas palavras que se 

reconhecia a loucura do louco; elas eram o lugar onde se 

exercia a separação; mas não eram nunca recolhidas nem 

escutadas. 149 

 

 Torna-se perceptível que é nos discursos onde as coisas se dão e acontecem. Mais 

nítido ainda se torna, pela análise de Foucault, as imposições que se faziam aos 

considerados loucos, e que ainda hoje se fazem, notoriamente. São expressões comuns 

ouvirmos que todos os grandes gênios, sejam da ciência ou das artes, tem um “toque de 

loucura” em suas obras, ou que detinham hábitos incomuns, que poderiam ser 

classificados como sendo os de um louco. Mas o que classifica, ou quem classifica, os 

indivíduos como normais, gênios ou loucos? A própria sociedade o faz, por meio dos seus 

discursos, e suas palavras são extremamente poderosas, nesse sentido. 

 É aqui que podemos inserir Asilo Arkham. O quadrinho demonstra a quão densa é 

a nuvem que define aquilo que é são ou insano, e do quão são os próprios indivíduos no 

 
148 FOUCAULT, ibidem, 2014, p. 8-9. 
149 FOUCAULT, op. Cit., 2014, p. 10-11. 
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quadrinho os responsáveis por tal “estado mental”. Enquanto uns consideram loucura 

matar, roubar, torturar, outros consideram loucura um homem vestir-se num colant preto 

e sair à noite espancando criminosos. Fato é que numa relação quase que simbiótica, 

Batman, criminosos e asilo estão separados, mas ao mesmo tempo coexistem, e quem os 

classifica como sãos ou loucos é a própria sociedade. 

 Uma grande problemática percorre a questão da loucura, como nos aponta João 

A. Frayze-Pereira, em seu trabalho O que é loucura?150, que é justamente essa dualidade 

que se impõe a loucura. Ele aponta que, por uma determinada perspectiva, temos a 

“loucura do gênio”, que é conceitualizada “como uma experiência corajosa de 

desvelamento do real, de desmontagem e recusa do mundo instituído.” 151 Nesse sentido, 

“a loucura é saber.” 152 Por outro lado, “temos a loucura como uma falha da forma pessoal, 

consciente, normal, equilibrada e sadia de ser, um desvio do grupo social”.153 Aqui 

enquadrar-se-ia a loucura como um perigo, não apenas para quem é louco, mas para 

aqueles que estão a sua volta. Talvez a maior problemática existente com relação à 

loucura seja justamente a de ela não deter uma definição fechada e singular. O próprio 

Foucault não está buscando a verdade sobre as coisas, mas sim questionar os inúmeros 

discursos que produzem variadas “verdades” sobre as coisas, e é justamente nesse seu 

caráter plural, tanto no que a loucura é, como no que dizem que ela, é que se encontra a 

grande questão de sua possível significância. Fato que é mediante um caminho ou outro, 

o louco sempre se encontra fora do nosso mundo “real”, portanto, é excluído. É tido como 

“anormal”. Em sua obra História da loucura, fica muito claro que a loucura se instalou 

em nossa sociedade enquanto doença, e de que com o passar do tempo, não apenas a 

forma como as pessoas lidam com ela sofreu alterações, mas também a forma sob a qual 

se combatia o insano com a racionalidade também sofreu diversas mutações. 

 Nesse sentido, retomemos o que Michel Foucault coloca em sua obra chamada Os 

anormais154, fruto de uma série de aulas por ele ministradas no Collège de France entre 

os anos de 1974 e 1975. Nela temos, basicamente, a construção de três arquétipos 

diferentes sobre o louco no sentido perigoso do termo: “[...] os monstros, que remetem às 

leis da natureza e às normas da sociedade; os incorrigíveis, de que cuidam os novos 

 
150 FRAYZE-PEREIRA, João. O que é a loucura? 10a. Ed. São Paulo: Brasiliense: 2002. 
151 FRAYZE-PEREIRA, ibidem, 2002, p. 10. 
152 FRAYZE-PEREIRA, op. Cit., 2002, p. 11. 
153 FRAYZE-PEREIRA, op. Cit., 2002, p. 11. 
154 FOUCAULT, Michel. Os anormais: curso no Colégio de France (1974-1975). Trad. Eduardo Brandão. 

3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
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dispositivos de correção do corpo e os onanistas, que alimentam, desde meados do século 

XVIII, uma campanha tendo em vista o disciplinamento da família moderna. Foucault 

tem como base para essas análises diversos exames médico-legais ainda praticados na 

França dos anos 1950.” 155 Ou seja, criminosos atrás de criminosos alegaram insanidade 

frente a tribunais, com o simples intento de escaparem da prisão? A questão é muito mais 

complexa que isso. Pessoas consideradas loucas que cometiam crimes eram internadas, 

mas não perdiam de modo algum os seus direitos enquanto civis. A loucura afligia 

somente a alma e o corpo do louco, mas em seu estado de essência, permanecia pura. Foi 

sob tal alegação que muitos loucos não foram condenados por seus crimes.  

 Quando trabalhamos com a ideia de loucura, precisamos compreender que ao ser 

pensada e questionada, precisa o ser com muito cuidado, pois a todo instante, como dito 

aqui anteriormente, loucura e razão estão separadas por uma linha extremamente pequena 

e fácil de ser transposta. 

 É justamente nesse ponto que Asilo Arkham irrompe sendo um quadrinho tão 

clássico. Numa época onde a figura do herói estava passando por inúmeras mudanças, o 

quadrinho lança um olhar diferente sobre os personagens dos quais trata: o Batman 

poderia ser o responsável pela loucura de seus inimigos? O Coringa não estaria certo ao 

afirmar que loucura é vestir-se de morcego e sair à noite batendo em criminosos? É 

justamente na confusão dessa fronteira entre sanidade e loucura, entre certo ou errado, 

que o Asilo Arkham ditou tantas tendências e influências no universo do cavaleiro das 

trevas. Esse desabrochar de um novo herói, deveras mais humano do que divino, comum 

como todos os demais, é um marco nas HQs, mais ainda desse período, e é parte essencial 

da história. 

 Um questionamento que Foucault levanta em Os anormais, é o de que, se o louco 

se entende como louco, ele realmente está louco? Muito mais do que explorar a mente do 

louco, o autor problematiza nessa obra questões importantes, como o poder disciplinador, 

o poder de normalização e o próprio biopoder156. Explorando tais questões, percebemos 

o quão a loucura fora institucionalizada, fora adequada a padrões, regras e normas para 

servir aos homens, sem pensar no caminho de volta que isso gera. A loucura é um estado 

 
155 FOUCAULT, ibidem, 2013, p. 9. 
156 Ver CAPONI, Sandra. A biopolítica da população e a experimentação com seres humanos. Ciência & 

Saúde Coletiva, ano IX, n. 2, 2004, p. 445-455. 
 



84 
 

de consciência que não pode ser enclausurado157, apesar das variadas tentativas impostas 

por médicos e pelo próprio Estado frente às pessoas que foram consideradas loucas. 

