
Ensino de
línguas e histórias

em quadrinhos
Jornada 5

Darcilia Simões
Nataniel Gomes

(Organizadores)



Ensino de
línguas e histórias

em quadrinhos
Jornada 5

Darcilia Simões
Nataniel Gomes

(Organizadores)

2021



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Reitor 
Ricardo Lodi Ribeiro
Vice-Retor 
Mario Sergio Alves Carneiro

Dialogarts
Coordenadores 
Flavio García 
Darcilia Simões

Conselho Editorial

Estudos de Língua Estudos de Literatura
Darcilia Simões (Presidente) Flavio García (Presidente)

Claudia Moura da Rocha (UERJ) Júlio França (UERJ)

Denise Salim Santos (UERJ) Norma Sueli Rosa Lima (UERJ)

Maria Aparecida Cardoso Santos (UERJ) Regina Michelli (UERJ)

Renato Venâncio Henrique de Souza (UERJ) Tania Camara (UERJ)

Claudio Manoel de Carvalho Correia (UFS) Ana Crélia Dias (UFRJ)

Eleone Ferraz de Assis (UEG) André Cardoso (UFF)

Kanavillil Rajagopalan (UNICAMP) Claudio Zanini (UFRGS)

Kleber Aparecido da Silva (UNB) Daniel Serravalle de Sá (UFSC)

Lucia Santaella (PUCSP) Diógenes Buenos Aires (UESPI)

Maria Carlota Rosa (UFRJ) Enéias Tavares (UFSM)

Maria do Socorro Aragão (UFPB; UFCE) Jane Fraga Tutikian (UFRGS)

Maria Jussara Abraçado (UFF) José Nicolau Gregorin Filho (USP)

Maria Luísa Ortiz Alvarez (UNB) Marisa Martins Gama-Khalil (UFU)

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

Paolo Torresan (UFF) Teresa López Pellisa (UAH, ES)

Rita de Cássia Souto Maior (UFAL) Ana Mafalda Leite (ULisboa, PT)

Simone Rezende (EBAC, SP) Ana Margarida Ramos (UA, PT)

Vânia Casseb Galvão (UFG) Dale Knickerbocker (ECU, EUA)

Dora Riestra (Universidade do Rio Negro, AR) David Roas (UAB, ES)

Paulo Osório (UBI, PT) Inocência Mata (ULisboa, PT)

Maria João Marçalo (UÉvora, PT) Maria João Simões (UC, PT)

Massimo Leone (UNITO, IT; Universidade de Xangai, CH) Xavier Aldana Reyes (MMU, EN)

Dialogarts
Rua São Francisco Xavier, 524, sala 11007 - Bloco D, Maracanã 
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-900 
http://www.dialogarts.uerj.br/



Copyright© 2021 Darcilia Simões e Nataniel Gomes (Orgs.)

Revisão
Darcilia Simões 
Nataniel Gomes

Produção
UDT LABSEM – Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório 
Multidisciplinar de Semiótica

CATALOGAÇÃO NA FONTE

Ensino de línguas e histórias em quadrinhos. 
Jornada 5.

G633
S593

Organização: Darcilia Simões
Nataniel Gomes

Edição: Darcilia Simões 
Capa: Raphael Fernandes
Diagramação: Darcilia Simões

Nataniel Gomes

Rio de Janeiro: Dialogarts
2021, 1a ed.

469 – Língua Portuguesa 

ISBN 978-65-5683-030-8

Linguística. Português. Leitura. Quadrinhos. Semiótica.



  

Sumário 
 
APRESENTAÇÃO ...................................................................................... 6 
PREFÁCIO ................................................................................................ 8 
LEONARDO	ALVARENGA	GONÇALVES ............................................................ 8 

A	LINGUAGEM	DOS	QUADRINHOS	ORIENTAIS	E	SUA	INFLUÊNCIA	
NO	OCIDENTE ..................................................................................... 16 
NATANIEL	DOS	SANTOS	GOMES .................................................................. 16 

NO PRINCÍPIO ERA A IMAGEM: LEITURA DA LINGUAGEM NÃO VERBAL 
EM “GUERRA SILENCIOSA” (JUSTICEIRO) DA MARVEL ........................... 42 

CARLOS CALDAS ......................................................................................... 42 
“AOS	DIABOS	COM	OS	SERES	HUMANOS”:		APONTAMENTOS	
CRÍTICOS	À	NARRATIVA	VISUAL	EM	JOHN	CONSTANTINE	/	
HELLBLAZER ....................................................................................... 63 
GUSTAVO	SOLDATI	REIS ............................................................................ 63 

A	CONTRIBUIÇÃO	ESTÉTICA	DE	ERICH	AUERBACH	PARA	A	
RECEPÇÃO	DA	LITERATURA	BÍBLICA	E	PARA	AS	HISTÓRIAS	EM	
QUADRINHOS ..................................................................................... 92 
SÉRGIO	RICARDO	GONÇALVES	DUSILEK ....................................................... 92 

EXPLORANDO	O	CAMINHO	DA	INTERTEXTUALIDADE	DE	
SUPERMAN	EM	REINO	DO	AMANHÃ:	DIÁLOGOS	DIACRÔNICOS	COM	
AS	ORIGENS	DO	HERÓI .................................................................... 130 
VANDERLIS	LEGRAMANTE	BARBOSA ......................................................... 130 
ELUIZA	BORTOLOTTO	GHIZZI ................................................................... 130 

OBSERVAÇÕES	TEMÁTICO-FIGURATIVAS	EM	ANGOLA	JANGA	–	UMA	
HISTÓRIA	DE	PALMARES,	DE	MARCELO	D’	SALETE ....................... 175 
DAGMAR	VIEIRA	NOGUEIRA	SILVA ............................................................ 175 

ASPECTOS	GRAMATICAIS	DO	NÃO	VERBAL	A	PARTIR	DA	
GRAMÁTICA	DO	VERBAL	EM	HISTÓRIAS	EM	QUADRINHOS ........ 214 
MARIA	TERESA	TEDESCO	VILARDO	ABREU ................................................ 214 



  

LITERATURA	E	QUADRINHOS:	SIM?	NÃO?	DEPENDE ................... 246 
MARIA	TERESA	GONÇALVES PEREIRA   ....................................................... 246 

QUADRINHOS	E	ENSINO	DE	LÍNGUA	PORTUGUESA:	ENVOLVER,	
REFLETIR,	CONCLUIR ....................................................................... 261 
TANIA	MARIA	NUNES	DE	LIMA	CAMARA ................................................... 261 
DENISE	SALIM	SANTOS ............................................................................ 261 

QUADRINHOS:	LETRAMENTOS	DO	CORPO	SEM	ÓRGÃOS ............. 281 
DANIEL	ABRÃO ....................................................................................... 281 

ÍNDICE	REMISSIVO ........................................................................... 299 
BIODATA	DOS	AUTORES .................................................................. 302 

 
	

 



6 

APRESENTAÇÃO	

A	coletânea	de	textos	apresentadas	neste	livro	é	fruto	

da	5ª	Jornada	do	SELEPROT	–	Ensino	de	Línguas	e	Histórias	

em	Quadrinhos.		O	evento	foi	realizado	entre	os	dias	3	e	7	de	

agosto	de	2020,	de	forma	remota,	devido	à	pandemia	de	Co-

vid-19.	Os	vídeos	com	as	palestras	e	as	mesas-redondas	

do	encontro	 podem	 ser	 acessados	 no	 link	 do	

YouTube:	https://www.you-

tube.com/watch?v=gU2tUQl6CYA&list=PLQB-

pyRFP1EX3eh75djISUNxCT9fDIfcOe		

A	jornada	teve	por	objetivo	apresentar	discussões	so-

bre	as	seguintes	temáticas,	que	fazem	parte	das	pesquisas	do	

SELEPROT:	

1) A	leitura	de	textos	verbais	e	não	verbais
como	possibilidade	de	acesso	a	diferentes
informações;
2) A	finalidade	dos	gêneros	discursivos	em
estudo;
3) O	sentido	de	uma	palavra	ou	expressão
nas	frases	analisadas;
4) A	dinâmica	de	cada	linguagem	na	produ-
ção	de	sentido;
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5) As	manifestações	 culturais	 na	 perspec-
tiva	dos	textos	dos	estudantes;
6) A	linguagem	como	instrumento	de	cons-
trução	da	cidadania.

Essa	ação	se	traduziu	na	colaboração	entre	dois	grupos	

de	pesquisa:	o	SELEPROT	(Semiótica,	Leitura	e	Produção	de	

Texto),	liderado	pela	Profa.	Dra.	Darcilia	Simões	(UERJ)	e	o	

NuPeQ	(Núcleo	de	Pesquisa	em	Quadrinhos),	liderado	pelo	

Prof.	Dr.	Nataniel	dos	Santos	Gomes	(UEMS).	O	evento	con-

tou	com	a	participação	de	pesquisadores	pertencentes	a	di-

versas	instituições	de	ensino	superior	do	país,	como	UEMS,	

UFMS,	UEPA,	UFJF,	UERJ,	PUC	Minas,	além	de	aproximada-

mente	200	ouvintes	por	dia.		

As	 temáticas	 desenvolvidas	 na	 5ª	 Jornada	 do	 SELE-

PROT	 abordaram	 questões	 relacionadas	 ao	 ensino	 de	 lín-

guas	nas	suas	mais	variadas	abordagens	e	as	histórias	em	

quadrinhos,	que	têm	conquistado	cada	vez	mais	espaço	de	

discussão	na	academia.		

Desejamos	 uma	 boa	 leitura	 da	 coletânea	 de	 textos	

apresentados	neste	livro!	

                              Darcilia Simões e Nataniel dos Santos Gomes

                                                                                        Organizadores 
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PREFÁCIO	

Leonardo	Alvarenga	Gonçalves	

	

“A	exigência	de	um	modo	de	expressão	adequado	é	

absurda"	(Nachlass/FP	1888,	14[122]).		

Este	pensamento	do	filólogo	e	também	filósofo	Nietzs-

che	chama	atenção	para	os	limites	da	pretensão	de	uma	lin-

guagem,	 seja	 ela	 qual	 for,	 em	 expressar	 a	 verdade	 sobre	

qualquer	 realidade.	 Uma	 herança	 kantiana,	 sem	 dúvida.	

Sendo	 assim,	 quanto	 maior	 o	 número	 de	 expressões	 e	

quanto	mais	criativa	e	artística	for	o	modo	de	expressão	me-

lhor.	Diferentes	modos	de	expressar	ou	ensinar	podem	faci-

litar	e	enriquecer	o	aprendizado,	não	exatamente	para	che-

gar	a	uma	conclusão	definitiva,	mas	para	ampliar	diferentes	

maneiras	de	enxergar	um	objeto.	Deus	ou	deuses,	não	é	um	

objeto,	mas	as	religiões	tentam	explicar,	falar	sobre	eles(as).	

Algumas	delas	tentam	dar	um	ultimato,	Deus	é	isso	e	pronto.	

Assim	 transformam-no	 em	 um	 ídolo.	 Sucessivamente	 os	

dogmatismos	matam	seus	deuses	e	fazem	surgir	novos	deu-

ses.	Como	uma	língua	que	não	se	atualiza.	Línguas	que	não	
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se	falam,	não	servem	mais	para	comunicar,	seus	códigos	se	

perderam	no	 tempo.	 São	 raramente	 lembradas.	 “Absurda”	

mesmo	 qualquer	 tentativa	 de	 expressar	 adequadamente	

uma	realidade.	Tem	razão	o	filósofo	das	palavras.	Todo	es-

forço	 nesse	 sentido	 pode	 também	 ser	 interpretado	 como	

vontade	de	potência	ou	de	verdade.	Sim,	vontade.	Nada	mais	

do	que	isso.	No	entanto,	não	é	preciso	“demonizar”	essa	ação,	

a	não	ser	quando	se	pretende	absoluta	e	conclusiva.	Do	con-

trário,	será	bem-vinda.	Como	no	poema	de	Cecília	Meireles:	

“falai	de	Deus”:	

	

Falai	de	Deus	com	a	clareza	

da	verdade	e	da	certeza:	

com	um	poder	

de	corpo	e	alma	que	não	possa	

ninguém,	à	passagem	vossa,	

não	O	entender.	

Falai	de	Deus	brandamente,	

que	o	mundo	se	pôs	dolente,	

tão	sem	leis.	

