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Os quadrinhos do gênero super-heróis tem a possibilidade de construir 

personagens e reconstruí-los dentro de seus mais variados contextos. Nessa perspectiva, 

tenho analisado o personagem Batman, que se adaptou e se modificou com o passar dos 

anos. Sua própria concepção é uma adaptação de outros gêneros misturados a temática 

do herói de capa e máscara. Por isso, o personagem acaba sendo nos quadrinhos um dos 

grandes exemplos de se perceber o super-herói fora de uma visão que os enquadrava 

como representações totalizantes do poder cultural dos EUA, voltados somente ao 

campo restrito da literatura infantil a serviço da aculturação das massas, e do american 

way of life. 

Com certeza, são muitas as interpretações e representações que se tem de 

Batman fora e dentro do contexto dos quadrinhos de super-heróis. Minha interpretação 

de Batman por meio de uma perspectiva alegórica se constrói na medida que interpreto 

o personagem como sendo mutável nas suas revistas desde o seu surgimento na 

denominada Era de Ouro até os dias de hoje. Observo que em cada um desses períodos 

pelos quais é delimitado tradicionalmente o sentido histórico dos quadrinhos do gênero, 

o personagem apresenta-se como portador de diversas significações. Neste sentido, 

enxergo que Batman se aproxima da possibilidade de interpretar em sua narrativa 

gráfica a história, por meio de uma perspectiva descontínua, com rupturas e ligada ao 

presente. 

Neste artigo, busco analisar a cena narrativa dos quadrinhos na obra Batman - 

Dia das Bruxas por meio da alegoria benjaminiana e de aproximações com sua teoria da 

História. Na intenção de compor a minha interpretação de Batman, parto de sua 

proposta epistemológica, não conceitual, de pensar por meio de imagens. 

A narrativa de Dia das Bruxas, apresenta-se como uma continuidade na 

concepção do personagem, a partir de pontos semelhantes trabalhados por outros 
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roteiristas e desenhistas, dando um sentido pessoal às motivações que fizeram Bruce 

Wayne combater o crime trajando uma fantasia de morcego humano devotando toda a 

sua vida e parte de sua fortuna pessoal desde seus oito anos de idade, quando seus pais 

foram assassinados nas ruas de Gothan City, iniciando assim sua busca por justiça. 

No formato minissérie – “Madness” - foi lançada nos Estados Unidos da 

América em 1994, com cores de Gregory Wright e Android Images e tem como 

argumentista Jeph Loeb e arte de Tim Sale. Houve diversas reedições, inclusive inserida 

na encadernação Batman - Dia das Bruxas. Nos EUA e no Brasil em “capa dura”, 

edições com uma coloração mais simples e recentemente (2012) uma versão graphic 

novel com ricos detalhes nos desenhos e nas cores, com a história contada em capítulos, 

no qual pretendo analisar alegoricamente algumas cenas narrativas do capitulo dois, 

traduzida na edição brasileira como “Loucura”. 

Na interpretação da narrativa gráfica, de forma muito atenta, tem-se contato com 

uma releitura de um dos confrontos mortais entre Batman e o criminoso psicopata 

conhecido como o “Chapeleiro Louco” ou Jarvis Tetch2 pelas ruas da cidade.  A 

perseguição implacável que o homem-morcego estabelece ao criminoso acaba por ter 

um efeito devastador sobre Batman. Em “Loucura”, no processo de deter o Chapeleiro 

Louco, o personagem é baleado a sangue frio, onde, após despencar de uma altura 

relativamente alta, o super-herói se encontra semi-acordado, sozinho, em um profundo 

estado de letargia. Mortalmente ferido, o personagem inicia um profundo processo de 

rememoração no qual se vê em um momento específico de sua infância, momentos 

antes do assassinato que fez mudar sua concepção de mundo privando-o brutalmente da 

companhia direta de seus progenitores. 
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                    Imagem 01: O Chapeleiro Louco.                               Imagem 02: Batman confronta o Chapeleiro Louco 