 Muito mais do que trazer a loucura para um meio de discussão, é necessário 

entender que ela é gerada pela classificação e ação dos atos e pensamentos dos indivíduos. 

Foucault defende que “[...] o conceito de loucura não existiu sempre, mas sim começou a 

se estruturar a partir do momento em que se criou uma distância entre razão e não 

razão.”158 Isso dispõe muito do que Foucault reforça várias vezes em suas obras, quando 

o assunto é loucura: ela surge como uma interpretação exterior a costumes e práticas 

considerados anormais, ou fora dos padrões aos quais estão atrelados. Seja como uma 

forma de resistência, seja uma patologia física, seja uma forma de demonstrar uma ideia 

que estava guardada e não seria bem vista, a loucura é uma válvula de escape para aqueles 

que não se sentem pertencentes a um meio, ou pior, como o próprio autor infere em suas 

obras, uma estigmatização de um indivíduo para pura e simplesmente retirá-lo de um 

determinado espaço social, pois sua presença fere os demais, no sentido moral e ético, e 

em alguns casos, até mesmo físico. Fato é que tais exclusões sempre mantiveram o louco 

à margem da sociedade, isolando-o, sem questionar-se suas razões ou motivos. 

 Asilo Arkham se diferencia justamente nesse sentido, em dar voz e vez ao louco e 

não somente ao bom exemplo, que é o herói, o grande detentor do discurso dentro das 

histórias. Se até então, a sanidade do Batman não havia sido posta cabalmente à prova, 

nesta história temos um louco que quebra por completo com isso, desestabilizando física 

e psicologicamente o herói. E é justamente através do discurso, através das palavras bem 

selecionadas, que o Coringa acessa a mente do cavaleiro das trevas, expondo suas 

fraquezas e traumas. 

 A história mantém um clima muito parecido ao longo de todo seu desenrolar, mas 

os pontos críticos da história se dão justamente quando a possibilidade de o Batman ceder 

ao ambiente da casa se torna real. O quadrinho deixa evidente que o herói se fragiliza, 

deixando de ser aquele indivíduo acima das leis, do bem e do mal, e considerando abraçar 

a loucura como sendo parte estruturante sua também, mais do que todas as outras. Saber 

que tudo aquilo que ele luta contra nada mais é do que algo que ele carrega dentro de si 

mesmo todo o tempo, e que aquilo também o define. 

 
157 Foucault discorre sobre essa questão com mais profundidade em “O nascimento do asilo”. Ver 

FOUCAULT, Michel. História da loucura. 9. Ed. São Paulo-SP: Perspectiva, 2013. P. 459-504. 
158 FOUCAULT, ibidem, 2013, p. 177. 
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 Isso dita um tom perene à obra. Essa absorção de elementos artísticos, esse intento 

profundo em transformar o quadrinho em algo mais, a colocá-lo num nível mais elevado 

do que se tinha, nas histórias do Batman até então. Como nos aponta João Vicente 

Ganzarolli de Oliveira em sua obra A humanização da arte – Temas e controvérsias na 

filosofia159, mais especificamente no capítulo intitulado “Arte e perenidade”, num mundo 

extremamente efêmero, onde tudo é feito para durar pouco e logo ser descartado ou 

substituído, a arte emerge como a possibilidade perenidade ao homem. Em suas palavras: 

“Assim como é própria da natureza a tendência a preservar a vida, existe em nós uma 

exigência lógica para que a preservação também ocorra na arte.”160 Ainda segundo o 

autor, a arte é uma das formas pelas quais o homem pode perpetuar-se, mesmo após sua 

morte, e quando o homem é levado por essa efemeridade do mundo moderno, corre esse 

risco de nada deixar sobre si para o mundo que continuará a existir, mesmo depois que 

ele morra.  

 Ou seja, quando Morrison se propõe a escrever uma história do Batman e do 

Coringa, ele se propõe em perpetuar não apenas a si próprio, mas a própria loucura, os 

próprios personagens, por uma temporalidade além da vida útil do quadrinho em si. Como 

afirma João Vicente Ganzarolli de Oliveira: “A arte exige a presença da forma sobre a 

matéria. Dessa união, em que o disforme é promovido à categoria de obra, emerge o 

artista, que permanece vivo nela.”161  

 A própria constituição física da obra, já diz muito sobre ela. O fato de as palavras 

“séria” e “sério”, no subtítulo do quadrinho, estarem grifadas na capa, se sobressaindo 

sobre as demais palavras, já nos mostra as intenções do autor para com o seu trabalho. É 

claro que as leituras e as diferentes interpretações que o quadrinho pode gerar estão a 

cargo de seus leitores, mas sua função e seu intento enquanto idealizador e realizador da 

arte, ou ainda, seu papel enquanto artista, está mais do que claro que Morrison cumpriu. 

Do contrário, não estaríamos debatendo aqui um quadrinho que fora esquecido ou 

simplesmente feito numa época transitória. Pelo contrário, estamos tratando de uma HQ 

que mudou as percepções dos leitores sobre diferentes aspectos da psicologia e das 

características fundantes, tanto do herói como dos vilões nela presentes. Mudanças essas 

que desencadearam inúmeras outras ao longo dos anos dentro das estruturas e do universo 

 
159 OLIVEIRA, João Vicente Ganzarolli de. A humanização da arte: temas e controvérsias na filosofia. 

Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2006. 
160 OLIVEIRA, ibidem, 2006, p. 139. 
161 OLIVEIRA, op. Cit., 2006, p. 156. 
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do Batman, não apenas nos quadrinhos, mas no próprio cinema também, e dentro de todo 

o universo do herói. 

 Um dos pontos altos do trabalho de Morrison em Asilo Arkham é justamente a sua 

temática, o elemento narrativo da história, que é a loucura. Mas algumas questões 

precisam ser elencadas e problematizadas para se compreender de forma mais plena o 

trabalho dele. Por exemplo, por que se escreve sobre um tema tão complexo e profundo 

como a loucura, atribuindo um caráter amplamente denso ao quadrinho, que pela lógica 

comum, deveria ser algo simples? Qual é o sentido disso? Quais são as influências de 

Morrison que o levam a escrever de tal forma e sobre tal temática? São pontos que 

precisam ser pensados, no sentido de compreendermos de forma mais ampla toda a 

estrutura que compõe a obra. 

 Como já colocado anteriormente, inserir no quadrinho elementos como uma capa 

mais bem elaborada, um papel melhor, atribuir-lhe cores mais intensas, e principalmente, 

mostrar materialmente que ele não é algo descartável, são elementos que já servem como 

um ponto de partida pra pensarmos os intentos do autor para com sua obra. A mudança 

na forma de publicação do quadrinho, não apenas como sendo algo descartável, mas numa 

edição de luxo, já propõe ao leitor que ele tem em mãos é algo diferenciado, e não um 

simples comic, um simples passatempo. E não apenas no sentido material, mas pensemos 

na temática, na linha narrativa da história. Loucura não é um simples jogo de gato e rato 

entre um ser musculoso e um bandido ardiloso. Loucura pode expressar também um 

aspecto sombrio da mente humana. Para alguns, uma patologia, passível de tratamento 

somente por meios intensos, como medicações pesadas, internações em clínicas 

psiquiátricas, e acompanhamentos psicológicos. Para outros, a loucura é justamente a 

brecha que a mente de um gênio encontra para chegar à superfície. 