Falai	de	Deus	com	doçura,	

que	é	difícil	ser	criatura:	

bem	o	sabeis.	
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Falai	de	Deus	de	tal	modo	

que	por	Ele	o	mundo	todo	

tenha	amor	

à	vida	e	à	morte,	e,	de	vê-Lo,	

O	escolha	como	modelo	superior.	

Com	voz,	pensamentos	e	atos	

representai	tão	exatos	

os	reinos	seus	

que	todos	vão	livremente	

para	esse	encontro	excelente.	

Falai	de	Deus.	

As	HQs	não	são	o	modo	mais	adequado	para	expres-

sar	a	realidade,	mas	é	diverso,	plural,	composto	de	lingua-

gem	verbal	e	não	verbal,	ora	cômico,	ora	trágico,	descolorido	

e	colorido,	com	personagens	amigáveis	e	assustadores,	que	

atraem	crianças	e	adultos,	trazem	simplicidades	e	questio-

nam	saberes	milenares,	de	ensinar	e	transmitir	conhecimen-

tos.	Rubem	Alves	(2003)	diz	que	“ler	pode	ser	uma	fonte	de	

alegria.	‘Pode	ser.	Nem	sempre	é’”.	Isto	porque	os	livros	são	

como	comidas.	Temos	pratos	refinados	e	gororobas.	Uns	po-

dem	trazer	alegria	outros	causar	vômitos.	Só	de	ver	posso	

sentir	atração	ou	repulsa.	Dificilmente	as	HQs	sofrem	desse	
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problema.	Sofrem	de	outro,	 como	o	preconceito:	 “coisa	de	

criança”.	Imagine,	por	exemplo,	Umberto	Eco	(2000)	enalte-

cendo	Peanuts	como	“um	microcosmo,	uma	comédia	divina	

que	fascina	com	igual	intensidade	adultos	e	crianças.”		Não	

parece	adequado	ler	a	realidade,	ensinar	ou	aprender	de	um	

jeito	só.	Rubem	Alves	(2003)	também	diz	que	tem	dó	das	cri-

anças	e	adolescentes	que,	“depois	de	muito	sofrer	nas	aulas	

de	gramática,	análise	sintática	e	escolas	literárias,	saem	das	

escolas	sem	ter	sido	iniciados	nos	polimórficos	gozos	da	lei-

tura.	É	como	se	 lhes	faltassem	órgãos	de	prazer.”	Por	 isso,	

trazer	para	as	salas	de	aula	e	para	vida	HQs	podem	ser	fontes	

de	prazer	ou	despertar	o	que	estava	adormecido	pelas	mes-

mices	do	tradicional	e	velho	jeito	de	ensinar	e	aprender.	

O	escritor	criativo	de	As	crônicas	de	Nárnia,	C.	S.	Le-

wis,	diz	que	“a	tarefa	do	educador	moderno	não	é	derrubar	

florestas,	mas	irrigar	desertos”.	Este	é	o	caminho	com	o	qual	

se	ocupa	mais	uma	Jornada	do	SELEPROT.	Não	se	pretende	

derrubar	florestas,	até	porque	tem	seu	valor.	Mas	irrigar	de-

sertos	tem	um	sentido	muito	grande.	Porque	deserto	repre-

senta	escassez,	falta	de	algo,	lugar	de	sofrimento.	Não	seria	

esse	o	cenário	com	o	qual	nos	deparamos	na	educação,	nos	

métodos,	nas	 leituras,	nos	 currículos?	Oásis	podem	ser	 si-

nais	 de	 delírio,	mas	 também	 aparecem	 como	 sintomas	 da	



12 

ausência	 do	 que	 é	 essencial.	 O	 essencial	 aqui	 é	 ensinar,	 é	

aprender,	é	trocar	experiências,	é	reinventar,	é	tornar	a	lei-

tura	um	hábito	prazeroso	e	necessário.	A	proposta	de	trazer	

as	HQs	 como	 instrumento	 ou	meio	 de	 irrigação	 nesse	 de-

serto	é	apresentar	as	múltiplas	linguagens	(verbal	e	não	ver-

bal),	despertar	o	senso	crítico,	dar	asas	a	imaginação.	

As	HQs,	como	diz	o	exímio	pesquisador	e	apaixonado	

por	essa	arte,	Nataniel	Gomes,	apresentam	uma	linguagem	

marcada	por	símbolos,	por	sua	vez	ditados	pelo	ritmo	e	uma	

estrutura	narrativa	que	estabelece	uma	relação	sensacional	

entre	autor	e	o	leitor,	fazendo	com	que	este	se	torne	um	co-

autor.	Ainda	que	essa	estratégia	não	seja	uma	novidade	na	

literatura,	os	quadrinhos	avançaram	por	meio	de	uma	nar-

rativa	que	une	o	gráfico	e	o	visual.	As	HQs	estão	longe	de	ser	

leitura	para	preguiçosos	 e	muito	menos	um	mero	 recurso	

para	 fortalecer	o	que	 já	vem	sendo	 feito	na	prática.	Quem	

dela	 se	 aproxima	 se	 depara	 com	 expressões	 e	 metáforas,	

cujo	sentido	pode	ser	compreendido	como	transposição	en-

tre	esferas	heterogêneas	no	processo	de	constituição	das	pa-

lavras.	Assim,	o	universo	das	HQs	é	algo	a	ser	explorado	pe-

las	características	que	a	compõe,	mas	como	qualquer	outra	

linguagem	não	merece	ser	transformada	em	único	parâme-

tro.	
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A	V	Jornada	do	SELEPROT	– Ensino de Línguas e Histó-

rias em Quadrinhos contou com pesquisadores de diferentes 

universidades, institutos e grupos de pesquisa do Brasil, a fim de 

proporcionar ao leitor a riqueza de detalhes desse universo dos 

quadrinhos, bem como sua função inquestionável no ensino. 

Esta obra pode ser comparada a uma tapeçaria, em que cada ca-

pítulo pode ser metaforicamente uma linha sobre uma estrutura 

de fios que ao final mostra-se em uma unidade de sentidos, cujo 

significado vai além do que pretendia o autor. No primeiro ca-

pítulo, Nataniel Gomes, toma as primeiras linhas para tecelagem 

fazendo uma abordagem histórica sobre os quadrinhos orientais, 

conhecido como mangá. Que tem atraído milhões de leitores 

tanto no oriente quanto no ocidente, unindo arte e vida em suas 

manifestações artísticas. Junta-se ao tear Carlos Caldas trazendo 

como destaque a linguagem não verbal na história Guerra Silen-

ciosa, de autoria do roteirista e desenhista Steve Dillon.  

Em seguida, junta-se ao tear Gustavo Soldati Reis, com 

uma análise específica da	saga	John	Constantine/Hellblazer	so-

bre	a	representação	da	figura	do	diabo	nas	diferentes	mani-

festações	 de	 limites	 e	 afirmações	 de	 poder	 humanas,	 com	

suas	ambiguidades.	O	fio	seguinte	é	de	Sérgio	Gonçalves	Du-

silek	e	traz	uma	aproximação	entre	Erich	Auerbach,	Litera-

tura	Bíblica	e	Quadrinhos.	O	entrelaçamento	tem	sequência	

com	 uma	 exploração	 das	 intertextualidades	 do	 épico	
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Superman	em	Reino	do	Amanhã,	num	trabalho	conjunto	das	

professoras	Vanderlis	Legramante	e	Eluiza	Bortolotto.	Adi-

ante	 Dagmar	Nogueira	 apresenta	 um	 relato	 com	 observa-

ções	 temático-figurativas	 na	 graphic	 novel	 Angola	 Janga,	

uma	 história	 de	 Palmares,	 de	 Marcelo	 D’Salete,	 trazendo	

para	o	leitor	algumas	concepções	teóricas	a	respeito	da	se-

miótica	discursiva	e	relacionados	a	semiótica	plástica	e	aná-

lises	dos	excertos	da	obra.	A	figura	vai	se	formando	e	segue	

com	o	capítulo	de	Maria	Teresa	Tedesco,	que	trata	de	leitura	

e	 formação	de	 leitores	 com	base	 no	 texto	 em	quadrinhos,	

que	traz	como	característica	fundamental	o	hibridismo	en-

tre	 linguagem	verbal	 e	não	verbal.	Nesse	 sentido	a	 autora	

procura	analisar	algumas	sequencias	em	quadrinhos,	verifi-

cando	os	diferentes	aspectos	gramaticais	que	compõe	esse	

gênero	textual.		

O	 capítulo	 seguinte,	 de	Maria	 Teresa	 chama	 atenção	

para	 relevância	 dos	 quadrinhos	 na	 atualidade,	 bem	 como	

sua	entrada	na	sala	de	aula	como	recurso	para	o	ensino.	A	

intenção	da	autora	é	desenvolver	um	estudo	sobre	quadri-

nhos	e	seus	vários	desdobramentos	fixando	numa	discussão	

bem	polêmica	e	atual:	a	adaptação	de	obras	literárias	para	

quadrinhos.	O	vai	e	vem	das	agulhas	vão	terminando	e	a	obra	

já	 se	 apresenta	 com	 êxito.	 O	 conhecimento	 precisa	 ser	
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prático	 e	 nessa	 toada	 Tânia	 Maria	 Nunes	 e	 Denise	 Salim	

apresentam	o	papel	dos	quadrinhos	nas	aulas	de	Língua	Por-

tuguesa,	considerando	que	o	trabalho	com	determinados	gê-

neros	textuais,	pela	proximidade,	é	capaz	de	envolver	os	alu-

nos,	levando-os	a	refletir	acerca	do	conteúdo	exposto	e	tirar	

conclusões.	O	ponto	 final	desta	obra	reforça	o	nosso	argu-

mento	da	adequação	de	uma	única	linguagem.	Daniel	Abrão	

em	seu	capítulo	destaca	a	expansão	dos	quadrinhos	em	es-

paços	não	imaginados	de	construção	do	conhecimento	e	da	

circulação	de	saberes.	O	surgimento	da	noção	de	letramento	

ampliou	as	formas	de	ler	e	alfabetizar,	de	onde	surgem	prá-

ticas	 sociais	 ligadas	 as	 novas	 tecnologias,	 novas	 relações,	

modos	de	ação,	de	percepção	e	compreensão	da	realidade.	

Nesse	sentido,	faz-se	necessário	pensar	em	termos	de	ensino	

sobre	os	novos	letramentos	ressaltados	pelas	múltiplas	lin-

guagens	e	multiplicidade	de	culturas.	

A	obra	é	indispensável	para	professores,	estudantes	e	

pesquisadores	 que	 não	 se	 conformam	 com	 o	 empreendi-

mento	de	uma	Torre	de	Babel,	mas	incessantemente	se	de-

leitam	na	diversidade	e	multiplicidade	linguística,	a	qual	tem	

nos	quadrinhos	um	modelo,	apenas	um.	

Boa	leitura!	
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A	linguagem	dos	quadrinhos	orientais	e	sua	in-
fluência	no	Ocidente	

	

Nataniel	dos	Santos	Gomes	

	

Introdução	
	

Entre	os	quadrinhos	orientais,	o	mangá	é	o	que	conse-

guiu	maior	destaque	no	Ocidente.	O	mangá	é	um	tipo	de	nar-

rativa	icônico-verbal,	multimodal	que	utiliza	linguagem	ver-

bal	e	não	verbal	para	que	o	leitor	possa	tecer	interpretações	

e	compreender	os	significados	das	suas	histórias.		

O	 gênero	mangá	 constitui-se	 em	uma	 das	 formas	 de	

manifestação	artística,	cujo	discurso	da	arte	e	da	vida	unem-

se	e	atraem	milhões	de	leitores	no	mundo	inteiro.	Nesse	tra-

balho	 vamos	 fazer	 uma	 abordagem	 histórica	 do	 mangá,	

como	ele	influencia	os	amantes	da	nona	arte	fora	do	Oriente,	

focando	em	sua	linguagem,	que	se	aproxima	em	muito	do	ci-

nema,	na	qual	parte	da	história	é	contada	apenas	com	ima-

gens,	e	as	linhas	dão	sensação	de	velocidade.	Os	personagens	

têm	características	marcantes:	são	magros,	têm	pernas	alon-

gadas,	cabelos	pontudos	e,	o	mais	 importante:	olhos	gran-

des,	que	expressam	sentimentos.	
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A	chegada	dos	mangás	no	Ocidente	

	

A	palavra	mangá	foi	usada	pela	primeira	vez	em	1814	

pelo	artista	Katsushita	Hokusai	para	batizar	uma	coleção	de	

gravuras.	(IWAMOTO,	2016)	Mas,	a	forma	que	conhecemos	

atualmente	surgiu	depois	da	Segunda	Guerra	Mundial,	pelas	

mãos	de	Osamu	Tezuka,	um	quadrinista	japonês.	

