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“Uma intersecção do “outro” – o mágico, o desconhecido, o estranho, o maravilhoso, a 

escuridão que ilumina, a revelação do oculto – com o mundano, o mundo que 

conhecemos.” 

(Paula Guran, The urban fantasy anthology, 2011)
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Introdução 

A série de histórias em quadrinhos Daredevil (no Brasil Demolidor) foi iniciada em 

1964 por Stan Lee e Bill Everett e desde então vem sendo lançada pela Marvel comics. Na 

obra, o jovem Matt Murdock salva um homem cego que seria atropelado por um caminhão, 

sendo atingido nos olhos por um cilindro (contendo material radiativo) que o caminhão 

carregava. A radiação cega o rapaz, mas em compensação eleva seus demais sentidos a níveis 

sobre-humanos, incluindo um “sentido de radar” – conforme sugerido na própria obra –, que 

substitui mais que plenamente sua visão. Matt, criado apenas por seu pai, o pugilista Jack 

“Battlin’” Murdock, recebe deste as lições primais – boas e ruins – que moldariam sua vida. 

Seu rígido pai proibia o filho de sair de casa e brincar, reduzindo sua vida social à ida e volta 

da escola, onde, desde antes do acidente, Matt era atormentado pelo bullying incansável dos 

colegas de escola, que, entre todas as zombarias e ataques, o apelidavam de Daredevil (uma 

expressão norte-americana que designa alguém corajoso/a, aventureiro/a, destemido/a). Jack, 

para poder prover para seu filho agora deficiente, envolveu-se com o crime organizado, 

conseguindo lutas arranjadas e coletando pagamentos de “favores”. No fim de sua vida, num 

misto de ímpeto e insana dedicação, vence uma luta que deveria perder, com o intuito de fazer 

com que seu filho possa se orgulhar dele, e aprender a nunca desistir. Esse ato custa-lhe a 

vida.  O jovem Matt, alimentado por uma infância de dor, frustração e humilhação, dá grande 

e nova extensão à mentira contada e mostrada para seu pai – a de não recorrer aos punhos 

para resolver problemas, como seu pai fazia. Desta vez, ao invés de canalizar sua dor através 

de exercícios físicos no local de treino do próprio pai, Matt Murdock se arma de um cassetete 
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roubado e de seus novos e ampliados sentidos e caça os responsáveis pela morte de Jack, nas 

ruas noturnas de Hell’s Kitchen. Com o tempo, após reflexões de diversos tipos, decide 

aceitar os chamados da cidade e proteger as demais famílias dali, para que outros/as não 

tenham infâncias como a sua, ou quaisquer outras marcas trágicas. Assim, assume com 

orgulho a alcunha de Daredevil, tornando-se o impetuoso demônio escarlate que patrulha os 

becos e telhados daquela parcela do Inferno. 

. Apesar de ser frequentemente apreciada pela crítica especializada em quadrinhos, a 

revista Daredevil ainda não recebeu muita atenção acadêmica, possivelmente por seu 

envolvimento no movimento mais popular conhecido como superhero, inevitavelmente 

associado a produtos de rápido e descomprometido entretenimento. O objetivo do presente 

trabalho é, através de um recorte estrutural da extensa obra episódica (que conta com mais de 

560 edições nos seus 51 anos de publicação), dar nova atenção às contribuições culturais 

encontradas na revista em foco especialmente no que diz respeito aos estudos sobre as 

distopias que têm, de modo geral, privilegiado as narrativas produzidas em gêneros canônicos. 

A leitura combinará teorizações sobre a fantasia urbana (IRVINE, 2012) e sobre as distopias 

literárias contemporâneas (SARGENT, 1994, 2010; MOYLAN, 2000), mais especificamente 

sobre a distopia crítica (MOYLAN, 2000), a partir da observação de possíveis conexões entre 

a série em foco (e o sub-gênero super-herói) e as citadas investigações no campo dos Estudos 

Literários, salientando alguns traços composicionais observáveis nos quadrinhos, tais como a 

presença do herói desajustado resistente ao sistema e as figurações da violência, relacionáveis 

a uma urbanidade distópica. Hell’s Kitchen, a área de atuação do herói Daredevil, é uma 

espacialidade que serve como metáfora deste universo urbano distópico. A proposta contribui, 

de forma mais específica, para as teorizações sobre distopias e sobre fantasias urbanas numa 

perspectiva não canônica, ampliando-as; promove a análise crítica de Daredevil, obra ainda 

negligenciada pela crítica cultural; e, de modo mais amplo, desafia a noção tradicional de 

cânone literário, predominante na academia, ao elastecer as possibilidades de consideração do 

constructo literário.  