 Pensemos então na figura central da história, que é o louco. Tanto na perspectiva 

do Coringa para com o Batman, como do Batman para o Coringa, temos um louco no 

centro da história. Por um lado, temos um criminoso, famoso por ser sádico, uma força 

precursora do caos, e por fazer piadas com suas vítimas ou sobre as inúmeras formas sob 

as quais ele já matou, torturou ou traumatizou pessoas, vangloriando-se disso com 

orgulho. De outro, temos um homem que após ver seus pais serem mortos em sua frente 

quando criança, cresceu e tornou-se um vigilante noturno, que usa capa e veste roupas 

pretas, inspiradas numa figura animal da qual ele tem fobia, que é o morcego, ignorando 

as leis e espancando e prendendo criminosos, alegando lutar por um bem maior. Ambos 
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podem ser interpretados como loucos, anormais, ou monstros, como nos coloca Foucault, 

em sua obra Os anormais. Citando o próprio autor: 

 

O contexto de referência do monstro humano é a lei, é claro. 

A noção de monstro é essencialmente jurídica [...], pois o 

que define o monstro é o fato de que ele constitui, em sua 

existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação 

das leis da sociedade, mas uma violação das leis da 

natureza. 162 

 

 Frutos de um trauma profundo, tanto o Batman quanto o Coringa se encontram 

transpondo as leis da sociedade e agindo a margem delas em busca de realizações 

próprias. No lado do Batman, seria uma espécie de limpeza da cidade, na qual o mesmo 

expurgaria Gotham City de todos os criminosos e malfeitores, por uma suposta causa 

maior. Enquanto que no lado do Coringa, temos um homem que é um estrategista muito 

bom, mas que não possui, por vezes, uma motivação específica, seus traços de 

personalidade impedem um padrão, então, ele pode estar atrás de dinheiro, pode estar 

querendo ver sangue correr pelo chão, como pode estar querendo apenas divertir-se junto 

com o seu antagonista.  

 Essa incerteza do que esperar da figura em questão é justamente sua violação 

daquilo que é tido como normal. Sua insanidade lhe permite matar ou morrer, e estar bem 

com isso. O herói ainda possui certo autocontrole sobre suas questões emocionais e sobre 

suas tomadas de decisão. É justamente isso que o separa do vilão. Mas a loucura é um 

elemento comum a ambos, pois seu nascimento se dá dentro dos indivíduos, e não apenas 

sob influência de meios externos. 

 São justamente os traumas e os medos internos, tanto de um como de outro, que 

afloram essas manifestações da loucura em ambos. São elas que ocasionam todas as ações 

tanto do herói no seu intento de lutar pela justiça mesmo agindo a margem da lei como 

do vilão, matando, torturando e fazendo brincadeiras de mau gosto, sendo pura e 

simplesmente um agente do caos. A psicopatia absorve o Coringa, e ele a absorve, 

formando uma amálgama de insanidade e humor negro desprezível, que afronta e 

confronta esse herói. O Coringa é a resposta imediata a toda a sanidade do herói, que se 

projeta de várias maneiras como sendo o modelo, mas sendo contestado a todo instante 

 
162 FOUCAULT, Michel. Os anormais: curso no Colégio de France (1974-1975). Trad. Eduardo Brandão. 

3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 47. 
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por essa figura completamente insana, que leva o leitor a crer que tem mais razão do que 

o próprio herói, dentro do quadrinho. 

 Nesse sentido, construir uma análise sobre a figura do principal vilão da mitologia 

do Batman, é uma possibilidade no sentido de se compreender a razão da escolha em 

selecionar justamente o Coringa enquanto uma das grandes figuras desta obra. Morrison 

o escreve com traços que evidenciam com clareza a loucura presente no asilo, e nos 

personagens que o preenchem. E ao pensarmos no herói, não há como desassociarmos 

sua imagem do vilão que o complementa. 

Nessa complexificação de ideias e conteúdos se faz importante pensarmos de 

maneira específica como as construções de outros personagens no enredo de Asilo 

Arkham, nos permitem observar as diferentes abordagens sobre a ideia de loucura que o 

autor mostra. Ao expor determinadas figuras com determinadas características e formas, 

é possível analisarmos tais figuras como representações de determinadas ideias e 

conceitos que o próprio autor compreende como algo que precisa ser mostrado. 

Dito isso, as figuras centrais da história devem ser pensadas de maneira mais 

profundas, analisando de que maneira a construção delas ditam o conteúdo e as 

impressões sobre a história. Não pensando apenas no herói que dá título ao quadrinho, ou 

no seu grande inimigo, mas também nas figuras como Amadeus Arkham e a 

psicoterapeuta Ruth Adams, e de sua relevância dentro da construção do enredo, e aquilo 

que representam enquanto ideias no quadrinho. 

 

3.2 O morcego de Gotham e o herói em (des)construção 

 

 Batman se tornou um fenômeno mundial em poucos anos de existência. Fruto de 

um trauma, o herdeiro de uma fortuna bilionária dedicou sua vida ao combate ao crime, 

após ver seus pais sendo mortos em sua frente ainda criança. Mas não obstante em 

questionar sua motivação, no sentido de questionar o ato de fazer justiça com as próprias 

mãos, quebrando uma infinidade de leis, o quadrinho nos faz questionar a própria ideia 

de um homem adulto vestido de morcego, que sai a caça de criminosos pela cidade, com 

uma sede de vingança insaciável, com uma necessidade por violência também insaciável. 

Mais do que isso, a forma como o maior criminoso da cidade aponta isso como sendo 

ridículo, ou tão passível de ser taxado como loucura quanto os criminosos aos quais ele 

persegue, são elementos fundamentais para pensarmos as diferentes construções de 

loucura que Asilo Arkham nos permite pensar. 
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 Quando pensamos na figura de um herói, independente de qual seja, a primeira 

ideia a ser remetida é a de uma figura com grandes feitos, de conduta exemplar a ser 

espelhada, que está acima de qualquer noção de boa conduta e perfeição. Morrison, ao 

explorar a figura do Batman neste quadrinho, expõe um lado diferente com relação a ideia 

que temos de super-herói, principalmente, em contra ponto a ideia de que os norte-

americanos tem dessas figuras. Ao desconstruir essa figura mítica, e explorando seu lado 

mais humano, Morrison demonstra que toda construção é passível de desconstrução. 

 Morrison, enquanto escreve seu Batman, demonstra nitidamente uma insegurança 

sobre o “ser herói” dentro do arco aqui trabalhado. Caminhando dentro do asilo, por 

diversos momentos Batman é questionado sobre sua sanidade, sobre sua legitimidade 

sobre as demais figuras ali presentes, e tem por consequência disso, perceber que ele 

também pertence ao asilo de certa forma. Em um desses confrontos, enquanto dialoga 

com o Chapeleiro Louco, o vilão usa uma frase muito poderosa para descrever a situação 

na qual o herói se encontra: 

 

Figura 9: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 75. 