 

Nesse momento, por meio de suas lembranças, Bruce Wayne presentifica sua 

perda. Essa rememoração (Eingedenken), na perspectiva benjaminiana, apresenta uma 

possibilidade de interpretação do drama pessoal que acompanha o personagem Batman, 

uma vez que o ato de rememorar possibilita o encontro entre o sujeito e o objeto da 

história. A cena narrativa mostra que Bruce Wayne, após muitos anos, ainda vive aquela 

experiência, principalmente se a analisarmos a imagem como alegoria. Interpretá-la 

alegoricamente é saber que a imagem diz uma coisa, e que ela também pode ser 

remetida a outros níveis de significação. Há, por isso, uma potencialidade na 

interpretação alegórica em poder traçar analogias entre elementos da cena narrativa e 

elementos externos a ela. 

Neste sentido, com a análise desta cena narrativa nos quadrinhos procurarei 

construir uma outra noção de tempo presente, vinculada à experiência e à memória, 

articuladas com o conceito de história de Benjamin, em que o passado tem ainda algo a 

dizer, e o presente ainda contém um passado que não foi redimido. 

Walter Benjamin é um crítico com visão alegórica porque, além de pensar com e 

por meio de imagens, ele arranca determinados temas da obra analisada, a fim de 

interpretá-los alegoricamente. Utilizando a alegoria como parábola explicativa, ou seja, 

pensando alegoricamente de modo que um certo conjunto de elementos evoque outra 

realidade, Benjamin transcende as análises das obras de arte em vigor até então, fazendo 



com que as camadas de sentido destas se abram diante da evocação de outras realidades. 

Abertura contínua para construção de outras relações possíveis nas obras de arte3. 

O processo de rememoração do passado em Bruce Wayne é um dos pontos altos 

da linguagem da narrativa gráfica apresentada na obra. Essa imagem do passado que o 

personagem reconstrói em sua mente apresenta toda angústia e dor que ainda 

continuavam presentes em sua vida. É como se cada repetição da noite do assassinato 

deixasse seus “sedimentos” em torno do acontecimento lembrado, os quais resistem ao 

esquecimento. Por isso interpreto a cena narrativa desse acontecimento como uma 

atualização, no sentido benjaminiano, por parte de Bruce Wayne, no seu processo de 

transformação em Batman.  

Na narrativa gráfica de “Loucura”, a rememoração específica se dá momentos 

antes e depois de tal fatídico acontecimento, onde as imagens são um convite a 

interpretar os dramas pessoais de Batman, quando sua memória presentifica o momento 

em que ele com oito anos de idade e seus pais estão prestes a sair de casa em direção ao 

cinema, e sua volta para casa, sem a companhia de seus pais.  

O que me faz pensar dessa maneira, é minha interpretação de como Batman se 

sente incomodado com a presença macabra do Chapeleiro Louco, fazendo despertar 

uma possível lembrança traumática4 que se presentifica por meio de suas memórias. Ao 

interpretar o que esse encontro interfere nas ações diretas do personagem em sua ação 

como super-herói, observo, de forma alegórica, que em algumas das cenas narrativas 

que se seguem, muitas vezes esse aspecto de desconforto está presente em sua fala, 

inseridas na legenda5 da cena,  e na maneira com que lida com a situação. Durante a 

perseguição ao criminoso, por exemplo, Batman chega a refletir:  

“Ao extrair sua identidade de “Alice no país das 
Maravilhas”... Jarvis Tetch, sem saber, perverte uma 
recordação feliz da minha infância... eu tive tão 
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5 Para Waldomiro Wergueiro (2006),  a legenda aparece no canto superior do quadrinho, antes da fala dos 
personagens, para representar a voz do narrador onisciente”. In: RAMOS, Paulo. “A leitura dos 
quadrinhos”. São Paulo: Contexto, 2009. p. 49. 



poucas... e me faz lembrar dela...o que eu não posso 
permitir que aconteça”6. 
 