 

A fantasia urbana: o herói 

Nos moldes típicos da fantasia urbana, Daredevil é um protagonista no qual se 

encontra parte do próprio fantástico, integrando mais ainda o personagem ao conceito da 

própria narrativa. Seus quatro sentidos restantes funcionam com precisão no mínimo sobre-



humana, chegando a assemelhar-se aos de alguns animais. Seu “sentido de radar”, como 

alguns autores descrevem inicialmente, permitem que ultrapasse ou evite qualquer obstáculo 

(seu cérebro recebe informações sobre as pessoas e objetos que o cercam, de todas as 

direções). Com a combinação desses sentidos ampliados, consegue, por exemplo, lembrar-se 

de odores e sons e detectar uma mentira pelo batimento cardíaco; esses sentidos não se 

resumem ao estímulo ou contato exterior, e lhe proporcionam conhecimento até mesmo sobre 

o interior de objetos, casas e corpos.  Além de suas habilidades físicas, também foi mostrado 

em algumas de suas histórias que possui um determinado nível de poder/resistência psíquica, 

ou espiritual. Esses sentidos tornam-se um fardo para Murdock, que atua como advogado 

durante o dia. Sempre atacado/tocado pelo mundo e pessoas ao seu redor, mesmo quando não 

procura tais contatos, a totalidade física – e sua gama de implicações em âmbitos de dor e 

desordem – invade constantemente sua percepção, dificultando sua já complexa dualidade 

cidadão/vigilante e dando nova força à sua instabilidade emocional. São suas habilidades 

únicas que o permitem ser o guardião naquela cidade e, ao mesmo tempo, chegam a ser uma 

maldição na vida do homem que só deseja uma existência pacífica.  

 

A fantasia urbana: Hell’s Kitchen 

   

 

 

   

 

 

 

 

 



(DD: Man Without Fear #1, 1993)
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Na fantasia urbana clássica – conforme teorizada contemporaneamente por estudiosos 

como Alexander C. Irvine –, que evocava o desejo humano de livrar-se do meio campestre, 

permeado por repressão e superstição, o elemento do sublime aparecia de formas bastante 

positivas: como um modelo de perfeição a ser seguido e alcançado ou, de maneira 

imediatamente otimista, como uma extensão da beleza e progresso atingidos pela sociedade 

urbanizada. No entanto, como quase universalmente visto, o oposto também é verdadeiro, e, 

com o passar do tempo, a fantasia urbana passa a exibir um tipo de fantástico soturno, 

ecoando o fracasso do projeto urbano na forma de criaturas e ações sombrias nascidas do 

ventre da cidade, que pretendia ser um grande passo em direção à evolução humana. Nesse 

sentido, quando se apresenta na forma de crítica a uma realidade negativa, a fantasia urbana já 

se assemelha à distopia – principalmente a distopia crítica. O bairro nova-iorquino Hell’s 

Kitchen (Cozinha do Inferno), maior campo de atuação do vigilante Daredevil, é um exemplo 

disso. Embora se trate de um lugar real – e esta escolha de cidades existentes seja típica de 

algumas das primeiras fantasias urbanas negativas, possivelmente por um critério de maior 

atitude crítica –, o bairro em questão é bastante romantizado na narrativa gráfica, o que não 

diminui as possibilidades de interpretação e figuração.  

Nos quadrinhos, trata-se de um ambiente urbano no qual as sombras e os instintos 

destrutivos reinam, sempre presentes e difundidos nas mais diversas formas (dos criminosos 

mais humanos e comuns a criaturas distorcidas e místicas). Assim, embora a revista já conte 

com mais de 550 edições regulares e vários especiais, pode-se identificar a técnica de 

“redução de mundo”, postulada pelo teórico Fredric Jameson, o que aproxima mais ainda a 

fantasia urbana da distopia. Na teoria de Jameson, a redução de mundo é uma estratégia 

narrativa – com fortes influências da sátira clássica – na qual se faz uma seleção (extração) 

bastante ampliada de elementos de um dado texto, fazendo com que tais elementos sejam 

ressaltados exageradamente, com o propósito de serem mais bem criticados.  Na urbanidade 

poliforme de Daredevil, essa redução se revela a partir de um aparato social cujo poder 

permite e distribui sua influência entre os polos do crime e da loucura, e também entre 

confluências e derivações destes.  Bastante pertinente para a leitura de Daredevil é a 

apresentação simultânea e complementar dos extremos positivo e negativo do sublime 