 

 Ao questionar o herói sobre o espaço em que estão, o Chapeleiro Louco diz que 

acredita que talvez todos eles estejam dentro de uma cabeça, e que essa cabeça poderia 

ser a cabeça do herói. E quando ele diz que o asilo é um país de espelhos, e que “nós 

somos você.”163, é possível pensarmos em que todos os criminosos, todos os doentes 

 
163 MORRISON, ibidem, 2003, p. 75. 
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mentais, vítimas do herói, são apenas reflexos do que o Batman é. É possível entender 

que tanto o Batman, quanto seus inimigos, estão conectados por um mesmo polo, que é a 

loucura, separados apenas pelas extremidades: enquanto o herói está num ponto de 

aceitação por parte da sociedade, os vilões e criminosos que ele caça estão no extremo 

ponto oposto, de rejeição por parte dessa sociedade, que demanda seu enclausuramento 

num asilo. 

 Esse debate se torna interessante à medida que pensamos no que o autor representa 

dentro do seu campo de atuação. A segunda metade do século XX para os autores de 

quadrinhos, foi uma era marcada por um grande processo de firmação enquanto profissão 

e campo artístico. Essa busca fez com que vários autores procurassem demonstrar 

seriedade em suas histórias, bem como buscarem se posicionar de forma sólida, e às vezes 

até meio polêmica, sobre as suas sociedades e o que nelas ocorria. 

 Essa preocupação em aceitar o diferente é algo que percorre muito o debate dos 

quadrinhos de super-heróis. Perceber que a sociedade é formada por diversos tipos de 

pessoas e que todas devem ser aceitas, é um grande ponto do discurso heroico. E quando 

o assunto é diretamente a sanidade mental, como em Asilo Arkham, esse debate ganha um 

peso ainda maior. Tolera-se um homem agindo a margem da lei vestido de morcego, 

fazendo justiça com as próprias mãos, porque ele age em prol de um bem maior. Mas o 

homem que escolhe roubar ou ainda matar, vestido de palhaço, precisa ser trancado num 

asilo e lá deve permanecer, fora da sociedade. A ideia de que alguns tipos de crimes são 

aceitos e outros não, e que nossa seletividade frente a quem é bom e mal no sentido não 

apenas moral, mas também social, é uma questão muito pertinente nas histórias do 

Batman. 

 O motim no asilo evidencia que existem muito mais questões que envolvem os 

vilões do que meramente os crimes que eles cometeram. Há todo um contexto, um ponto 

de origem, um trauma, um rompimento, algo que os levou a optarem pelo caminho que 

seguem. Enquanto o Chapeleiro Louco alega que possivelmente o herói seja o grande 

responsável por esses vilões, a própria Ruth Adams, psicoterapeuta do asilo, demonstra 

que os profissionais do Arkham buscam observar de maneira mais científica as 

manifestações mentais dos internos. Desta forma, não apenas atribuindo 

responsabilidades sobre as condições dos indivíduos dentro do asilo, mas considerando 

eles pessoas doentes que se encontram num período de tratamento e em condições muito 

específicas de saúde, e que precisam ser tratadas como tal. 
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Figura 10: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 42. 

 

 Mesmo seu paciente mais complexo e problemático, com um vasto histórico de 

fugas e crimes inomináveis, ainda assim existe um esforço em compreender o paciente e 

seu problema como uma doença, como algo passível de tratamento. Mais do que isso, ao 

alegar que ele “sequer pode ser definido como insano”, a psicoterapeuta afirma que 

enquadrá-lo em uma categoria de doença mental não é o suficiente. E logo na sequência, 

ela afirma que o caso do Coringa talvez seja o de supersanidade, que seria “(...) uma nova 

e brilhante modificação da percepção humana, mais adequada à vida urbana do fim do 

século vinte.”164 Novamente entra em questão toda a simbologia usada por Morrison em 

sua história, ao trazer mais um símbolo, o Barão Ghede, entidade do voodoo, como uma 

compreensão do Coringa. Esse jogo de identidades também é algo que o autor trabalha 

muito bem, mostrando as figuras do quadrinho por diferentes prismas e perspectivas. 

 Nesse momento também é importante pensarmos no que significa essa adequação 

à vida urbana do fim do século XX que Morrison aponta. O autor detém em sua obra 

como um todo uma série de reflexões acerca do que compreendemos enquanto uma 

 
164 MORRISON, ibidem, 2003, p. 42. 
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representação do social, e de como ela é deturpada em vista de um status de perfeição. 

Em Asilo Arkham, Morrison procura desconstruir uma das figuras mais sólidas do mundo 

dos quadrinhos, mostrando que ele é tão humano quanto os demais, e que sua condição 

só existe porque ele a construiu através de suas escolhas. Se ele não foi o responsável pela 

morte de seus pais, Bruce Wayne optou por ignorar o lado científico de seu tratamento, e 

resolveu lidar de forma agressiva e violenta com seu trauma, transferindo sua fobia por 

morcegos para seus punhos, fazendo com que seus inimigos sentissem o medo que o herói 

sentia. Ao expor que os criminosos devem ser tratados de tal forma, o herói se coloca 

acima da sociedade e de suas leis, se tornando um criminoso idem, porém, seguro de uma 

proteção por parte da polícia, que lhe é conivente, e da própria sociedade, que concorda 

com os métodos, ou então com a efetividade dos métodos aplicados pelo herói no combate 

ao crime. A grande questão é, que tipo de herói está sendo aqui mostrado? 

 Ao realizarmos essa análise, existe toda uma preocupação em compreender que a 

HQ retrata de um arco fechado e específico do herói, mas é interessante pensarmos em 

como ela afetou toda sua cronologia e diversos elementos seus acabaram virando o que 

chamamos de cânone na mitologia do herói. Quando lemos um Batman mais atormentado 

por seu passado e por seus traumas, mais questionado sobre suas ações, mesmo ciente da 

necessidade que elas possuem em sua sociedade, é em Asilo Arkham que tais elementos 

foram inspirados. 

Apesar de o arco ser uma história fechada, não tendo uma sequência, Asilo Arkham 

acabou inserindo elementos muito interessantes que se perpetuaram dentro da mitologia 

do herói. Os grandes destaques seriam essa exposição do herói frente aos seus inimigos, 

se mostrando fraco, quebrado, porém sem se curvar às situações que o abalam.  Outro 

ponto que se perpetua até hoje é a abordagem dada ao Coringa nas histórias do herói. Se 

no ano de 1988, tivemos o clássico A piada mortal, de Alan Moore, contando uma das 

mais célebres histórias do Batman e uma história de origem dramática do Coringa, com 

Asilo Arkham a figura do vilão se tornou ainda mais abstrata e marcante. Com os traços 

poderosos de Dave McKean, o Coringa de Grant Morrison era colorido, andrógeno e de 

uma insanidade muito assustadora. Seu desprezo pela vida, pela moral vigente ou mesmo 

pela existência de limites fez com que o personagem se reinventasse dali por diante, e 

todas as suas adaptações acabaram ganhando tons de Asilo Arkham. Outro grande 

destaque fica para a série de jogos de vídeo, intitulada Batman: Arkham Asylum, que se 

iniciou em 2009, se utilizando de muitos elementos presentes no quadrinho e ganhando 
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inúmeros prêmios e sequências, construindo uma das mais bem-sucedidas franquias de 

jogos de heróis da história.165 

 