A cena narrativa, desse modo, torna-se um elo entre o passado submerso e o 

presente, havendo um “tempo de agoras”, que interrompe a continuidade da história e 

faz emergir a descontinuidade. A interpretação de Batman em “Loucura” é resultado 

dessa descontinuidade, que vai além do olhar exclusivamente sobre as datas, o tempo 

cronológico, homogêneo e vazio. A caracterização deste acontecimento na vida do 

personagem também está mergulhada em um momento tecido por descontinuidades, 

que – interpretadas por meio da alegoria benjaminiana – apresentam além do que já se 

tinha do super-herói tradicionalmente conhecido, possibilita uma releitura fora dos 

padrões tradicionais do historicismo, no sentido de sua “atualização” 7. 

Em momentos específicos da narrativa, a memória de Batman é apresentada por 

meio do recurso técnico dos quadrinhos por meio de flashback8, onde imagens são 

mostradas em preto e branco, representando os acontecimentos do passado como se eles 

estivessem acontecendo no tempo presente na vida do personagem. Em uma delas em 

específico, e a qual pretendo analisar alegoricamente, são apresentadas em sequência: a 

mãe de Bruce Wayne lendo para ele a obra “Alice no país das Maravilhas”; como o 

garoto de oito anos observou seus pais se aprontando para ir ao cinema com ele, e o 

diálogo, no qual Bruce Wayne pede que a mãe use um colar de pérolas brancas com a 

justificativa que a noite deveria ser especial e por ter gostado tanto de ler ao lado dela a 

obra de Lewis Carrol ao seu lado. Logo em seguida a esta cena narrativa com o recurso 

de flashback, Batman desperta em choque, gritando desesperado pela mãe. 
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Imagem 03: Bruce Wayne observando seus pais se aprontando para ir ao cinema. 



 
Imagem 04: Bruce Wayne pede que a mãe use um colar de pérolas brancas. 

 

 



A rememoração em Batman/Bruce Wayne me possibilita analisar esta cena 

narrativa como principal constituinte da caracterização de Batman nesta obra. Ela 

apresenta-se como a descontinuidade e não como uma continuidade histórica que vinha 

dominando as narrativas gráficas do personagem até então, pois durante muitos anos 

esta cena nunca foi utilizada pelos editores, roteiristas e desenhistas das revistas do 

personagem, ou mesmo sem ter a dimensão de uma lembrança, na maioria das vezes 

aparecia como um recurso das narrativas, vinculada como um pesadelo, ou até mesmo 

modificada por decisões editoriais que evitavam mostrar as cenas de violência.  Até 

meados da década de 1980, não mostrar a cena narrativa do assassinato dos pais de 

Bruce Wayne havia sido uma das exigências do Comic Code Authority9 sobre os 

quadrinhos do personagem, com receio de que essas imagens pudessem influenciar a 

conduta dos “jovens leitores”. Tal situação foi superada com a narrativa gráfica de 

Batman – Ano Um (1987) de Frank Miller e David Mazzuchelli, onde o recurso do 

flashback é utilizado, tornado esta narrativa uma referência com o passar dos anos na 

história do super-herói. 
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Imagem 05: Bruce Wayne e os pais assassinados. 
Assim, nessa relação temporal ambivalente, o que temos na cena narrativa 

presente em “Loucura” são imagens do passado, e não o passado. Nesse sentido, 

Benjamin aponta que se essa imagem do passado, em virtude de sua rapidez e 

fugacidade, não for percebida e recuperada pelo historiador, ela se perde, pois apenas 

durante um instante a mesma se faz presente.  