(fantástico); ao mesmo tempo em que se manifesta na forma obscura e monstruosa, o 

fantástico também está incorporado no herói e seus poucos aliados – uma resistência pequena 
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de uma proposta luz para um sistema governado por trevas –, numa criativamente interessante 

transição de forças. A página a seguir, retirada da edição número 319 da revista, ilustra muito 

bem isso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadrinho, em precisa apresentação da atividade vigilante, o narrador relata que “a 

Catedral de São Patrício está a poucos andares sobre o chão, mas suas espirais representam 

um modelo muito mais alto, aparentemente além do alcance daqueles/as forçados/as a 

qualquer que seja a necessidade cobrada para a sobrevivência na cidade cruel”. E, sobre a 

situação dos/as moradores/as da cidade, afirma que “contra essa onda de irremediável ofensa, 

eles/as buscam no alto uma forma de redenção mais tangível. E para levá-la a eles/as, um 

homem sem medo das sinistras ruas abaixo” (CHICHESTER; McDANIEL, 1993). 

A distopia crítica 

 Em Daredevil, o protagonista enfrenta senhores do crime, assassinos psicóticos e 

esquizofrênicos, feiticeiras, sociopatas megalomaníacos, ninjas mortos-vivos pertencentes a 

um culto à morte, cientistas loucos, mutantes, duplos (exatos ou simbólicos) e até mesmo 



demônios. Talvez seja desnecessário dizer, mas essa empreitada por justiça toma contornos 

deveras pessimistas. No entanto, não se trata de uma anti-utopia. A revista em questão exibe 

relevantes traços em comum com obras escritas sob a ótica da distopia crítica (as discussões 

sobre esses termos serão retomadas adiante). Em primeiro lugar, o protagonismo é fortemente 

marcado na narrativa, ao contrário das utopias e distopias clássicas, que não dão espaço para 

isso. Temos contato com o mundo testemunhado e experimentado por Matt Murdock através 

de seus próprios “olhos” (e, digamos, seu corpo, dadas a natureza gráfica da narrativa e as 

peculiaridades da biologia do protagonista), o que, em minha leitura, também fornece uma 

referência cruzada com a fantasia urbana, visto que nela também se descobre e adentra a 

cidade junto a um/a protagonista, e não através de relatos outros. O protagonismo de 

Murdock, no entanto, não reduz a importância social na narrativa. Essa característica é trazida 

para o quadrinho no caráter admonitório da distopia crítica, que demonstra preocupações com 

as escolhas feitas na busca por uma sociedade otimizada, e também com os desafios e riscos 

de tal busca.  

Em Daredevil, lemos um herói muitas vezes melancólico, um desajustado que sofre de 

uma severa perda de personalidade, ao passo em que sua vida pessoal chega a inexistir ou ser 

grandemente prejudicada em detrimento de sua atividade vigilante: 

 

            

            

            

     

 

 

“Eu deveria viver numa caverna. Viver numa caverna e não ter amigos. Não ter família. Eu 

não deveria me importar com ninguém. Apenas viver numa caverna e sair à noite para quebrar 

ossos e dentes... mas aí... eu provavelmente seria ainda mais louco do que já sou” 

(BRUBAKER; LARK. DD Vol.2 #114).  

Além de conturbada e oscilante perda de personalidade e da pouca liberdade restante, 

Matt Murdock, como protagonista distópico, é tomado por grande frustração, o que o segue 

desde a infância. Sempre afligido por um contexto social cada vez mais corrupto e pérfido, o 

herói responde à altura, numa atitude reconhecível nas condições de vida vistas nas fantasias 



urbanas e distopias. Afinal, “para o distópico, a ambição e estupidez humanas não conhecem 

limites” (SARGENT, 2010). 
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Num eco do passado, o herói, que jura defender toda vida, em busca da mais 

equilibrada justiça possível, por vezes acaba rendendo-se aos seus instintos mais violentos e 

comportamentos animalescos, sendo cada vez mais o demônio incluído em seu nome e antigo 

apelido. Essa recorrência na narrativa de Daredevil sugere outra interessante relação entre 

distópico e fantástico urbano, na medida em que o indivíduo é atormentado pelo meio em que 

vive, o que faz com que ele, originário do centro urbano, “invada” (verbo usado para designar 

o contato primeiro do fantástico com o urbano) sua própria cidade, na postura e forma de 

monstruoso, supersticioso e místico (que há tempos a urbanidade quer abandonar), 

exatamente para ressaltar a fraqueza do projeto urbano. Numa decepção e desespero cíclicos, 

Matt Murdock repetidamente descobre em si mesmo o demônio necessário para viver naquela 

sociedade. Como Peter Beagle tão adequadamente coloca, “um herói urbano autêntico está 

sempre pronto [para adentrar] aquele subsolo úmido em que, de imediato, olhos vermelhos 

brilham nos cantos distantes. Ou, quando necessário, para ser aquela coisa por trás daqueles 

olhos vermelhos” (BEAGLE, 2011). 