3.3 O palhaço do crime e a antipsiquiatria em debate 

 

Um dos vilões mais icônicos das HQs é o Coringa. Conhecido comumente como 

o palhaço do crime, imortalizado ao longo do século XX nos quadrinhos, nas revistas, na 

TV e no cinema, se tornou um dos maiores sinônimos da palavra vilão. Criado por Bob 

Kane e Bill Finger, fez sua primeira aparição em Batman #1, em abril de 1940, e era pra 

ter morrido logo na primeira edição. Tamanho foi seu sucesso que os autores resolveram 

trazê-lo de volta, e a consequência disso foi o surgimento do maior inimigo do homem 

morcego. Seus traços, inspirados em Gwynplaine, um dos protagonistas do romance O 

homem que ri166, que foi adaptado para o cinema e interpretado por Conrad Veidt em 

1928, se tornariam marcantes e recorrentes nas HQs dali em diante. 

A origem do Coringa foi recontada inúmeras vezes, mas a que se tornou mais 

popular é a contada por Alan Moore em A piada mortal167, de 1988, onde o Coringa era 

um homem comum, um comediante de pouco sucesso, que estava desesperado por um 

emprego, pois sua esposa estava esperando um filho. Ele acaba aceitando participar de 

uma operação criminosa numa fábrica de baralhos abandonada, fingindo ser um famoso 

bandido conhecido como Capuz Vermelho. Instantes antes de a operação começar, ele 

recebe a notícia de que sua esposa faleceu, junto com o bebê, testando um aquecedor de 

mamadeiras. Quando Batman aparece para interceptar a operação, o então comediante cai 

num tanque cheio de ácido e produtos químicos, mas não morre, sofrendo diversas 

mudanças físicas por conta dos produtos. Ao sair do tanque, sua sanidade o abandona, e 

ele abraça o caos, vivendo para enfrentar o responsável por sua loucura, o Batman. 

 Sua complexidade se construiu ao longo do tempo, conforme se demandou uma 

maior maturidade das histórias que o envolviam. De um reles ladrão vestido num terno 

roxo e com uma maquiagem barata, a um gênio assassino sociopata insano, o Coringa 

trilhou vários caminhos dentre as mais variadas histórias da DC Comics, e os diversos 

 
165 A série de jogos Arkham conta com nove títulos, e foi iniciada em 2009. Os jogos da empresa Rocksteady 

foram escritos por Paul Dini, experiente escritor do herói, e foram desenvolvidos para diversas plataformas. 

Fonte: Warner Bros. Interactive Entertainment, disponível em www.warnerbros.com, acesso em 

30/07/2019. 
166 De autoria de Vitor Hugo, de 1869. MORRISON, ibidem, 2012. 
167 MOORE, Alan. Batman: The killing joke. EUA: DC Comics, 1988. 

http://www.warnerbros.com/
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autores que tiveram a oportunidade de escrever as histórias do Coringa edificaram 

algumas características físicas e de sua personalidade que sumiram com o tempo, e outras 

que permanecem muito vivas até os dias de hoje. 

Um questionamento que pode ser levantado é o do porquê a grande maioria dos 

autores que tiveram a oportunidade de escrever as histórias do Batman optou por tratá-lo 

como vilão? Porque a grande maioria dos autores de HQ’s que trabalharam com o 

Coringa, pensaram no palhaço do crime como o inimigo número um do Cavaleiro das 

Trevas? Brad Meltzer168 escreveu no prefácio de Batman: Amantes e loucos, 169 que: 

 

[...] é difícil escrever o Coringa. Não porque ele é um 

personagem difícil de entender. Ele é fácil de entender. Ele 

é insano. E por quase sessenta anos, escritores e desenhistas 

preencheram histórias atrás de histórias com literalmente 

milhares de exemplos dessa insanidade em ação. O 

problema é que, ao longo dos anos, pessoas demais 

entenderam ‘insano’ como sendo sinônimo de ‘engraçado’. 

[...] Mas as melhores histórias do Palhaço do Crime, aquelas 

que colocamos em um altar, vêm de gente que entende que 

‘insano’ pode também significar ‘assustador’. [...] 

Insanidade é loucura. Loucura é escuridão. E escuridão é 

com o Batman. [...] Está no âmago de ambos os 

personagens. Por isso ao examinarmos um, temos que 

examinar também o outro. Como o Coringa diz na história, 

‘[...] devo tudo a você... Não sabia o que fazer da minha 

vida até um homem vestir uma máscara e se chamar de 

morcego.’ 170 

 

 Nessas representações variadas do grande inimigo do cavaleiro das trevas, o 

Coringa emerge como sendo seu principal antagonista, expondo e explorando sempre as 

fraquezas do herói. Suas capacidades psicológicas, sempre associadas à sociopatia, e a 

uma insanidade desvairada, o tornaram um ícone da cultura pop como um todo, já tendo 

sido eleito em diversas oportunidades como o maior vilão das HQs de todos os tempos. 

 Mas como o próprio Meltzer apontou, “insano” é também “assustador”. Nesse 

sentido, o Coringa escrito por Grant Morrison pode ser enquadrado num perfil que o 

define como louco, mas tão são de sua loucura, que podemos nos questionar o quão louco 

realmente o Coringa está na história. Suas transformações e transfigurações físicas e 

 
168 Autor de quadrinhos e novelista norte americano, famoso por ser um dos responsáveis pela mega saga 

Crise de identidade, da DC Comics, de 2005. MORRISON, ibidem, 2012. 
169 Publicada no Brasil pela editora Panini Comics, em abril de 2011. Fonte: GREEN, Michael. Batman: 

Amantes e loucos. Trad. Rodrigo Barros e Levi Trindade. Rio de Janeiro: Panini Comics, 2011. 
170 MELTZER, Brad, ver GREEN, ibidem, 2011, p. 2. 
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mentais levam o leitor a temer a figura medonha que ele é dentro de um ambiente de 

enclausuramento da loucura e de indivíduos que são rejeitados pela sociedade. 