Com essa perspectiva, meu olhar de pesquisador se direcionou a ver como um 

super-herói considerado “clássico” – como também o são o Super-Homem, a Mulher-

Maravilha, o Capitão America – poderia ter uma trajetória nos quadrinhos permeada de 

descontinuidades históricas e como , em cada um desses momentos, sua caracterização 

encontrava um sentido específico.Passei a perceber uma possibilidade de interpretar a 

caracterização do personagem, a partir de uma perspectiva benjaminiana que estabelece 

uma crítica direta à noção de continuidade temporal da história. Continuidade esta 

caracterizada pelo “tempo homogêneo e vazio”, elaborado nas ideias positivistas, que se 

atêm às relações causais de história. 

Sem dúvida, as reflexões benjamininas ressaltam o desmoronamento dessa visão 

tradicional de história, concebida como um processo contínuo, retilíneo, linear, causal, 

inteligível por um modo racional10. Por isso, ao interpretar o personagem nesta cena 

narrativa específica a partir da alegoria, em Benjamin, tenho a intenção de mostrar que o 

sentido da totalidade se perdeu, e de apresentar uma análise em que a interpretação 

alegórica torna-se a desestruturação crítica de uma história oficial, como um movimento 

de fragmentação e de desestruturação da enganosa totalidade histórica11. Talvez por isso 

a possibilidade de interpretá-lo por meio da alegoria em cenas narrativas de 

rememoração de sua infância configure-se para mim como uma quebra no conceito do 

que há de simbólico e, a partir dessa fragmentação, de apresentar o Batman que 

enxergo, em inúmeros sentidos que este artigo tem a intenção de decifrar. Para Rouanet, 

"o alegorista arranca o objeto de seu contexto. 
Mata-o. E o obriga a significar. Esvaziado de 
todo brilho próprio, incapaz de irradiar qualquer 
sentido, ele está pronto para funcionar como 
alegoria. Nas mãos do alegorista, a coisa se 
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converte em algo diferente, transformando-se em 
chave para um saber oculto” 12. 
 

Neste sentido, o conceito de história de Walter Benjamin13, no qual o passado 

ainda tem algo a dizer e o presente ainda contém um passado que não foi redimido, 

fundamenta minha interpretação alegórica de Batman na narrativa gráfica e contribui 

diretamente na interpretação que faço sobre a caracterização de um super-herói que 

ainda não está pronto para combater o “mal”, mas que, ao tomar a postura de um 

vigilante implacável contra o crime organizado em Gothan City, além de superar seus 

limites e medos internos com dificuldade, escolhe fazer justiça de uma maneira muito 

peculiar, colocando-se no lugar do próximo. Através dessa alteridade, Bruce Wayne 

encontra as respostas para seu trauma de infância e para as preocupações sobre a 

sociedade em decadência moral que o cerca em seu cotidiano, tornando-se, no final da 

narrativa, o super-herói que salva a vida das pessoas inocentes da cidade. No meu olhar, 

essa caracterização torna-se também uma ruptura na representação de Batman como um 

“símbolo do super-herói tradicional” dos quadrinhos, como por exemplo, é considerado 

o Super-Homem. 

 
Imagem 06: a caracterização do personagem em Batman – Dia das Bruxas 
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Esse Batman mostra não estar preso a essas condições de um indivíduo que, por 

sua própria ação e conduta, realiza a manutenção ou o resgate de um determinado valor 

social, como são vistos os super-heróis nos EUA. Ele apresenta-se descontínuo, 

reinscrevendo-se na atualidade como um ser em construção, que é o vigilante e o super-

herói, e apontando para uma caracterização muito próxima à escritura de uma história 

que a historiografia oficial do personagem não contou. 

Dessa maneira, essa caracterização de Batman articula-se com a concepção de 

história que revela novas facetas, escrita a “contrapelo” e muito além das leituras 

cristalizadas do passado, proporcionando a construção de um painel móvel, onde estão 

inseridas nas cenas narrativas as descontinuidades e continuidades, rupturas e 

atualizações, em que se pode perceber o pensar e repensar, o fazer e refazer da História. 
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