 

 

 

 

                                                                    (DD Ultimate Collection, 2010) 



  Sendo uma narrativa heroica e distópica, há de se especular sobre a possibilidade 

utópica subjacente. Na obra, as tentativas mais ambiciosas de chegar diretamente a uma 

realidade transformada foram norteadas pelo já conhecido comportamento impulsivo e/ou 

violento de Murdock. Na primeira vez, relatada no arco “The King of Hell’s Kitchen”, Matt 

Murdock, após vários ataques à sua vida pessoal e civil (nos meses que seguiram à revelação 

de sua identidade num tabloide), decide encerrar sua longa rixa com seu nêmesis Rei do 

Crime espancando-o seriamente e expondo seu corpo quase morto num bar, onde dá um longo 

discurso sobre como ele seria a nova autoridade a controlar o crime (em tentativas de expeli-

lo) na cidade. Parte de sua fala inclui:  

“se vocês não conseguem se controlar, se não encontram uma forma de serem produtivos 

nessa vida, encontrem outro lugar! Longe daqui! Longe daqui!! Eu estou aqui para dizer que 

se vocês precisam tanto de algum tipo de senhor, alguém para reinar sobre vocês, bem... de 

agora em diante, serei eu.” (BENDIS; MALEEV, DD Ultimate Collection #2, 2010) 

 Em outra arriscada empreitada, anos depois, Daredevil é selecionado para ser o 

líder do culto de assassinos conhecido como Tentáculo. Num tipo de ingenuidade que só seu 

desespero poderia permitir, Matt acredita que pode fazer com o que eles mudem de 

perspectiva, e sejam uma força idônea a ser usada contra a corrupção que ele enfrenta há anos. 

Desnecessário dizer que essas tentativas de mudar mais radicalmente seu meio deram apenas 

frutos de fracasso amargo, mas as formas que um febril sonho utópico tomam na mente do 

protagonista são interessantes para a análise da narrativa. Cercado e influenciado por 

frequentes atos violentos e jogos de poder, Murdock chega a recorrer a modelos de controle 

aparentemente semelhantes aos empregados por seus oponentes. Como pode ser visto, as 

concepções quase desistentes de sociedade melhor formuladas por ele aproximam-se de 

regimes militares como o defendido por Licurgo de Esparta, na Antiguidade, no que tange aos 

objetivos de construir uma sociedade puramente funcional, com desejo e opinião individual 

reprimidos. É de se surpreender com a ironia de que, em 51 anos de publicação, nenhum 

escritor ou escritora propôs um Daredevil que busque uma utopia mais próxima àquela da 

Quarta Écloga de Virgílio: árcade, equilibrada, baseada na atividade humana. Sendo Matt 

Murdock um herói romântico (tanto em integridade físico-emocional quanto na questão 

sensorial), esta alternativa de mundo melhor poderia ser vista como um objetivo um tanto 

provável para ele. De qualquer forma, a redução de mundo citada anteriormente realmente é 

predominante na obra, mesmo com algumas eventuais mudanças de tom narrativo. Assim, 

Daredevil é grandemente reconhecível por seus traços distópicos, pelo cotidiano de um 



homem comum que busca justiça durante o dia, na corte, e a impõe com seus punhos à noite, 

nos becos e telhados.  

 Voltando mais uma vez à leitura da obra como fantasia urbana (e ainda fortemente 

ligada à distopia crítica), pode-se considerar o flerte com o pessimismo na jornada do herói, 

que por vezes parece apontar para um risco de rendição a uma condição anti-utópica. No 

entanto, possivelmente devido grandemente à longa periodicidade da obra, Daredevil adota 

mais uma postura característica de narrativas escritas sob a perspectiva da distopia crítica. 