O quadrinho chegou a ser cancelado, pouco antes de sua publicação em 1989, 

devido às inúmeras restrições impostas a essa figura medonha que Morrison queria 

mostrar. Grant Morrison se utilizou da expressão “traveco”, em Superdeuses, para definir 

como era o seu intento para o que seria o Coringa em Asilo Arkham171, e depois de 

variados reajustes, ele conseguiu a aprovação da editora para publicar a história. O próprio 

autor, ainda em Superdeuses, fala sobre o quadrinho e seu processo de produção, além de 

como foi um marco para as graphic novels até então e as posteriores ao Asilo Arkham: 

 

[...] Eu tinha muito o que provar, e queria deixar minha 

marca. Asilo Arkham seria densa, simbolista, fechada – uma 

reação consciente à corrente dominante do realismo 

hollywoodiano. [...] Nossa história estaria recheada de 

simbolismos do tarô, o que permitiria uma exploração 

hierática, carregada de referências e deliberadamente não 

americana de um ícone americano. Uma história de loucos 

e excluídos. Uma história não do mundo real, mas da parte 

interna da mente – a mente do Batman, nossa mente 

coletiva.172 

 

 Essa visão de que o ambiente em questão é uma mistura daquilo que o Batman 

faz, enquanto resultado de sua luta contra o crime, e pensa, enquanto forma como lida 

com seus traumas, borra a fronteira entre real e onírico, fazendo com que o Batman 

sejamos o “nós”, por essa perspectiva apontada por Morrison, enquanto o Coringa são os 

“outros”. Enquanto a figura do herói aparece como sendo a que carrega os traumas, os 

medos, os anseios, a figura do vilão é aquela que personifica essas condições, e precisa 

ser combatida, ou no caso, tratada. 

O Coringa de Asilo Arkham aparece com traços clássicos de sua personalidade, 

mas contando sempre com sua genialidade para o crime e para tirar o herói de sua zona 

de conforto. Ao explorar essa vertente, Morrison demonstra essa face do grande vilão do 

arco como sendo parte de um processo. O fato de o Batman insistir em espancar, trancafiar 

homens em prisões e asilos, desencadeia uma série de reações, e entre elas, estão as 

 
171 A ideia inicial era trazer de fato um Coringa travesti, usando um sutiã da Madonna e de salto alto, 

segundo o próprio Morrison, em Superdeuses, explorando em vias de fato esse aspecto sexual (ou 

assexuado) da figura do louco em questão. No final das contas, com todas as censuras sofridas pela editora, 

ele foi a público numa versão bem mais leve do que nos planos originais de Morrison, e ainda assim, teve 

um impacto enorme na cultura pop da época. MORRISON, ibidem, 2012, p. 263. 
172 MORRISON, op. Cit., 2012, p. 262. 
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enfermidades, físicas e mentais, que afetam os envolvidos nesse processo de limpeza de 

Gotham City. O Coringa é a ponta de um polo, na qual herói e vilões compartilham um 

mesmo eixo: a insanidade. 

 Dentro do arco, o Coringa desempenha um papel muito importante, surgindo 

como o espectro oposto ao Batman, no início da história, e durante seu desenrolar, existe 

uma aproximação entre as figuras, no sentido de compreender uma ao perceber a 

existência da outra. Cada movimento do herói dentro do asilo é questionado pelo vilão, 

sempre com sarcasmo ou com alguma piada de cunho sexual ou de humor negro. O 

objetivo do vilão é justamente desestabilizar cada vez mais o herói e tirá-lo de seu 

conforto, de sua sanidade, e perceber que ele também é louco, assim como os loucos que 

ele tenta prender. 

 Muitas das definições do vilão o tratam como uma força, um “agente do caos”, 

citando uma das falas de Heath Ledger interpretando o Coringa no filme O cavaleiro das 

trevas, de Christopher Nolan, de 2008.173 Esse Coringa mais caótico ganhou muita força 

a partir do Asilo Arkham, dando um ar mais de doente mental ao personagem. Nesse 

debate sobre a criminalidade, aonde a fronteira entre criminosos e loucos se encontra, 

persiste uma discussão sobre como isso aparece na história, e é um debate recorrente à 

essa década de 1980, envolvendo movimentos como a antipsiquiatria174, por exemplo. 

 Em 1978, temos a aprovação da Lei 180, ou então também conhecida como Lei 

da Reforma Psiquiátrica Italiana. Essa lei, proposta por Franco Basaglia, influenciou os 

rumos do debate sobre saúde mental, tendo como cerne encerrar a prática de 

confinamento involuntário em asilos na Itália. Basaglia questionava os poderes legais 

conferidos aos psiquiatras para deter e tratar os indivíduos acometidos de transtornos 

mentais, e de como essas práticas contribuíram para a medicalização da loucura. 

Suas críticas eram direcionadas principalmente a postura tradicional da cultura 

médica, que transformava o indivíduo em mero objeto de intervenção clínica, isolando-o 

da sociedade, sendo extremamente excludente e repressora. Com influência dos trabalhos 

de autores como Michel Foucault, Basaglia propôs uma abordagem conhecida como a 

 
173 BATMAN - O CAVALEIRO DAS TREVAS. Direção de Christopher Nolan. EUA: Warner Bros., 2008. 

1 DVD, 152 min. 
174 Movimento intelectual que era contrário à psiquiatria ortodoxa, refutando a internação, o uso de 

tranquilizantes e eletrochoques, impostos aos doentes mentais, apontando que que o modo de ser desses 

indivíduos é em essência uma reação saudável contra as inúmeras tentativas feitas pela sociedade em 

silenciar, dominar e neutralizar esses indivíduos. É um movimento com diversos desmembramentos, seus 

indícios surgiram nas décadas de 1940 e 1950, com autores como Gregory Bateson, e posteriormente, David 

Cooper, Franco Basaglia e Ronald David Laing. DUARTE JÚNIOR, João Francisco. A política da loucura 

(a antipsiquiatria). Campinas: Papirus, 1983. 
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“negação da psiquiatria”c, que a negava como um discurso soberano sobre a loucura. Sua 

proposta não visava o fim da psiquiatria, mas em compreender que ela sozinha não era 

suficiente em dar conta da complexidade do que era a loucura.175 

É importante pensarmos em como esses debates circulavam o mundo e de como 

as pessoas lidavam ou não com eles. Esses debates emergiram com cada vez mais 

intensidade ao longo da segunda metade do século XX, principalmente com as 

publicações do DSM, conhecido também como o Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais nos EUA, e em todo esse processo de desinstitucionalização da 

loucura, e no fechamento dos asilos e manicômios. Mais do que um movimento 

intelectual, era um movimento de práticas que ocorreu, visando repensar a forma de se 

tratar o doente mental, para além dos elementos da psiquiatria tradicional. Esses debates 

permitiram uma abertura que, com o tempo e o avanço das discussões, possibilitou que 

os doentes mentais pudessem ser tratados de maneiras mais humanas e cientificizadas, no 

sentido de que a tortura ou o enclausuramento foram sendo abandonados, e substituídos 

pelo uso de psicofármacos e terapias diversas. 

Morrison se utiliza de uma instituição em declínio, destruída tanto no âmbito 

físico quanto prático, para construir sua história e demonstrar que estamos longe ainda, 

enquanto sociedade, de tratar a loucura como algo dentro da sociedade. Sejam os 

criminosos, sejam pessoas comuns, o louco ainda era visto como algo assombroso, que 

precisava ficar fora do meio comum, que precisava ser segregado. Quando Morrison é 

chamado a escrever sobre um ícone como o Batman, e opta por construir uma abordagem 

aproximando-o de seu grande oposto, o Coringa, criou-se uma visão sobre a relação do 

herói para com seus vilões. 