	

	
Página	extraída	de	Hokusai	Manga	(século	XIX).	

	

No	caso	do	mangá	no	Brasil,	vale	lembrar	que	no	início	

do	século	XX	houve	uma	grande	imigração	de	japoneses	para	
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cá.	A	segunda	e	a	terceira	geração	que	nasceu	aqui	teve	con-

tato	com	os	mangás	importados,	nos	anos	1940.		

Os	quadrinhos	ao	estilo	mangá	começaram	a	se	publi-

cados	no	Brasil	em	1957,	no	jornal	São	Paulo-Shimbum,	por	

Ypê	Nakashima,	contando	o	cotidiano	dos	moradores	da	Li-

berdade.	É	somente	em	1961	que	Júlio	Shimamoto	publicou	

a	primeira	HQ	de	samurai	no	Brasil,	 influenciado	pelos	co-

mics	norte-americanos.		

Exemplo	do	trabalho	de	Júlio	Shimamoto	
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Minami	Keizi	é	considerado	o	precursor	do	mangá	no	

Brasil,	sendo	artista,	escritor	e	editor,	ao	tentar	lançar	o	per-

sonagem	 Tupãzinho,	 seguindo	 como	modelo	 a	 criação	 de	

Osamu	Tezuda,	o	Astro	Boy.	Naquele	momento,	o	persona-

gem	precisou	ser	reformulado	para	ficar	mais	atrativo	para	

os	leitores	brasileiros.	Então,	ele	ganhou	feições	do	Gaspar-

zinho,	 personagem	 dos	 comics	 norte-americanos,	 e	 assim	

pode	ser	editado	no	jornal	Diário	Popular,	em	1965.		

No	ano	seguinte,	Minami	aproveitou-se	do	vazio	edito-

rial	deixado	pela	revista	O	Tico-Tico	nas	bancas	de	jornais,	

para	produzir	uma	antologia	de	contos	e	fábulas,	adotando	

o	estilo	mangá,	mas	com	artistas	brasileiros,	que	 ficou	co-

nhecida	como	Álbum	Encantado1,	conforme	Gonçalo	Júnior	

(2010).		

	

	

 
1 Em 2017, a Editora Criativo lançou uma edição com as principais histórias 
do Álbum Encantado.  
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Álbum	Encantado,	de	Minami	Keizi	(1966),	considerado	o	pri-
meiro	quadrinho	estilo	mangá	publicado	no	Brasil	

	
	

Depois	disso,	alguns	seriados	japoneses	foram	adapta-

dos	para	o	formato	de	quadrinhos	no	Brasil.	Na	década	de	

1970,	tivemos	Speed	Racer,	pela	Editora	Abril,	com	histórias	

feitas	aqui,	e	O	Judoka,	pela	Ebal.			

Já	na	década	de	1980,	foi	a	vez	de	Spectreman,	pela	Edi-

tora	Bloch,	com	histórias	feitas	aqui,	Robô	Gigante,	Ultra-boy	

e	Pinochio.	



 

 21 
 

	 	 	
Adaptação	de	seriados	japoneses	para	o	formato	de	quadrinhos,	por	ar-

tistas	brasileiros.	
	

Depois	disso	foi	publicado	aqui	Lobo	Solitário,	pela	Ce-

dibra,	em	1988,	obra	que	influenciou	Frank	Miller	na	produ-

ção	de	seus	quadrinhos	para	a	Marvel	nos	Estados	Unidos.	A	

obra	 foi	publicada	em	inglês	pela	editora	First	Comics,	em	

1987,	e	chegou	ao	Brasil	com	tradução	do	material	ameri-

cano.	

Na	década	de	1990,	foi	publicada	a	versão	norte-ame-

ricana	de	Akira,	pela	Editora	Globo.	Essa	versão	era	supervi-

sionada	pelo	próprio	autor,	mas	colorida	e	seguindo	a	leitura	

ocidental.		

Em	1992,	a	Editora	Abril	publica	Mai,	a	garoto	sensi-

tiva,	sendo	o	primeiro	mangá	publicado	em	 língua	 inglesa	

nos	Estados	Unidos.		
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Os	mangás	começam	a	chegar	ao	Brasil.	

	

Os	primeiros	mangás	traziam	histórias	de	ficção	cien-

tífica	mais	hard	core,	“cyberpunk”,	diferentes	daquelas	que	o	
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leitor	ocidental	estava	acostumado	e	muitas	aventuras	base-

adas	na	História,	como	Lobo	Solitário,	mas	editados	e	ociden-

talizados.	É	importante	destacar	que	no	Japão,	Lobo	Solitário	

é	utilizado	para	estudar	kanji	e	história.		

Entre	2000	e	2001,	Dragon	Ball,	Cavaleiros	do	Zodíaco,	

Sakura	e	Samurai	X	são	publicados	em	português	seguindo	o	

padrão	original,	o	que	causa	uma	estranheza	inicial	no	mer-

cado.		

	
O	sentido	de	leitura	do	mangá.	

	

No	início	dos	anos	2000,	a	Editora	Abril	numa	tentativa	

de	adequação	aos	novos	tempos	do	mercado	de	quadrinhos,	

que	já	não	vendia	tanto	como	antes,	transforma	seus	quadri-

nhos	de	super-heróis	na	série	Premium,	que	custava	10	re-

ais,	 enquanto	 o	 mangá	 da	 JBC	 era	 vendido	 por	 R$	 2,90	

(SOUZA,	2020).	O	resultado	disso	é	que	a	Editora	Abril	perde	

ainda	mais	 espaço	 com	o	 quadrinhos	 de	 super-heróis,	 até	
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que	os	direitos	de	comercialização	são	passados	para	a	em-

presa	 italiana	Panini	e	os	mangás	ganham	mais	e	mais	es-

paço	entre	os	leitores.		

Assim,	a	onda	do	mangá	no	Brasil	se	transforma	em	um	

verdadeiro	 tsunami.	 Para	 aproveitar	 esse	momento	 é	 lan-

çada	a	revista	semanal	informativa	Herói	que	vendia	1	mi-

lhão	de	exemplares	por	mês,	e	duas	vezes	por	mês	trazia	na	

capa	Cavaleiros	 do	 Zodíaco,	a	 animação	 japonesa	 que	pas-

sava	na	extinta	Rede	Manchete.		

É	nesse	mesmo	contexto	que	a	 revista	Dragon	Ball	Z	

número	1	recebe	a	placa	de	homenagem	da	distribuidora	DI-

NAP	por	vender	mais	de	100	mil	exemplares	na	primeira	ti-

ragem.	Em	termos	de	número	de	vendas,	os	mangás	só	per-

diam	 para	 as	 histórias	 produzidas	 pelo	 artista	 brasileiro	

Maurício	de	Sousa.	Assim,	 a	maioria	que	não	parou	de	 ler	

quadrinhos	nos	anos	2000,	migrou	para	quadrinhos	orien-

tais.		

Com	a	popularização	da	internet,	os	leitores	passaram	

a	ter	mais	acesso	ao	que	acontecia	nas	publicações	no	Japão	

e	queriam	que	as	obras	de	sucesso	publicadas	lá,	fossem	pu-

blicadas	aqui.	Um	dos	problemas	é	que	muitos	mangás	têm	

mais	de	100	volumes,	o	que	tornava	um	risco	editorial	em	
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solo	brasileiro,	devido	à	possibilidade	de	não	venderem	bem	

ou	das	vendas	caírem	muito	durante	a	publicação.		

	

	 	
Capa	da	revista	Herói	e	de	um	exemplar	da	coleção	Super-Heróis	

Premium.	
	

Se	 no	 Brasil	 os	 mangás	 estavam	 fazendo	 muito	 su-

cesso,	no	resto	do	mundo	não	era	diferente.	Podemos	citar,	

por	exemplo,	Gen,	pés	descalços,	o	primeiro	mangá	publicado	

na	França	por	uma	grande	editora.	

Em	termos	de	números	de	vendas,	para	se	ter	uma	no-

ção	do	 impacto	e	do	 tamanho	do	mercado	dos	mangás	no	

Ocidente,	de	acordo	com	os	dados	apresentados	pela	Wiki-

pédia,	os	mangás	representam	38%	do	mercado	francês	de	
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quadrinhos,	 quase	 260	 milhões	 de	 euros,	 o	 que	 equivale	

aproximadamente	a	dez	vezes	ao	dos	Estados	Unidos.	

	

A	linguagem	do	mangá	

	

Na	 antiguidade,	 Platão	 dizia	 que	 a	 “arte”	 era	 literal-

mente	a	produção	de	imagens.	Tais	imagens	eram	produzi-

das	na	 literatura,	na	pintura,	na	escultura,	na	música	e	na	

dança,	 se	manifestando	por	meio	da	presença	ou	ausência	

daquilo	que	se	buscava	simular.		

Posteriormente,	 Aristóteles	 também	 considerou	 as	

imagens	como	um	processo,	comentando	que	as	metáforas	

são	utilizadas	para	 a	 transmissão	de	 informações,	 fugindo	

daquilo	que	parece	ser	óbvio,	mas	que	carregam	uma	carga	

enorme	de	representações	de	sentido	extremamente	com-

plexas.	Com	o	passar	do	tempo,	as	artes	como	a	pintura	e	a	

poesia	 tiveram	 uma	 aproximação	 maior.	 Gomes	 (inédito)	

lembra	 que	 suportes	 tipográficos	 e	 visuais	 têm	 se	 aproxi-

mado	cada	vez	mais,		

	
Entre	encontros	e	desencontros,	entre	a	
apreciação	e	a	paixão	pela	poesia	pode-se	
ver	a	sua	aproximação	com	a	arte	sequen-
cial	 no	 mundo	 contemporâneo,	 quase	
sempre	relegada	a	uma	arte	menor,	para	
crianças,	 mercadológica,	 carregada	 de	



 

 27 
 

imagens	para	“leitores	preguiçosos”,	que	
“não	têm	criatividade”	para	criar	imagens	
a	 partir	 da	 leitura	 do	 texto	 tipográfico.	
Essa	 “subversividade”	 da	 relação	 entre	
poesia	 e	 imagem	 já	 era	 sentida	 em	Ma-
larmé,	na	segunda	metade	do	século	XIX,	
quando	ele	se	utilizava	de	símbolos	para	
expressar	a	verdade	por	meio	da	suges-
tão,	do	que	da	própria	narração.		

	

Assim,	surge	um	lugar	de	acolhimento	entre	o	oral	e	o	

imagético,	 seja	visível	ou	não,	possíveis	de	serem	 fisgados	

em	uma	rede	textual,	em	um	processo	de	convencimento	e	

sedução	que	 surge	na	 imaginação.	Ainda	 conforme	Gomes	

(inédito),		

	
Se	a	literatura,	por	meio	dos	aspectos	ti-
pográficos	começou	a	valorizar	o	visual,	
os	quadrinhos	valorizaram	a	imagem	e,	a	
partir	 do	Concretismo	na	poesia,	 surgiu	
uma	das	correntes	que	ajudou	a	preparar	
o	caminho	para	a	poesia	por	meio	de	qua-
drinhos.	

	

Nesse	 processo	 criativo	 dos	 quadrinhos/mangás,	 os	

deslocamentos	e	movimentos	estão	ligados	às	cores,	gestos,	

elementos	tipográficos	e	outros,	têm	a	imagem	como	ponto	

de	lançamento	durante	todo	a	persuasão	e	convencimento	

nos	moldes	entre	o	verbal	e	o	não	verbal,	em	sua	mímesis,	

um	produto	que	surge	da	linguagem,	sendo	sua	leitura	uma	
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tradução,	um	ponto	de	partida,	 conforme	Paz	 (2009),	 sem	

ofender	a	inteligência	do	leitor.		

Os	quadrinhos	têm	personagens	e	elenco	
fixos,	 narrativa	 sequencial	 em	 quadros	
numa	ordem	de	 tempo	onde	um	 fato	se	
desenrola	 através	 de	 legendas	 e	 balões	
com	 texto	pertinente	à	 imagem	de	 cada	
quadrinho.	A	história	pode	se	desenvol-
ver	numa	tira,	numa	página	ou	em	duas	
ou	em	várias	páginas	(revista	ou	álbum).	
É	 óbvio	 que	 para	 uma	 história	 ser	 em	
quadrinhos	 ela	 precisa	 ter	 no	 mínimo	
dois	quadrinhos	(ou	cenas).	A	tira	diária	
é	uma	exceção,	pois,	às	vezes,	a	história	
pode	ser	muito	bem	contada	em	1	(sic)	só	
“quadrinho”	 (o	 espaço	 da	 própria	 tira),	
mas	isso	não	a	torna	um	Cartum,	apesar	
da	 proximidade	 (MORETTI,	 2006,	 p.	 2,	
grifos	do	autor).	