Como afirma Moylan (2003), a distopia crítica é dotada de pessimismo militante, é épica e 

possui um final aberto. Esses traços constituintes são claramente visíveis nas aventuras e 

desventuras do herói cego. Além disso, a fantasia urbana entra mais uma vez na discussão 

para ilustrar ainda mais a relação de seus modos com os da distopia crítica; nas obras mais 

críticas dentro do escopo da fantasia urbana, o/a protagonista sente o peso do “sentimento de 

alienação da vida na cidade”, que por sua vez resulta na “fuga da cidade no fim” (IRVINE, 

2012). Essa desilusão e sentimento de fracasso são encontrados em etapas cruciais na 

cronologia de Daredevil, que por vezes se depara com uma aparentemente inevitável 

interrupção ou mesmo falha de sua missão, de seu sonho. No entanto, esse exílio auto-

infligido pelo herói dá espaço a reflexões sérias sobre sua prática, sua função num mundo 

cada vez mais caótico. A cada grande erro, a cada tropeço, Matt Murdock aprende algo novo e 

retoma o manto do herói sombrio – o Diabo da Guarda, como intitula o arco de Kevin Smith, 

em 1998 – tão necessário num contexto urbano debilitado por uma variedade de corrupções. 

Murdock continua diminuindo seu ser pessoal para melhor funcionar como o Homem sem 

Medo: 

“Meu nome é Matt Murdock. Fui cegado pela radiação. Meus sentidos restantes funcionam 

com acuidade super-humana. Eu moro em Hell’s Kitchen e faço meu melhor para mantê-la 

limpa. Isso é tudo que você precisa saber.” 

(MILLER; MAZZUCHELLI, 1985) 

  No entanto, quando ele o faz por opção e altruísmo, tem-se acesso a uma 

encorajadora e inspiradora esperança resistente digna das distopias críticas, reforçadas pela 

fantasia urbana visível também no marginal e subestimado gênero das histórias em 

quadrinhos.  Após muito esforço, muita cicatriz e decepção, Matt Murdock (Daredevil mesmo 

sem o traje vermelho) retoma dedicadamente o contato sensato consigo mesmo e com a 

cidade em que vive. Assim, “Daredevil estende a mão, e Nova Iorque responde ao toque. E 

herói e cidade pertencem um ao outro” (CHICHESTER; McDANIEL, 1994). É nessa tensa 



relação, num compromisso que atinge o quase obsessivo, que Murdock prospera e prova seu 

valor, dotado de e alimentado por ativa revolta e profunda necessidade. 

Conclusão 

 Daredevil consegue oferecer pertinentes contribuições culturais. Consegue a proeza 

de representar (em esperançoso nível de validação) o simultaneamente infame e glorioso 

estereótipo do herói, e essa representação vai desde o massificado sub-gênero superhero ao 

papel das personagens principais nas distopias críticas. Em seu meio século de publicação, o 

título tem se mostrado uma valiosa fonte de seriedade narrativa, chegando inclusive, como 

proponho, a ser lugar textual de reconhecimento de leituras tanto distópicas quanto de fantasia 

urbana. A contínua periodicidade da obra torna mais possível o “fim aberto”, ao mesmo 

tempo em que detalha com minúcia a resistência utópica e os sintomas e causas da situação 

enfrentada. Além disso, o grande protagonismo de Matt Murdock pode ser considerado uma 

efetiva estratégia formal distópica, ao passo em que provoca em leitor e leitora uma forte 

revolta quanto à realidade negativa apresentada. A obra traz um super-humano perfeitamente 

humano, com lacunas e falhas com que se pode identificar, principalmente num espaço 

imaginário tão semelhante ao atual, e ao mesmo tempo marcado por toques distópicos de 

pesadelo extra.  Daredevil oferece uma narrativa em que se encontra uma busca por uma 

realidade melhor, desempenhada desesperadamente por um indivíduo que precisa de um 

mundo que faça sentido, no qual há pessoas que discordam da repressão, manipulação e 

assassinato de seres vivos. Uma realidade distópica, na qual o sonho de paz é levado à frente 

por uma pessoa à beira do colapso nervoso, vestida de demônio, assolando com violência 

física e severa intimidação os/as criminosos/as que não consegue trazer à justiça como 

servidor oficial do sistema judicial. Para terminar as considerações, segue ofertada uma última 

e sincera citação de Matt Murdock, o herói-demônio-sonhador analisado utopicamente no 

artigo: 

“Vocês, mais do ninguém, merecem saber por que há um homem correndo por aí à noite, 

vestido de demônio.”  

(BENDIS; MALEEV, DD Ultimate Collection #2, 2010) 
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