Se até então, o Coringa eximia apenas um embate físico e mental para com o herói, 

com quadrinhos como Asilo Arkham, e outros já citados como O cavaleiro das trevas, ou 

ainda A piada mortal  ̧os autores dessa década de 1980 optaram por abordar o vilão como 

uma relação muito mais profunda para com o herói do que antes havia sido feito.  

 

3.4 Amadeus Arkham e Ruth Adams: humanos no meio de deuses 

 

 Para além das duas figuras centrais do quadrinho, Morrison faz questão de 

desenvolver outros personagens, corroborando sua história e proporcionando a ela um 

 
175 AMARANTE, Paulo. O homem e a Serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 1996. 
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sentido diferente. Os coadjuvantes não estão meramente ilustrando situações, ou agindo 

como personagens figurativos. Toda a galeria de personagens escolhidos para a história 

possui algum tipo de mensagem, importância ou representatividade. Por isso se faz 

importante analisarmos quem são essas figuras que ajudam a determinar os rumos do 

enredo. Mais do que isso, ao retratar a loucura em seu sentido prático, por assim dizer, 

Morrison também demonstra procurar pensar a insanidade, ou ao menos, mostrá-la por 

outras perspectivas que não a do herói ou dos vilões. Ao inserir figuras como Amadeus 

Arkham, o psiquiatra fundador do asilo, ou ainda Ruth Adams, a psicoterapeuta 

responsável pelo asilo durante a rebelião, e Charles Cavendish, o diretor e administrador 

geral do asilo, o autor mostra possibilidades de como interpretar essa loucura pelo viés 

científico idem. 

 Ao demonstrar de maneira bem intensa a forma como os personagens se portam, 

Morrison busca por colocar sempre contra pontos mais “racionais” no discurso. A própria 

ideia de colocar personagens não estilizados no quadrinho, diferindo do herói de seus 

vilões, já é uma tentativa de passar a ideia de que existe humanidade nesse ambiente, que 

ele não é de todo fantasioso. Mais que isso, é buscar um diálogo entre toda a insanidade 

que perpassa o asilo e seus pacientes, com o mundo são, racional e medicalizado, que é 

representado pelos personagens em questão. Ao assumirem a postura do discurso médico 

e psiquiátrico, tanto Adams quanto Cavendish mostram o lado mais humano da história, 

que acaba por expor o herói como sendo tão humano, ou tão insano, quanto os demais 

personagens presentes no arco. 

É nesses embates e diálogos que o quadrinho pauta boa parte do seu enredo. Em 

oposição ao simples “devemos punir os criminosos das formas mais severas quanto for 

possível”, aparece aqui o discurso médico intervindo em favor das pessoas que são 

vítimas desse herói. Quando Batman acusa o Coringa de ser louco, calhorda, degenerado, 

a doutora Ruth Adams intervém, alegando que aquilo que acomete o vilão é uma condição 

mental diferente dos demais, e que ele não é um responsável direto por seus atos. É tentar 

compreender que o doente mental está numa condição muito específica de existência, e 

procura lidar com o mundo da forma que lhe é possível. Mais do que isso, todas as ações 

do herói acabam por impactar ou agravar as condições desses indivíduos, que fugirem do 

asilo e cometerem crimes, vão de encontro a essa figura que espanca criminosos e ajuda 

com esse processo de enclausuramento dessas figuras. As figuras médicas do quadrinho 

mostram dentro da história que o processo vai muito além de um jogo de gato e rato entre 

o herói e seus inimigos. 
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Figura 11: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 42. 

 

 Novamente, o termo “supersanidade”. Existe uma ideia de que o Coringa sempre 

é representado por um fluxo de força contínuo e imparável, sendo apenas uma resposta 

aos estímulos e impulsos que recebe da sociedade e das pessoas que vão contra ele. Nesse 

momento da história, Batman faz questão de lembrar das vítimas do vilão, que não 

tiveram misericórdia ou chance de defesa, suscitando novamente a questão da 

criminalidade vs. a doença mental. Em que ponto o criminoso é responsável por seus atos, 

como a psicologia trata como sendo perversos, ou é acometido por uma condição mental 

específica que o impede de saber o que é certo ou errado, como os esquizofrênicos ou os 

psicóticos? Essas classificações foram em muito pautadas pelo DSM, e perceber como 

tais categorizações de doenças mentais podem ser perigosas é importante para a discussão 

aqui proposta. 

 A primeira edição do DSM data do ano de 1952, e ela derivou justamente de uma 

necessidade em sistematizar as diversas classificações existentes acerca dessas doenças 

nos EUA desde 1840, quando o debate sobre transtornos mentais ganhou mais força. Ele 
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passou por algumas revisões importantes, e atualmente se encontra na sua edição de 

número V, publicada em meados de 2013.176 

 A revisão que é importante tratarmos é a que envolve o DSM-III, que foi publicado 

em 1980, e teve uma versão revisada publicada em 1987. Houve uma grande mudança de 

paradigma que em muito ainda se detinha por conta das influências da psiquiatria social 

psicodinâmica, e essa mudança aconteceu por conta justamente dos embates que estavam 

ocorrendo na área. Em meados dos anos de 1960, a psiquiatria sofreu diversos 

questionamentos por diferentes frentes e profissionais. Havia uma insatisfação com a 

forma como os tratamentos e estudos estavam sendo conduzidos, e é justamente aí que o 

movimento de antipsiquiatria, citado anteriormente, ganha força. Sua principal 

reinvindicação era a de que a definição das doenças mentais dever ser prerrogativa das 

ciências sociais, dado que as causas de tais doenças eram psicossociais.177 

Outra questão que teve impacto nesse período foi a grande produção de 

psicofármacos, que afetou diretamente os debates sobre os transtornos mentais, pois eles 

influenciavam tanto os tratamentos psiquiátricos quanto os diagnósticos. Esse contexto 

dos EUA ajudou a reforçar a ideia de desospitalização e de tratar a loucura de diferentes 

maneiras, trazendo a figura do louco para fora do enclausuramento e tratando da loucura 

como uma doença, passível de tratamento. Com terapias e o uso de medicamentos, 

apareceram mais opções ao que pregava a psiquiatria tradicional, e as condições de 

tratamento dessas pessoas passaram a ser melhor conduzidas pelos responsáveis sobre 

esses doentes mentais. 

 A grande ideia de pensar essas questões se dá justamente na associação que 

fazemos das temáticas ao enredo do quadrinho. Quando Morrison expõe o interior de um 

asilo de maneira extremamente caricata, mal-assombrada, e ao mesmo tempo procura 

explorar seus aspectos mais reais, fazendo um jogo entre sanidade e delírio, é quando 

Asilo Arkham se eleva. Uma casa de horrores, que faz com que o leitor guie seu olhar 

pelos corredores, procurando compreender de que maneira os vilões e o herói, bem como 

as figuras internas e externas do asilo, como os médicos, terapeutas e policiais, possuem 

uma função e um papel importante na história. 

 

 
176 VIANA, Milena de Barros. Mudanças nos conceitos de ansiedade nos séculos XIX e XX: Da neurose 

de angústia ao DSM-IV. 2010. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-Graduação em Filosofia, 

UFSCar, São Paulo. 
177 VIANA, ibidem, 2010. 
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Figura 12: 

 

Fonte: Batman – Asilo Arkham. São Paulo, Panini Comics, 2003, p. 109. 