Assim,	na	linguagem	dos	quadrinhos/mangá	essas	tes-

situras	intricadas	geram	um	reconhecimento	imediato	e	es-

pontâneo	de	seus	efeitos	no	leitor.	Essa	linguagem	vira	um	

campo	de	trabalho	para	o	leitor	e	produtor	de	sentido,	ge-

rando	um	produto	novo,	que	pode	servir	como	ideogramas,	

em	que	as	 imagens,	movimentos	e	palavras	podem	rumar	

até	para	um	olhar	agradável	e	universal,	por	meio	de	um	de-

senho,	materializadas	 em	 um	 suporte	 físico	 ou	 digital,	 de	

modo	que	chamam	a	atenção	e	colorem	o	campo	da	percep-

ção.	 O	 verbal	 e	 o	 não	 verbal	 se	 unem	 criando	 essa	



 

 29 
 

manifestação	estética,	indo	além	da	oposição	palavras	ver-

sus	imagem,	como	diz	McCloud.		

	
O	quadro-a-quadro	dá	movimento	e	ma-
terialidade	à	expressão,	 imprimindo	 ilu-
são	 narrativa	 a	 uma	 reflexão	 não	 raro	
atemporal	 e	 substituindo	 a	 linearidade	
do	 verbo	 pela	 simultaneidade	 de	 uma	
poética	da	 ilustração.	As	 relações	 texto-
imagem	podem,	no	 entanto,	 ocorrer	 em	
mais	de	um	nível.	(McCLOUD,	1995)	

	

Nesse	constructo,	a	leitura	de	imagens,	como	uma	téc-

nica	que	 inspirou	os	cristãos	a	ornarem	seus	templos	com	

vitrais	 de	 passagens	 da	 vida	 de	 Jesus,	 tem	 ganhado	 mais	

força	a	cada	dia,	despertando	as	mais	variadas	sensibilida-

des,	que	nascem	da	experiência	dos	primeiros	anos,	como	as	

onomatopeias,	as	nuvens	no	céu,	as	cores	e	suas	manifesta-

ções	em	tons	diferentes	em	uma	árvore,	com	traços	e	movi-

mentos	que	ajudam	a	narrar	uma	história.	Além	disso,	“A	fa-

lada	co-autoria	do	leitor	não	se	restringe	à	criação	dos	tim-

bres	de	 vozes,	 das	 entonações	ou	da	 continuidade	das	 se-

qüências,	 ela	 o	 leva	 também	 à	 interpretação	 dos	 diversos	

sons	emitidos”.	 (LOVETRO,	1995,	p.	94)	 Isso	mostra	que	a	

sua	leitura	é	mais	complexa	do	que	de	um	filme,	por	exem-

plo,	já	que	o	leitor	precisa	completar	o	que	acontece	entre	os	

quadros.	 Desse	modo,	 o	 leitor	 deve	 colocar	 algo	 seu	 para	
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tornar	a	leitura	concreta,	apesar	do	"preconceito	artístico	e	

cultural	contra	as	HQs	ainda	é	inegável.	No	fundo,	trata-se	de	

um	preconceito	mesquinho,	para	dizer	o	mínimo,	a	partir,	na	

maioria	das	vezes,	da	mais	simples	e	elementar	desinforma-

ção"	(CIRNE,	2000,	p.17).	

Apesar	de	nosso	contexto	estar	cheio	de	elementos	da	

comunicação	e	da	informação,	principalmente	a	tipográfica,	

e	a	tecnologia	ter	um	papel	importante	nesse	sentido,	essa	

presente	 geração	 é	marcada	pelo	 analfabetismo	de	 sons	 e	

imagens,	que	os	quadrinhos	podem	ajudar	a	sanar	essa	defi-

ciência	(KENSKI,	2005).	

Os	quadrinhos/mangás	possuem	uma	linguagem	espe-

cífica,	com	seus	próprios	códigos	e	regras	que	servem	como	

meio	para	fisgar	o	leitor	para	dentro	da	história.	Provavel-

mente,	o	elemento	fundamental	nessa	linguagem	é	como	a	

imagem	é	representada.	De	um	modo	geral,	os	olhos	captam	

as	 informações	 de	maneira	 extremamente	 complexa,	 com	

inúmeros	detalhes,	o	que	torna	a	informação	detalhada	im-

possível	de	ser	representada	nas	histórias	em	quadrinhos.		

Assim,	as	histórias	em	quadrinhos/mangás,	enquanto	

narrativas,	buscam	por	meio	de	imagens	estáticas	represen-

tar	movimento	e	para	isso	utilizam	deformações,	traços	in-

dicativos	 de	 ação,	 que	 podem	 indicar	 a	 trajetória	 do	
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desenho,	ou	detalhes	na	dobra	do	corpo	do	personagem,	en-

tre	outros.	Isso	acontece	porque	o	leitor	conhece	tais	códi-

gos.		

Se	 uma	 imagem	 pode	 representar	 movimento	 por	

meio	de	códigos	específicos,	com	uma	sequência	de	imagens	

pode	conceber	conceitos	mais	complexos,	assim	como	acon-

tecia	com	as	filmadoras	no	passado,	que	eram	uma	sucessão	

de	fotografias	que	davam	a	impressão	de	movimento	ao	se-

rem	transmitidas	em	velocidade.	Nos	quadrinhos/mangás,	o	

artista	segue	o	mesmo	modelo	do	cinema:	ele	cria	a	imagem	

estática	e	coloca	em	sequência	com	outras.	Novamente,	o	lei-

tor	conhecedor	do	recurso,	cria	mentalmente	o	movimento	

apresentado	pelas	imagens	colocadas	naquela	disposição.	

Como	 dito	 anteriormente,	 os	 quadrinhos/mangás	

usam	de	forma	predominante	o	elemento	visual	para	comu-

nicar	ou	representar	algo,	mas	não	deixam	de	lado	a	repre-

sentação	sonora	por	meio	da	escrita,	um	código	que	busca	

retratar	os	sons	da	natureza	ou	mesmo	a	fala	humana,	por	

meio	das	onomatopeias.	Embora,	 em	seu	 início	os	quadri-

nhos	não	usassem	balões	de	fala,	mas	apenas	imagens	com	

textos	escritos	acima	ou	mesmo	abaixo	delas,	os	diálogos	fo-

ram	 incorporados	 com	 o	 tempo,	 trazendo	 uma	 maior	
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representação	 da	 experiência	 humana.	Os	 comentários	 do	

narrador	 ficaram	 separados	 e	 inseridos	 em	 uma	 parte	 da	

imagem.		

Todos	 esses	 elementos	 são	 aceitos	 pelos	 leitores,	

mesmo	sem	sua	existência	e	com	elementos	que	não	existem	

no	mundo	físico,	como	balões	e	legendas,	tornando	a	experi-

ência	única	e	atraente,	capaz	de	até	simular	uma	realidade	

que	o	leitor	é	coparticipante.		

Mas	afinal,	o	que	muda	no	caso	dos	mangás?	

McCloud	(1995)	observa	que	o	“efeito	de	máscara”,	ou	

seja,	a	combinação	gráfica	de	um	personagem	de	quadrinhos	

com	um	ambiente	realista,	faz	com	que	o	leitor	aceite	aquela	

imagem.	Podem	ser	desenhados	de	forma	mais	realista	ou	os	

personagens	 ou	 os	 objetos,	 logo	 as	 metáforas	visuais	 são	

usadas	para	simbolizar	o	estado	emocional	ou	físico	de	um	

protagonista.	Por	exemplo,	os	personagens	podem	ter	olhos	

grandes	para	reforçar	a	expressividade	do	rosto.		

	
	

Fonte:	McCloud	(1995).	
	
	

O	mangá	tem	uma	história	com	estrutura	narrativa	
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em	episódios,	imbuído	de	conteúdo	narrativo	verbal	e	não	

está	 dissociado	 do	 texto.	 Para	 dar	 fluxo	 à	 narrativa,	 o	

mangá	usa	a	linguagem	pictórica	em	sequência.	Assim,	para	

arte	 nipónica,	 texto	 e	 imagem	 são	 uma	 coisa	 só;	 um	não	

existe	sem	o	outro,	numa	verdadeira	dicotomia.		

Outro	 aspecto	 importante	 a	 se	 ressaltar	 é	 que	 o	

mangá	é	impresso	em	papel-jornal,	o	que	permite,	no	Japão,	

ser	reciclado,	tornando-se	um	material	barato	e	de	aquisi-

ção	maior	para	o	público	leitor.	Assim,	sua	impressão	pre-

cisa	ser	grande,	já	que	o	papel	utilizado	absorve	muita	tinta,	

fazendo	com	que	a	impressão	escureça,	além	da	manuten-

ção	dos	detalhes	da	arte.	Para	isso,	o	artista	costuma	usar	

penas	 ou	 instrumentos	 bem	 precisos	 para	 o	 desenho	 ou	

mesmo	de	material	fotográfico	para	trabalhar	cenários,	re-

presentar	de	forma	mais	detalhada	os	elementos	que	são	

secundários	na	narrativa,	em	branco	e	preto.			

Como	a	cultura	japonesa	possui	uma	longa	tradição	

de	representação	por	meio	de	caricaturas,	elas	se	manifes-

tam	nos	mangás	como	uma	forma	de	reproduzir	os	perso-

nagens,	 sem	 causar	 estranhamento	 para	 seu	 público.	 Os	

traços	utilizados	no	mangá	são	feitos	de	tal	modo	que	tra-

zem	para	frente	as	figuras	em	primeiro	plano,	e	no	segundo	

plano	são	colocados	elementos	de	fundo	com	traços	mais	
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leves,	dando	a	sensação	de	volume	nos	objetos.	

Exemplo	retirado	de	Akira.	

É	comum	que	os	desenhos	lancem	mão	da	supressão	

do	contorno	das	personagens,	especialmente,	no	rosto,	 fa-

zendo	que	o	leitor	os	complete	mentalmente	e	permitindo	

maior	leveza	ao	desenho.		

Conforme	 os	 dois	 últimos	 exemplos,	 os	 personagens	
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também	podem	ser	isolados	por	meio	de	um	tratamento	das	

linhas	 no	 contorno	 deles,	 dando	 um	 contorno	 duplo	 ao	

mesmo	para	dar	maior	destaque	a	ele	em	relação	ao	ambi-

ente.		

E	por	último,	o	desenho	no	mangá	apresenta	as	chama-

das	linhas	de	velocidade.	O	seu	diferencial	é	que	apresenta	

uma	abstração	do	personagem	convertendo-o	em	um	con-

junto	de	linhas	ou	borrão,	mas	mantendo	seu	contorno.	Isso	

pode	ser	 feito	 também	com	o	ambiente	para	apresentar	a	

noção	de	movimento,	conforme	exemplo	abaixo:	

 
Exemplo de movimento e traços de emoção no rosto dos personagens no 

mangá. 
	

Diferente	dos	quadrinhos	ocidentais,	as	onomatopeias	
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fazem	parte	da	arte,	criando	até	uma	representação	para	o	

silêncio	e	criando	layouts	específicos	para	o	desenho.	Atual-

mente,	os	mangás	lançados	fora	do	Japão	mantêm	as	onoma-

topeias	originais,	já	que	os	artistas	entendem	como	parte	da	

arte.		

	
Exemplo	de	mangá	com	onomatopeias.	

	

Do	ponto	de	vista	da	narrativa,	o	mangá	funciona	como	

uma	 novela,	 criando	 tramas	 em	 forma	 de	 episódios,	 for-

mando	 uma	 narrativa,	 na	 maioria	 das	 vezes	 bastante	 ex-

tensa,	com	breve	ciclos,	que	deixam	pontas	para	o	próximo	

até	o	desfecho	da	narrativa	maior,	que	podem	tratar	dos	as-

suntos	cotidianos.	Se	por	um	lado,	os	quadrinhos	america-

nos	têm	aventuras	intermináveis,	por	outro	lado,	os	mangás	

têm	 um	 final	 para	 encerrar	 toda	 a	 história,	 mesmo	 que	
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longa.	Em	sua	narrativa,	o	mangá	faz	uso	do	pillow	shot,	uma	

suspensão	do	fluxo	narrativo	para	o	leitor	tomar	fôlego	ou	

para	sua	contemplação,	uma	influência	do	budismo	que	faz	

parte	do	imaginário	daquela	cultura.	