 

 Mais do que isso, é compreender a grande mensagem de Asilo Arkham. Ao 

identificar-se mais com os internos do que com o mundo externo, Batman demonstra não 

ser um arauto da justiça, um modelo, um exemplo. Ele apenas se percebe enquanto mais 

um indivíduo parte de uma sociedade doente, que exclui, segrega aqueles que são 

diferentes. Obviamente que o herói é construído de maneira bastante clássica, retomando 

os conceitos e debates apresentados por Joseph Campbell178, e confronta seus inimigos se 

mostrando superior ao final do quadrinho, contudo, é interessante perceber como o autor 

moldou o personagem e o desconstruiu ao máximo, para então, reerguê-lo. Usando a 

analogia que a própria doutora Ruth Adams faz da psiquiatria: “Às vezes, é preciso 

demolir pra reconstruir Batman. Assim é a psiquiatria.”179 

 

 

 

 
178 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Trad. Adail Ubirajara Sobral. 10. Ed. São Paulo: 

Cultrix/Pensamento, 1997. 
179 MORRISON, ibidem, 2003, p. 41. 
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Considerações finais 

 

 A proposta deste trabalho foi de pensarmos em como as HQs se firmaram no 

campo artístico, e em suas possibilidades referentes aos tempos nos quais elas dialogam 

e são produzidas. Enquanto uma produção artística, os quadrinhos são produtos de seu 

tempo, e dialogam de maneira direta com sua sociedade, reproduzindo discursos, 

momentos e problemas com os quais essa sociedade lida. Mais do que isso, é trazer o 

quadrinho a um patamar de debate acadêmico, pensando em sua produção enquanto arte 

e em suas possibilidades dentro do pensar histórico. 

Também se faz importante ressaltarmos no papel que os autores dessas obras 

possuem enquanto agentes desse meio artístico, e de como suas obras impactam a 

sociedade, por meio de sua repercussão, sua materialidade, e seu diálogo com outros 

elementos do campo artístico. Ao se posicionarem enquanto uma classe, enquanto um 

grupo, suas obras ganharam novos sentidos e essa organização por parte dos autores 

resultou em diferentes abordagens e perspectivas sobre seus trabalhos, afetando inclusive 

os aspectos não apenas de roteiro, com histórias com temáticas mais maduras, mas 

materiais de suas obras, com os quadrinhos sendo produzidos em papel melhor, capas 

duras, etc. 

 Nesse sentido, vale retomarmos a ideia do quadrinho enquanto um espaço 

praticado, usando os conceitos de Michel De Certeau, ao realizarmos essas reflexões. Ao 

compreendermos todas essas movimentações que envolvem o quadrinho, desde seu 

processo de criação, de produção, até o processo de vendas e consumo, se torna visível 

que o quadrinho acontece em diferentes momentos, envolvendo diferentes grupos de 

pessoas, e é significado de diferentes formas. Daí a pensarmos nele enquanto um espaço, 

dando a ideia de que as coisas acontecem nele e por ele, e praticado, pois engloba uma 

série de engrenagens em diferentes momentos que nos remetem a ideia de movimento. 

Quando essa preocupação com a materialidade do quadrinho aumenta, o sentido que se 

dá a ele também muda e os próprios grupos que estão ligados a ele, de maneira direta ou 

indireta, olham para ele de maneira diferente. 

 E dentro desse processo todo, é fundamental percebermos como o autor da fonte, 

Grant Morrison, constrói sua obra não apenas no sentido de ser comercial, mas de 

demarcá-la no seu espaço de trabalho e produção como uma obra de arte. Asilo Arkham 

representa em seus personagens de forma polarizada, uma crítica do autor a sociedade e 

às suas construções de racionalidade. Ao desconstruir e fragilizar uma das figuras 
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heroicas mais importantes do século XX, que é o Batman, Morrison discorre sobre as 

linhas que demarcam sano e insano, observando que essas construções das figuras da 

história tem um diálogo direto com a sociedade. Os processos de desinstitucionalização 

da loucura, os debates acerca dos asilos e manicômios, os movimentos de antipsiquiatria 

e as preocupações em cercear os direitos daquele que é considerado louco, são questões 

em evidência no quadrinho, que dialogam com os debates da sociedade, principalmente 

em meados das décadas de 1980 e de 1990. 

 Ao abordarmos as histórias dos quadrinhos enquanto movimento artístico e 

cultural, nossa proposta foi a de construirmos a ideia de que esse movimento, mais 

especificamente seu nicho de super-heróis, foi um dos mais importantes da cultura pop 

do século XX. Seus reflexos atingiram outros veículos de comunicação, outras mídias, e 

vem numa fase de crescimento cada vez maior, alçando voos no cinema, na música, na 

televisão e dividindo espaço com outras obras de arte no hall de discussões e debates. 

 Quando escolhemos tratar de uma história do Batman, uma das figuras mais 

populares do meio, pensamos nessa abordagem de identificar traços de sua história 

enquanto personagem, suas modificações de personalidade ao longo do tempo, e suas 

estruturas mais sólidas, que foram abaladas em Asilo Arkham. Ao fragilizar uma figura 

heroica de tão grande porte quanto o Batman, Morrison produziu uma obra que segue 

sendo debatida e pensada 30 anos depois de sua publicação original. Compreender que os 

debates que se formam ao redor das figuras heroicas, dos criminosos que por eles são 

combatidos e da sociedade na qual eles vivem são pertinentes ao pensarmos no 

vigilantismo, nas figuras políticas fascistas em ascensão, nos debates acerca de como 

proceder com os criminosos e excluídos, e quais são seus lugares na sociedade, etc., e em 

como essas obras dialogam com as sociedades nas quais são produzidas. 

 Para além desses debates, ao pensarmos em toda essa construção da loucura, seus 

desdobramentos dentro dos discursos e como ela permeia os meios como uma 

doença/transtorno mental, uma condição da mente humana, é um aspecto importante 

deste trabalho. Ao questionarmos a figura do louco e seu lugar na sociedade, Morrison 

expõe um posicionamento interessante no sentido de pensar esses lugares de fala que 

atribuem os poderes a um determinado grupo sobre outros, como no caso específico, das 

classes médicas sobre os doentes mentais. Morrison deixa evidente que o herói se 

encontra num mesmo eixo que os seus vilões, expondo que esse eixo que os conecta é 

justamente a loucura. Enquanto o herói é o louco aceito pela sociedade, deixando claro 

que é somente porque ele justifica algo maior, que é o combate ao crime, os vilões são 
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aqueles excluídos da sociedade, que precisam ser retirados do meio comum, por 

representarem um perigo aos outros e a si mesmos, e trancados num lugar onde não 

possam ser vistos ou lembrados. Ao borrar essa linha que separa uns dos outros, Morrison 

brinca com essas possibilidades de dobra do discurso, e a loucura, sendo justamente uma 

dobra do discurso da racionalidade moderna, não fica isenta a isso. Enquanto o Batman 

somos nós, o Coringa são os outros. 
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