Além	disso,	não	existem	tabus	para	os	mangás.	Qual-

quer	assunto	pode	ser	abordado	em	suas	narrativas,	do	es-

porte	ao	romance,	passando	por	seus	dilemas	cotidianos.	O	

“espírito	samurai”	aparece	na	maioria	dos	mangás,	que	re-

flete	 muito	 da	 cultura	 nipônica,	 mesmo	 que	 nas	 “entreli-

nhas”,	como	em	histórias	de	esporte.		

E	como	fica	o	leitor	brasileiro	diante	da	influência	dos	

mangás?	

Em	2008,	 Mauricio	 de	 Sousa	 anuncia	 o	 lançamento	

de	Turma	 da	Mônica	 Jovem,	 versão	mangá	 adolescente	 da	

Turma	da	Mônica,	mas	feita	totalmente	no	Brasil	por	artistas	

nacionais.	 Em	 seguida,	 surgem	 vários	 "mangás	 jovens",c	

omo	Luluzinha	Teen	(versão	adolescente)	e	Didi	&	Lili	-	Ge-

ração	Mangá,	 em	 2009	 e	 2010	 respectivamente.	 Além	 da	

editora	cristã	Edições	Vida	nova	inicia	a	publicação	de	man-

gás	 inspirados	 na	Bíblia.	 Todas	 essas	 obras	 foram	 muito	

bem	recebidas	pelo	público.	Algumas	batendo	recordes	de	

venda,	como	o	casamento	do	Cebolinha	e	da	Mônica,	na	ver-

são	da	teen	dos	personagens	da	MSP.		
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Considerações	finais	

	

Faz	tempo	que	as	histórias	em	quadrinhos	são	objeto	

dos	pesquisadores	na	universidade,	mesmo	que	seja	apenas	

para	 criticar,	 como	 produto	 da	 cultura	 de	 massa	 da	 im-

prensa	ou	como	obras	que	apresentam	um	valor	como	arte	

independente.	 O	mangá	 também	 começa	 a	 ganhar	 espaço	

nas	pesquisas	 aos	poucos	 e	pode-se	destacar	o	 fato	 é	que	

esse	fenômeno,	que	se	popularizou	no	século	passado,	lido	

por	milhões	de	leitores	pelo	mundo	a	fora,	dos	mais	diversos	

tipos	 e	 grupos	 sociais,	 sempre	 foi	 polêmico.	 	 Os	 mangás	

apresentam	uma	linguagem	marcada	por	símbolos,	ditados	

pelo	ritmo,	por	uma	estrutura	narrativa,	e	por	característi-

cas	bastante	específicas,	tais	como	a	relação	entre	o	autor	e	

o	leitor,	que	se	torna	um	coautor.	

Por	meio	do	mangá,	os	jovens	também	se	interessaram	

pela	cultura	pop	em	geral	do	Japão.	Entre	elas	a	música,	cu-

linária,	 vestimentas,	 videogames,	 festivais	 e	 até	 a	 procura	

pelo	aprendizado	da	língua	e	escrita	japonesa,	“Otakus”.	Os	

mangás	“são	abundantes	e	oferecem	uma	válvula	de	escape	

silenciosa	afeita	aos	japoneses,	que	preferem	reprimir	seus	

sentimentos.	[...]”	(LUYTEM,	2001,	p.	40).	
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Como	os	mangás	representam	um	tipo	de	linguagem,	

ele	deve	concebido	como	um	mecanismo	de	interação	social	

que	tanto	reflete	quanto	refrata	a	vida	cotidiana	e	que	sem-

pre	é	dialógica	(BAKHTIN	(2003[1979]).	Enquanto	narrati-

vas	 icônico-verbais,	 ao	 serem	 lidos	 precisam	 acionar	 uma	

rede	de	significações	sociocognitivas	o	que	requer	que	o	lei-

tor	seja	multiletrado	para	poder	perceber	que	esse	tipo	de	

texto	não	é	tão	inocente	quanto	parece	ser.	Em	uma	socie-

dade	marcada	pelo	visual,	com	forte	apelo	da	televisão,	os	

quadrinhos	não	podem	ser	desprezados	ou	banalizados.	Sua	

linguagem	é	de	“fácil”	compreensão,	unindo	o	verbal	e	o	não	

verbal,	apesar	da	complexidade	de	processos	cognitivos	en-

volvidos,	portanto,	estimulante	para	os	mais	variados	leito-

res.		
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NO PRINCÍPIO ERA A IMAGEM: LEITURA DA LINGUA-
GEM NÃO VERBAL EM “GUERRA SILENCIOSA” (JUS-

TICEIRO) DA MARVEL 
 

Carlos Caldas 
 

O presente texto1 tem como objetivo principal, tal como 

já indicado no título, apresentar o elemento da linguagem não 

verbal na história Guerra Silenciosa, de autoria do roteirista e 

desenhista Steve Dillon. Para tanto, por primeiro serão apre-

sentadas considerações gerais sobre histórias em quadrinhos e 

linguagem, após o quê se apresentará o personagem Justiceiro 

e uma tentativa de classificá-lo, seguida de uma leitura propri-

amente da linguagem não verbal na mencionada história.  

 Tendo apresentado o roteiro que o texto pretende se-

guir, prossigamos.   

 

 

 

 

Histórias em quadrinhos e linguagem – considerações iniciais 

 
1 O presente texto é uma versão ampliada da comunicação apresentada 
pelo autor na V Jornada do SELEPROT – Ensino de línguas e histórias em 
quadrinhos, realizada virtualmente por conta da pandemia de Covid-19 em 
agosto de 2020.  
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As histórias em quadrinhos – HQs – a chamada “nona 

arte”, constituem-se em um dos mercados mais lucrativos da 

atualidade, movimentando literalmente bilhões, de dólares e 

de pessoas, ao redor do planeta. Como se sabe, as HQs inovam 

no processo de comunicação pela junção de imagens e textos: 

não só apenas um, não só apenas o outro, mas ambos, em equi-

líbrio harmonioso e delicado. Comentando a respeito da utili-

zação de imagens na narrativa textual, Waldomiro Vergueiro 

afirmou:  

 
Acho um desperdício de tempo e de es-
forço não utilizar uma imagem, quando ela 
pode trazer uma compreensão muito mais 
colara e imediata do que qualquer texto es-
crito. A velha história de que uma imagem 
vale mais do que mil palavras”. (VER-
GUEIRO, 2017, p. 133) 
 

Na sua “gramática” própria, as HQs utilizam balões de for-

matos diferentes para expressar os pensamentos e as falas dos 

personagens, formando de certa forma o que Gérard Genette, 

um dos mais importantes nomes da narratologia, a ciência da 

narração, denominou “narrador intradiegético”, situação que 
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acontece quando na narrativa ficcional narrador e personagem 

são uma só pessoa2.  

Mas, para que a comunicação no processo de leitura das 

HQs se torne efetiva, é preciso que haja um leitor atento às nu-

ances e aos detalhes dos desenhos, expressões faciais, cená-

rios, paleta de cores, enfim, é preciso que haja atenção ao todo 

das ilustrações e textos. Por mais óbvia que a afirmação pareça, 

ou efetivamente seja, é necessário que seja lembrada, pois se 

as não poucas sutilezas das ilustrações das HQs não forem de-

vidamente observadas, muito se perderá no processo comuni-

cativo. No que diz especificamente ao aspecto imagético das 

HQs, Pessoa afirma: 

Nos quadrinhos, as imagens são, geral-
mente, impressionistas, ou seja, utiliza-se 
da simplificação para auxiliar a leitura de 
determinada imagem ou sequência, dife-
rentemente da literatura que, por ter au-
sência destas, necessita um texto descritivo 
que crie a ambientação para que o leitor, 
por sua vez, recrie a imagem. (PESSOA, 
2016, p. 24)  

2 Para uma introdução à narratologia pode-se consultar, inter alia, (CAR-
DOSO, 2003, p. 57-72). Muito embora o estudo de Cardoso aplique as cate-
gorias criadas por Genette ao cinema, é possível aplicá-las ao estudo das 
HQs. 
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 Estas breves considerações sobre HQs e linguagem3 

com ênfase no seu elemento visual é importante para os pro-

pósitos do presente texto, que pretende analisar justamente 

uma HQ sem texto verbal, antes, apenas imagético, no caso, 

uma história do personagem Justiceiro, da Marvel, a respeito 

de quem se falará na próxima sessão do artigo.  

 
Quem é o Justiceiro? Conhecendo o personagem 

 

Tendo visto, posto que em síntese, a respeito de articu-

lações possíveis entre HQs e linguagem, é chegado o momento 

de apresentar o personagem que se constitui no objeto propri-

amente deste capítulo, a saber, o Justiceiro (The Punisher, no 

original). O personagem foi criado em 1974 pelo roteirista 

Gerry Conway e pelos desenhistas Ross Andru e John Romita. 

Após a aprovação de Stan Lee, então editor-chefe da Marvel 

Comics, o personagem, ao que tudo indica, foi criado sem pre-

tensão de ocupar lugar de destaque no panteão dos super-he-

róis da editora, ao lado de figuras como o Capitão América, o 

Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Muito pelo contrário, a 

ideia original era criar um personagem menor, que apareceria 

eventualmente em uma ou outra história, não se tornando 

 
3 Para detalhes sobre HQs e linguagem, consultar, inter alia, PESSOA (2016).  
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jamais um “peso-pesado”. De fato, em sua primeira aparição, o 

Justiceiro era um opositor do Homem-Aranha4. Não há como 

não mencionar o contexto social dos Estados Unidos, especifi-

camente a cidade de Nova York, na época da criação do Punis-

her: os índices de criminalidade da Big Apple eram incompara-

velmente maiores do que os atuais, naquele tempo anterior à 

política de “tolerância zero” em relação ao crime, implantada 

pelo então Prefeito Rudolph Giuliani. Naquele mesmo ano de 

1974, foi lançado o filme Death Wish (Desejo de matar, no Bra-

sil), estrelado por Charles Bronson, que conta sobre um homem 

comum, um arquiteto, que tem sua família massacrada por as-

saltantes, e que em busca de vingança, sai pelas ruas da cidade 

durante a noite eliminando todo e qualquer bandido que en-

contra pela frente. O filme fez muito sucesso, e gerou algumas 

continuações. Percebe-se aí que a arte pop, representada pelo 

 
4 Nesta história, que se tornou cult para os fãs do Justiceiro, o vilão propria-
mente é um personagem conhecido como Chacal, visualmente muito pare-
cido com o Duende Verde. O Chacal manipula o Justiceiro, para que este 
ataque o Homem-Aranha. Já nesta primeira aparição evidenciam-se sinais 
de fraqueza ou desequilíbrio psíquico-emocional do personagem. Estes tra-
ços de personalidade seriam mais tarde utilizados com maior ou menor ên-
fase, dependendo do roteirista responsável por criar as histórias do Justi-
ceiro que, como se verá no restante do capítulo, cresceu muito mais que 
seus criadores jamais seriam capazes imaginar, nem nos mais lindos e deli-
rantes de seus sonhos.  
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cinema e pelas HQs, serve como uma espécie de catalisador dos 

desejos da sociedade.  

O Justiceiro é um dos personagens mais difíceis de se 

classificar, literariamente falando. Afinal, é um herói? É um su-

per-herói? Um anti-herói? Vilão? Herói trágico? A tendência 

entre pesquisadores de HQs é identificá-lo como sendo um 

anti-herói, mas será que esta classificação dá conta de sua com-

plexidade? Na sequência deste capítulo a questão será reto-

mada, e uma tentativa de resposta será apresentada.  

Talvez a melhor maneira de tentar responder à per-

gunta seja começar pelo negativo para, em momento seguinte, 

apresentar, sem pretensão de resposta definitiva, o positivo. 

Em outras palavras: começar a apresentar pelo que definitiva-

mente o Justiceiro não é, para depois arriscar uma interpreta-

ção do que ele é. Frank Castle não tem super-poderes, não usa 

tecnologias avançadas, como a armadura do Homem de Ferro, 

não é uma identidade mitológica, como Thor, não sofre altera-

ção genética, como o Homem-Aranha, não tem identidade se-

creta, e é um dos casos raros em que o personagem é tão im-

portante, ou talvez até mais, que seu alter ego. Quem é mais 

importante: Frank Castle ou o Justiceiro? Esta é uma pergunta 

que muito provavelmente jamais será respondida.  
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Tal como afirmado, a primeira aparição do Justiceiro se 

deu de maneira que se poderia classificar como despretensi-

osa, como um opositor do Homem-Aranha. Houve outras apa-

rições posteriores, e aos poucos aquele personagem estranho, 

diferente de todos os outros da Marvel, foi chamando a aten-

ção dos leitores e conquistando mais espaço. Sua narrativa de 

origem informa sobre um ex marine (fuzileiro naval) ítalo-ame-

ricano de origem, por nome Frank Castle, veterano da Guerra 

do Vietnã, que ao dar baixa das forças armadas, volta para sua 

casa em Nova York (o cenário de quase todas as histórias da 

Marvel). Em um belo dia de verão, ao fazer um piquenique com 

sua esposa, Maria (assim mesmo no original inglês, não Mary) 

e os filhos, Frank Junior e Lisa. A família é surpreendida em um 

fogo cruzado de uma guerra de gangues, sendo que os Castle 

são atingidos na troca de tiros entre os dois grupos de crimino-

sos, com resultados trágicos, pois Maria e os filhos sofrem 

morte instantânea, e o próprio Frank também é ferido, mas 

consegue se recuperar. Ao procurar a polícia para saber notí-

cias dos criminosos, percebe uma “má vontade”, por assim di-

zer, dos policiais em descobrir os responsáveis pelo massacre 

da sua família, o que o leva a assumir por conta própria a justiça 

– ou a vingança? – com as próprias mãos. Como militar 
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altamente treinado em combate pessoal e uso de praticamente 

qualquer arma de fogo, Frank inicia sua guerra sem quartel, em 

primeiro lugar contra os que dizimaram sua família, mas de-

pois, contra todo e qualquer criminoso. A imprensa dá ao novo 

vigilante (palavra que na língua inglesa é usada para se referir 

a quem faz justiça por contra própria, à parte do sistema poli-

cial e judicial da sociedade) o apelido de Punisher, literalmente 

“castigador” – Justiceiro, na versão brasileira, quando aumen-

tam as notícias dos ataques de um atirador exímio que começa 

a exterminar bandidos nas ruas da cidade. Para aterrorizar os 

criminosos ele pinta no colete à prova de balas que utiliza a 

imagem de um crânio humano com o maxilar inferior despro-

porcionalmente grande, que se torna sua marca registrada5.   

Outras versões de sua narrativa de origem foram cria-

das posteriormente, com certeza, devido ao sucesso que o per-

sonagem obteve. Como exemplo, pode-se citar Abnett, Lanning 

e Eaglesham (2019), responsáveis por uma narrativa que em 

 
5 Em suas primeiras histórias o Justiceiro era apresentado como usando lu-
vas e botas brancas, o que é absolutamente não realista, pois este detalhe 
o transformaria em um alvo óbvio e fácil demais para qualquer um que qui-
sesse matá-lo à distância. Versões recentes do visual do Justiceiro, inclusive 
as fílmicas e a série televisiva veiculada pelo canal de streaming Netflix, com 
o ator Jon Bernthal no papel título, dão um toque mais realista, apresen-
tando-o com botas pretas e um sobretudo, também preto, e sem as inexpli-
cáveis luvas brancas de suas primeiras versões. 
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linhas é fiel à “antropogonia” clássica do Justiceiro, com o único 

diferencial que a história é contada na perspectiva de um jor-

nalista fracassado, dependente de álcool, que estava nas proxi-

midades da cena do crime, e resolve por conta própria investi-

gar as causas do acontecido. Mas, a recontagem da narrativa 

de origem do Justiceiro mais visceral é a do roteirista Garth En-

nis e do e do ilustrador Darick Robertson (ENNIS, ROBERTSON 

2004a, 2004b, 2004c, 2004d). Ennis é conhecido por seus rotei-

ros amorais e hiper-relativistas, nos quais frequentemente 

mostra de maneira nua e crua as profundezas abissais às quais 

a maldade humana pode descer, e o faz de maneira tão ácida 

que é quase impossível discernir o que é maldade e o que é 

psicopatologia. Neste arco, publicado originalmente em quatro 

edições mensais, Ennis apresenta literalmente uma “pré-histó-

ria” de Frank Castle, ou seja, sua versão do que aconteceu com 

ele antes do fatídico dia do piquenique com a família no Central 

Park. O Capitão Frank Castle é retratado em ação no Vietnã, e 

o narrador onisciente nunca diz explicitamente, mas permite

que o leitor saiba que em alguns momentos ele (Castle) é ten-

tado a pedir ajuda ao diabo nos momentos mais cruciais,

quando o pelotão que lidera está debaixo do fogo cerrado de

uma tropa vietnamita, em uma situação da qual seria
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impossível escapar6. Conforme o narrador onisciente, em um 

momento de desespero absoluto, os seguintes pensamentos 

passam pela mente de Castle: 

 
Hora de cagar (sic) ou sair da moita Frank. 
Você já foi atingido três vezes. Quatro 
agora. Vai bater as botas a qualquer mo-
mento. Eu posso te ajudar, mas você tem 
que dizer a palavra. Você sabe que quer. 
Três temporadas no Vietnã, Frank, procu-
rando sem saber o que, mergulhando vá-
rias vezes no pesadelo. O que te fez voltar 
sem parar? O que mais você buscava além 
disto?7 Eu posso te dar isso Frank. Vai ter 
um preço, mas nada é de graça. Diga “não” 
e você será mais um K.I.A8. Diga “sim” e eu 
lhe dou o que você quis todos esses anos. 
Mas você tem de dizer... Diga... Diga... Uma 
guerra que dura pra (sic), um conflito que 

 
6 Curiosamente, os pensamentos de Frank Castle, revelados ao leitor pelo 
narrador onisciente, nunca são diretamente atribuídos ao diabo. É curioso 
observar também que o diabo é personagem da Marvel, na forma de Me-
fisto, nome que encontrou inspiração óbvia no Mefistófeles, do Fausto, de 
Goethe. O Mefisto da Marvel aparece eventualmente em histórias do Dou-
tor Estranho, do Surfista Prateado e do Motoqueiro Fantasma, mas não na 
tetralogia de Ennis, o que permite concluir que os editores na época lhe con-
cederam total liberdade de criação, o que nem sempre é comum no ambi-
ente profissional da produção de HQs.   
7 Este último pensamento – “O que mais você buscava além disto?” – é mos-
trado em uma cena na qual Frank, cercado por vários soldados, dispara uma 
metralhadora à queima-roupa em um vietnamita caído. A cena e sua fala 
são assustadoramente eloquentes.  
8 K.I.A. é abreviatura de killed in action, “morto em ação”, expressão usada 
com frequência nos documentos das Forças Armadas dos Estados Unidos.  
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nunca termina. Mas você vai ter que dizer 
a palavra Frank. 
Sim! (ENNIS, ROBERTSON, 2004d, p. 64-65) 
 

A cena seguinte mostra um grupo de soldados norte-

americanos que chega poucos instantes depois, todos impres-

sionados porque viram que seria impossível que o Capitão Cas-

tle ainda estivesse vivo, mas é isso que eles encontram, e todo 

um pelotão de soldados vietnamitas está destroçado. De al-

guma maneira que eles não compreendem, Castle não apenas 

saiu com vida, mas abateu vários inimigos. Depois de dispen-

sado, quando volta para os Estados Unidos, ao se encontrar 

com Maria e os filhos no aeroporto os seguintes pensamentos 

lhe vêm à mente: 

 
Você aceitou minha oferta Frank, e eu cum-
pri minha parte. Não é todo dia que um 
cara espanca vinte e quatro homens até a 
morte e se safa com sete balas cravadas, 
não é mesmo? Bom... Como posso dizer? 
Lembra que eu mencionei que haveria um 
preço...?9 Tarde demais, Frank. Não há 
nada que você possa fazer. As coisas já fo-
ram postas em andamento. Além do mais, 
em um segundo ou dois, você terá esque-
cido inteiramente este nosso bate-papo. 

 
9 No momento deste pensamento a cena se fecha na visão de Maria e dos 
dois filhos, emoldurados pela silhueta do que viria a ser o símbolo visual do 
Justiceiro, o já mencionado crânio humano com o maxilar inferior despro-
porcionalmente grande.  
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Apenas aproveite o que tem pelo pouco 
tempo que resta. Quem sou eu? Digamos 
que nós dois estamos no mesmo ramo 
Frank, e eu já estou nele há muito tempo, 
muito mais tempo do que você. Vamos di-
zer que seremos bons amigos, embora ja-
mais ouça falar de mim novamente. E você 
vai me manter ocupado fazendo o que eu 
gosto de fazer. Então, vamos deixar por isso 
mesmo (ENNIS, ROBERTSON, 2004d, p. 71-
72). 

 
 Tendo apresentado a(s) origem(ns) de Frank Castle, 

pode-se voltar à questão inicial: que tipo de personagem é o 

Justiceiro? É comum encontrar em sites da internet dedicados 

a temas da cultura nerd referências ao Justiceiro como anti-he-

rói10. A pergunta óbvia que surge diante desta apresentação é: 

até que ponto é correto classificar o Justiceiro como anti-herói? 

Antes de qualquer outra coisa é necessário entender o que 

quer dizer “anti-herói: a expressão é usada para se referir ao 

protagonista de uma narrativa que não tem as virtudes clássi-

cas do herói. Entendido desta maneira, o Capitão América e o 

Demolidor são heróis, por terem suas atitudes pautadas por es-

crúpulos e princípios morais como nobreza e honra. Mas, talvez 

 
10 Inter alia, Punisher. Wikipedia. Disponível em ˂https://pt.wikipe-
dia.org/wiki/Punisher˃ Acesso: 19 mar 2021. Justiceiro. Fandom. Disponível 
em ˂https://marvel.fandom.com/pt-br/wiki/Justiceiro˃ Acesso: 19 mar 
2021. 
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esta classificação seja simplista e superficial demais para definir 

o Justiceiro. Afinal, ainda que ele não tenha hesitação nenhuma 

em matar criminosos – o que o Demolidor, por exemplo, nunca 

faz, Frank Castle segue um código de conduta próprio, que faz 

com que ele nunca mate inocentes nem policiais. Resumindo: 

o Justiceiro não é amoral, como o Comediante, de Watchmen, 

de Alan Moore, nem um psicopata sádico que mata pelo prazer 

de matar, como é o caso do vilão Mercenário, opositor recor-

rente do Justiceiro e do Demolidor que é absoluta e completa-

mente sem moral, sem virtude e sem princípios.   

 Também não parece ser acertado classificar o Justiceiro 

como um herói trágico. A tradição grega clássica entende o he-

rói trágico como aquele que sofreu e/ou sofre por conta de um 

erro cometido, da ΰβρις – húbris ou hibris – palavra grega que 

tem a ver com qualquer coisa exagerada, além da conta, que 

passa de uma medida razoável11. Frank Castle não cometeu ne-

nhuma hibris por orgulho ou arrogância (uma das faltas mais 

comuns dos heróis trágicos da cultura grega clássica) nem de 

 
11 Conforme Aristóteles o contraponto de húbris é σωφροσύνη – so-
phrosúne ou sophrosíne – prudência ou moderação, a medida certa, que não 
sofre por nenhum vício, nem de excesso nem de falta, condição sine qua 
non para que se tenha ἀρετή – areté, “virtude”, sem a qual não se poderá 
atingir o ideal de ter uma vida de εὐδαιμονία – eudaimonia,  “felicidade” – 
na polis.  
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qualquer outra natureza. Antes, ele foi literalmente vítima de 

uma situação, uma espécie de Jó às avessas, que perde a família 

e a partir daí assume a posição de anjo vingador das vítimas. 

Evidentemente sua atitude de colocar em seus próprios om-

bros o manto de “castigador” – Punisher – por conta própria, à 

parte do sistema judicial e policial estabelecido pela sociedade 

o deixará em situação muito difícil, para dizer o mínimo, diante 

da própria sociedade e do submundo do crime.  

 Mas a pergunta inicial ainda não foi respondida: afinal, 

que tipo de herói é o Justiceiro? É mais fácil estabelecer o que 

ele não é. Definitivamente, não é um super-herói, nem um anti-

herói e nem um herói trágico. Talvez seja mais acertado classi-

ficá-lo apenas como um herói, um herói improvável, que é le-

vado por circunstâncias terríveis a seguir uma vereda questio-

nada e questionável. Um herói, que não é super, nem anti e 

nem trágico.  

 

Leitura da linguagem não verbal em Guerra Silenciosa 

 

 Após as apresentações sobre relações possíveis entre 

HQs e linguagem e do personagem Justiceiro, é chegado o mo-

mento de tratar do ponto que se constitui no objeto 
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propriamente do artigo, a saber, uma leitura da linguagem não 

verbal em Guerra Silenciosa (DILLON, 2002, p. 3-24), assinado 

pelo roteirista e desenhista inglês Steve Dillon (1962-2016), que 

demonstrou grande criatividade ao inovar quando produziu 

uma história em quadrinhos sem palavras, pelo menos, sem pa-

lavras pronunciadas. É necessário de se lembrar que não foi Dil-

lon quem criou os quadrinhos sem palavras. O mérito dessa re-

volução na linguagem da nona arte é do cartunista cubano An-

tonio Prohías (1921-1998), criador das strips – “tirinhas” – Spy 

vs Spy, publicadas na revista satírica Mad. Nestas tirinhas en-

contram-se dois espiões absolutamente idênticos, só que um 

usando roupa totalmente branca, e o outro, totalmente preta, 

que tentam o tempo todo fazer mal um ao outro, em uma pa-

ródia óbvia dos jogos de espionagem da Guerra Fria do pós-Se-

gunda Guerra Mundial. 

Em Guerra Silenciosa, Dillon apresenta dois adolescen-

tes, um branco e um negro, jogando basquete em uma quadra, 

típico cenário das ruas de Nova York, repentinamente surpre-

endidos por um homem usando sobretudo que, “do nada”, 

pega a bola, faz um arremesso, acerta a cesta, vira as costas e 

sai dali. Os garotos não entendem nada. Esta é uma das raras 

cenas nas HQs em que se vê Castle brincando. Na sequência 
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seguinte, vê-se um homem arremessado por uma janela, outro 

levando um tiro na cabeça, um terceiro levando um no abdô-

men e um quarto sendo atingido de frente, mas o líder do 

grupo escapa. A sequência mostra uma manchete do famoso 

Clarim Diário, o jornal de propriedade do sempre rabugento, 

reclamador e ranzinza J. Jonah Jameson, onde Peter Parker, o 

Homem-Aranha, trabalha como fotógrafo, que diz “Mafiosos 

chacinados. Justiceiro é suspeito. Chefão Paul Rosso se es-

conde” (DILLON, 2002, p. 9). A seguir, vê-se Castle no Harry’s 

Bar e Restaurante, observando um homem que acaba de che-

gar e vai direto ao banheiro. Castle o segue, aproxima-se dele 

por trás, tendo na mão esquerda uma foto de Paul Rosso e uma 

faca na direita, apoiada na base da genitália do homem. O qua-

dro seguinte mostra um bilhete: “Armazém do Casey, terça 1 

da manhã” (DILLON, 2002, p. 12). Castle vai lá, mas descobre a 

tempo que se tratava de uma emboscada, pois havia uma 

bomba-relógio no armazém abandonado. A seguir o narrador-

artista mostra uma sala onde há três homens jogando cartas, 

sendo um deles o que dera a informação errada para Castle. 

Este é o primeiro a ser atingido por um tiro certeiro. Castle mos-

tra a foto de Rosso para os outros dois e sai seguindo a nova 

informação recebida, e eis que acontece que aí ele se encontra 
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de novo com os mesmos dois garotos da cena de abertura da 

narrativa. Eles estão comprando um envelope com um pó 

branco. Castle alveja o traficante, mostra-se aos meninos com 

o clássico colete com seu símbolo visual, toma o envelope dos 

meninos, que correm em disparada enquanto ele joga a coca-

ína no chão. Já caminhando para o final da narrativa, Rosso e 

dois de seus capangas são mostrados entrando em um prédio, 

quando avistam o Justiceiro no alto de um prédio, com expres-

sões de medo e espanto em seus rostos. Ele abate os três, e na 

sequência da cena, de onde está avista a polícia, que prendeu 

o garoto branco, mas alvejou garoto negro com um tiro no 

peito. A última cena mostra, vista de cima para baixo, o garoto 

negro estirado no chão, olhos esbugalhados, e a bola de bas-

quete perto dele. 

 A história é trágica, um drama em poucas cenas. Frank 

está à caça de um capo mafioso ítalo-americano, e seu encon-

tro com os dois meninos foi puramente acidental. Ele inter-

rompe a brincadeira deles apenas por um instante breve, de-

monstrando assim de alguma maneira simpatia por eles. Ao 

matar o traficante que lhes vendera cocaína, ele demonstra 

que não quer vê-los se enveredar por um caminho sem volta. 

Mas no fim, ele avista de longe o fim triste do branco, que é 
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levado preso, e o fim mais triste ainda, do negro, que é alvejado 

por um “tirambaço”, atitude absolutamente desnecessária da 

parte do policial, visto que os dois estavam desarmados. A crí-

tica social de Guerra Silenciosa é contundente, e nada sutil, e 

segue válida, tantos anos depois de publicada. É um libelo que 

se aplica tanto ao contexto estadunidense, mas igualmente ao 

brasileiro, em que jovens negros são sumariamente fuzilados 

pela polícia, especialmente em periferias dos grandes centros 

urbanos, em proporção muito maior que a de jovens brancos.  

Na verdade, tanto lá como cá esta é uma situação que 

infelizmente acontece quase todos os dias. Visto desta perspec-

tiva, Guerra Silenciosa fala sem dizer, fala sem usar palavras, 

denuncia a violência desnecessária da força policial legalmente 

instituída na sociedade, demonstrando assim de maneira cabal 

que a leitura de HQs não é mera diversão escapista, alienada e 

alienante.  

 
Considerações finais  

 

Talvez a junção de todas as características citadas sobre 

o Justiceiro tenha contribuído para o grande sucesso que o per-

sonagem obteve, conseguindo conquistar uma legião de fãs ao 

redor do mundo. Em Guerra Silenciosa, a narrativa 
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quadrinística que se constituiu no objeto de estudo do presente 

texto, através de uma sequência inteligente de quadros, é pos-

sível entender uma narrativa que se constitui em denúncia da 

violência pela violência, o que se constitui quase que em con-

trassenso, ou em paradoxo, visto ser o Justiceiro um persona-

gem conhecido por não temer fazer uso de violência. Mas como 

apresentado, Frank Castle não tem prazer em tirar a vida de 

ninguém. Talvez o trauma que ele passou seja compreendido 

pelo dito popular “explica, mas não justifica”. Não se entrará 

no mérito desta discussão. O que se pode dizer, na conclusão 

deste breve texto, é que Dillon teve felicidade rara ao conseguir 

em poucas páginas, e sem palavras, apresentar uma história em 

que não há pieguice, nem eucatástrofe, nem “final feliz”, o que 

realça seu aspecto absolutamente realista, um realismo bruto, 

que possibilita aos leitores uma experiência estética forte, vis-

ceral, como um soco na boca do estômago, pois faz com que 

estes se vejam frente a frente com a realidade, uma realidade 

da qual provavelmente muitos leitores estão distantes. Vista do 

ponto de vista da teologia, Guerra Silenciosa pode ser enten-

dida como uma denúncia profética não religiosa. Mas não se 

entrará no detalhamento desta possibilidade desta abordagem 

à história criada por Dillon. 
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Certamente há outras camadas de leitura em Guerra Si-

lenciosa. Fica o desafio para outras aproximações a este, e a 

outros textos de HQs. 
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“Aos	diabos	com	os	seres	humanos”:		aponta-
mentos	críticos	à	narrativa	visual	em	John	

Constantine	/	Hellblazer	
	

Gustavo	Soldati	Reis	

	

Considerações	iniciais		

	
Você	é	o	meu	adversário,	Constantine.	Meu	inimigo.	Meu	De-

mônio.	
O	Primeiro	dos	Caídos.	Hellblazer	#60	

	
	

Como	 fenômeno	 histórico,	 a	 representação	 do	 diabo	

está	sobejamente	presente	na	construção	social	de	muitos	

grupos,	 principalmente	 os	marcados	 por	 grande	 presença	

hegemônica	 dos	 cristianismos.	 Basta	 perguntar	 e	 muitas	

pessoas	não	dissociam	a	imagem	do	diabo	a	um	ser	horripi-

lante,	de	pele	vermelha,	cascos	 fendidos	e,	claro,	chifres,	a	

quem	é	atribuído	toda	a	origem	de	sortilégios	e	desgraças	a	

nós	pobres	humanos	mortais.		E	não	faltam,	inclusive	análi-

ses,	que	atribuem	a	essa	imagem	tradicional	a	certa	hegemo-

nia	e	herança	da	Cristandade	medieval.	Mas,	nem	sempre	foi	

assim,	 inclusive	 dentro	 dessa	 própria	 Cristandade.	 Pelo	
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menos	a	de	recorte	Ocidental,	dentro	do	avanço	das	culturas	

latinas.	O	historiador	francês	A.	Boureau	(2016)	afirma	que	

uma	“virada	demoníaca”	só	ocorre	no	Ocidente	cristão	a	par-

tir	de	fins	do	século	XIII,	quando	ocorre	“uma	viva	tensão	en-

tre	os	poderes	espiritual	e	secular,	entre	o	papado	e	as	mo-

narquias”	 (p.	 19).	As	 linguagens	 artísticas	 testemunharam	

isso.	Basta	 lembrar	a	célebre	“Comédia”	de	D.	Alighieri,	de	

inícios	do	século	XIV.		

Por	falar	em	“linguagens	artísticas”,	enquanto	uma	das	

maneiras	de	realização	da	cultura,	os	sentidos	atribuídos	a	

essas	representações	são	um	fenômeno	da	linguagem,	seja	

ela	verbal	e	não	verbal.	Assim,	as	muitas	objetificações/ma-

terializações	dessas	 linguagens	são	o	campo	de	manifesta-

ção	da	luta	pelos	sentidos	sígnicos	atribuídos.	As	Histórias	

em	Quadrinhos	 (as	HQs),	 com	 sua	 linguagem	própria	 que	

tensiona	o	verbal,	no	caso,	o	escrito	(balões	de	fala	e	de	pen-

samentos,	por	exemplo)	e	o	não	verbal,	ou	seja,	as	imagens	

desenhadas,	propiciam	uma	tessitura	de	múltiplas	narrati-

vas	para,	ao	fim	e	a	o	cabo,	contar	uma	boa	história.	Assim,	

em	 seus	 diferentes	 gêneros,	 as	HQs	 também	 representam	

muitas	leituras	da	realidade,	dentre	as	quais	eu	destaco	as	

múltiplas	relações	de	poder	que	conformam	o	real.	Quando	

trago	 a	 discussão	 sobre	 representações	 demoníacas	 nas	
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HQs,	não	o	faço	para	circunscrever	o	tema	ao	campo	de	inte-

resse	dos	estudos	de	religião	mas,	de	uma	forma	mais	ampla	

–	e	justificando	a	escolha	de	minha	fala	-,	discutir	como	uma	

linguagem	artística	específica	“lê”	determinadas	objetifica-

ções	de	poder	em	sociedade,	a	ponto	de	expressar	sentidos	

de	mundo	para	dar	conta	do	real.	Para	tentar	exemplificar	

essa	afirmação,	cito	Vilém	Flusser	(2012,	p.	20):	

	
Disse	que	nossa	tradição	oficial	concebe	
o	diabo	negativamente,	como	espírito	se-
dutor,	enganador	e	aniquilador	de	almas.	
(…)	 Para	 conhecer	 os	 seus	 motivos,	 os	
seus	métodos	e	os	seus	 feitos,	é	preciso	
procurar	por	outros	aspectos,	mais	posi-
tivos,	do	seu	caráter.	Isto	não	deve	ser	di-
fícil,	pois	são	tantos	os	seus	efeitos,	e	tan-
tas	as	suas	manifestações,	no	mundo	ex-
terno	 e	 no	 nosso	 íntimo,	 que	 as	 indica-
ções	abundam.	Toda	a	sinfonia	da	civili-
zação,	todo	o	avanço	da	humanidade	con-
tra	 os	 limites	 impostos	 pela	 Divindade,	
toda	essa	luta	prometeica	pelo	fogo	da	li-
berdade,	 tudo	 isso	 não	 passa,	 do	 seu	
ponto	de	vista,	de	obra	majestosa	do	di-
abo.	 Ou	 do	 ponto	 de	 vista	 oposto,	 tudo	
isso	 não	 passa	 de	 ilusão	 criada	 pelo	 di-
abo.	Ciência,	arte	e	filosofia	são	os	exem-
plos	mais	nobres	dessa	obra	
	

	

Embora	a	palavra	“poder”	não	apareça,	explicitamente,	

na	citação	do	filósofo	tcheco	(radicado	por	muitos	anos	no	
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Brasil),	ela	traduz,	a	partir	da	figura	do	diabo,	uma	leitura	de	

mundo,	no	caso	mais	específico,	a	construção	da	própria	mo-

dernidade	“civilizacional”	em	linguagens	–	científicas,	artís-

ticas	e	filosóficas	–	que	ensejam,	justamente,	projetos	de	po-

der,	de	afirmação	(ou	ilusão),	de	determinadas	formas	de	co-

nhecimento.	Se	a	figura	do	“divino”	representa	interditos,	li-

mites,	a	do	diabo	representaria	mais	autonomia,	liberdade.	

Mas	 isso	 não	 ensejariam	 outros	 limites?	 É	 nessa	 dialética	

que	a	produção	de	práticas	discursivas	 lança	mão	de	 toda	

uma	riqueza	de	verbalidades	e	não	verbalidades	para	pensar	

essas	contradições.	

Assim,	o	principal	objetivo	desse	texto	é	analisar	como	

uma	HQ	específica,	no	caso,	a	saga	John	Constantine/Hellbla-

zer,	 roteirizada	 pelo	 escritor	 norte-irlandês	 Garth	 Ennis	 e	

desenhada,	 principalmente,	 pelo	 seu	 conterrâneo	William	

Simpson	 e	 pelo	 inglês	 Steve	 Dillon,	 apresenta	 um	 enredo	

quadrinístico,	por	meio	de	uma	narrativa	visual,	que	traduz	

um	discurso	de	representação,	não	da	figura	do	diabo	pro-

priamente	dito,	mas	dos	seres	humanos	em	suas	diferentes	

manifestações	de	limites	e	afirmações	de	poder,	sejam	pode-

res	existenciais,	políticos	e	religiosos.	Mesmo	que	falemos	de	

nós	 humanos,	 provocativamente	 delimito	 meu	 objeto	 de	

análise,	 paradoxalmente,	 na	 figura	 de	 uma	 personagem	
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específica	 considerada	 não	 humana:	 o	 “Primeiro	 dos	 Caí-

dos”,	o	Satã	na	concepção	de	Ennis.	A	ideia,	mais	específica,	

é	tentar	mapear,	ainda	que	de	forma	nada	exaustiva,	como	

os	artistas	constroem	o	“percurso	visual”	de	representação	

desenhada	do	“diabo”	para,	no	fundo,	falar	não	das	mitolo-

gias	de	uma	entidade	espiritual,	mas	de	uma	narrativa	de	en-

tendimento	do	humano	na	radicalidade	de	suas	ambiguida-

des.	Eis	a	minha	hipótese.		

Após	 essas	 considerações	 iniciais,	 farei	 uma	 breve	

apresentação	 da	 HQ	 ao	 destacar,	 por	 intermédio	 de	 certa	

perspectiva	semiótica,	alguns	elementos	produtores	de	sen-

tido	e	o	contexto	de	produção	da	mesma.	Em	seguida,	desen-

volvo	a	minha	hipótese	central	enunciada	anteriormente	em	

diálogo	com	certa	filosofia	da	linguagem	e	do	discurso	das	

formas	artísticas	 tal	como	pretendida	pelo	 filósofo	 francês	

Georges	Didi-Huberman.	Sigamos.		

	

Algumas	 justificações	 teóricas:	 apontamentos	 semióti-
cos	sobre	John	Constantine/Hellblazer	

	

Delimito	 minhas	 reflexões	 ao	 período	 em	 que	 John	

Constantine/Hellblazer	foi	roteirizado	pelo	artista	Garth	En-

nis	(1970-)	e	desenhado,	majoritariamente,	por	Will	Simp-

son	(1960-)	e	Steve	Dillon	(1962-2016).	Esse	período	cobre,	
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originalmente,	a	temporalidade	de	maio	de	1991,	com	edi-

ções	contínuas,	até	novembro	de	1994,	além	de	mais	algu-

mas	histórias	entre	os	anos	de	1997	a	1999.	Aqui	no	Brasil,	

todo	esse	trabalho	foi	publicado,	em	sua	edição	mais	recente	

(2018	e	2019),	pela	Editora	Panini,	em	um	total	de	oito	vo-

lumes	intitulado	“Infernal”.		

John	Constantine	não	é	criação	de	Ennis	e,	sim,	dos	ar-

tistas	ingleses	Alan	Moore	e	John	Totleben	e	do	norte-ame-

ricano	 Stephen	 Bissette.	 A	 primeira	 aparição	 da	 persona-

gem,	um	jovem	inglês	de	Liverpool,	considerado	um	mago	e	

conhecedor	das	artes	ocultas	e	esotéricas,	ocorreu	na	revista	

Swamp	Thing	(“Monstro	do	Pântano”),	número	37,	de	junho	

de	1985,	da	DC	Comics.	Porém,	a	personagem	“O	Primeiro	

dos	Caídos”,	o	Satã	ou	Demônio,	é	criação	de	Ennis,	introdu-

zido	no	universo	de	 John	Constantine	no	segundo	número	

roteirizado	pelo	artista	norte-irlandês:	Hellblazer	#42.	Aqui	

no	Brasil,	trata-se	da	história	intitulada	“Um	Gole	de	Bebida	

Forte”,	que	é	a	parte	dois	do	arco	de	histórias	“Hábitos	Peri-

gosos”,	no	Volume	1	de	“Infernal”.	
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Imagem	1	–	O	início	e	o	fim.	Primeiro	e	último	volume	da	saga	Infernal,	
com	as	histórias	de	Constantine/Hellblazer	roteirizadas	por	Garth	En-
nis.	A	arte	das	capas	são	do	artista	britânico	Glenn	Fabry.	Fonte:	EN-
NIS,	G.	et.al.	John	Constantine.	Hellblazer.	Vol.	1	–	Hábitos	Perigosos	e	

Vol.	8	–	O	Filho	do	Homem.	
	

Quando	analisamos	histórias	em	quadrinhos,	acho	im-

portante	dar	uma	mirada	mais	própria/específica,	a	partir	

de	certo	diálogo	com	a	semiótica,	para	a	construção	de	ele-

mentos	sígnicos	que	perfazem	o	que	poderíamos	chamar	de	

estrutura	narrativa	das	HQs.	Fazemos	isso	sem	desconside-

rar,	por	outro	 lado,	que	essa	permanência	estruturante	 se	

movimenta	histórica	e	socialmente	em	função	de	interesses	

diversos,	por	exemplo,	dos	autores	e	 lugares	e	espaços	de	
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recepção	 dos	 leitores	 e	 leitoras.	 Apenas	 apontarei	 alguns	

desses	elementos,	em	torno	da	personagem	“Primeiro	dos	

Caídos”,	deixando	o	aprofundamento	específico	para	ulteri-

ores	pesquisas.		

Um	 autor	 que	 contribui	 para	 renovar	 os	 estudos	 se-

mióticos	dos	quadrinhos	é	o	belga	T.	Groensteen	(2015).	O	

teórico	belga	pensa	os	quadrinhos	para	além	de	suas	dimen-

sões	históricas	e	sociais,	como	uma	linguagem	específica	que	

funda	mecanismos	originais	de	produção	de	sentido	(p.	10).	

Groensteen	 tenta	evitar	 certo	 reducionismo	de	 compreen-

são	dos	quadrinhos	a	certas	unidades	mínimas	elementares	

que	estruturam	o	sentido	pretendido.	Por	outro	lado,	evita	o	

reducionismo	de	uma	falsa	equiparação	homóloga	entre	lin-

guagem	verbal	(no	caso,	a	escrita)	e	 linguagem	não	verbal	

(no	caso,	o	desenho).	Para	ele,	há	uma	predominância	de	có-

digos	visuais	sobre	os	verbais.	Em	certo	sentido,	as	imagens	

desenhadas	“falam”	mais	que	outros	códigos	(nelas	–	as	ima-

gens	–	ocorre	a	maior	parte	da	produção	de	sentido).	Com	

isso,	nenhum	código	verbal	escrito	pode	dizer	aquilo	que,	de	

certa	forma,	já	está	dito	na	imagem	desenhada.	Por	mais	que	

o quadro,	em	uma	página,	seja	a	unidade	básica	das	HQs,	é	a

narrativa,	ou	seja,	a	sequencialidade	e	a	simultaneidade	de
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interrelações	entre	os	quadros	que	performam	os	sentidos	

de	uma	HQ.	Em	suas	próprias	palavras:		
(…)	nos	quadrinhos,	os	códigos	são	cons-
truídos	 no	 interior	 de	 uma	 imagem	 de	
forma	específica,	que	mantém	a	associa-
ção	 da	 imagem	 a	 uma	 cadeia	 narrativa	
onde	 as	 ligações	 se	 espalham	 pelo	 es-
paço,	em	co-presença.	(GROENSTEEN,	p.	
15)	
		

Além	disso,	Groensteen	afirma	certo	protagonismo	do	

leitor	e	da	 leitora,	 trazendo	para	a	 sua	neosemiótica	certa	

“estética	da	recepção”.	Para	ele,	a	leitura	das	HQs	nos	projeta	

em	 uma	 trama	 ficcional	 que	 nos	 faz	 esquecer,	 até	 certo	

ponto,	“o	caráter	fragmentado	e	descontínuo	da	enunciação”	

verbal	e	não	verbal	(2015,	p.	19).	Em	síntese,		

	
(…)	a	história	pode	ter	vários	furos,	mas	
me	projeta	em	um	mundo	que	é	retratado	
como	 consistente.	 É	 essa	 continuidade	
dada	ao	mundo	ficcional	que	me	permite	
preencher	 com	 facilidade	 as	 lacunas	 da	
narração.	(p.	20)	
		

Por	isso,	conceitos	como	o	de	“solidariedade	icônica”,	

pois	as	imagens	desenhadas	nos	quadrinhos	só	podem	ser	

compreendidas	 quando	 captadas	 em	 sequência	 e,	 parado-

xalmente,	na	simultaneidade	narrativa	operada	pela	leitura	

imaginativa.	Vejamos	a	imagem	a	seguir.		
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Imagem	2	–	Diálogo	entre	o	“Primeiro	dos	Caídos”	e	Constantine	

quando	este	volta	a	sofrer	as	consequências	de	seu	câncer	de	pulmão.	
Fonte	–	ENNIS,	G.	et.al.	John	Constantine.	Hellblazer.	Um	Sacana	nos	

Portões	do	Inferno,	p.	138.	
	

Não	parece.	Mas,	sim.	Trata-se,	na	imagem	2,	de	uma	

das	 representações	 do	 “Primeiro	 dos	 Caídos/Satã”,	 na	HQ	

em	questão.	Diga-se,	de	passagem,	que	é	uma	das	mais	pre-

sentes	em	toda	a	saga.	Satã	supõe	ter	descoberto	um	jeito	de,	

finalmente,	 lançar	 Constantine	 no	 inferno.	 Devolve-lhe	 o	

câncer	de	pulmão	terminal.	No	primeiro	quadro	da	página	

vemos	o	mago	inglês	vomitando	sangue.	Satã,	incólume,	na	

forma	de	um	homem	adulto,	passa	a	dar	a	versão	mitológica	

de	suas	origens	e	sua	relação	com	o	divino.	A	conversa	vai	
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longe.	 Não	 entrarei	 nos	 meandros	 da	 trama.	 Poderíamos	

olhar	para	 esses	desenhos	da	 imagem	2	 e	 perceber	 o	 ele-

mento	sígnico	de	certas	palhetas	de	cores	utilizadas	pelo	co-

lorista	 Tom	 Ziuko:	 Satã	 é	 “pintado”,	 na	 tonalidade	 de	 sua	

pele,	 com	 cores,	 digamos,	 bem	 humanas,	 diferente	 da	 su-

posta	tonalidade	profundamente	“avermelhada”	de	um	de-

mônio	“padrão”.	Mas,	observem	a	sequencia	e	a	“solidarie-

dade”	entre	as	imagens	proposta,	na	narrativa,	pelo	artista	

S.	Dillon:	à	medida	que	avançamos	quadro	a	quadro,	de	cima	

para	baixo,	o	foco	concentra-se	cada	vez	mais	na	face	satâ-

nica	e	a	figura	de	Constantine,	antes	reduzida	ao	muco	san-

guíneo	(segundo	quadro),	desaparece	no	terceiro,	causando	

um	 efeito	 contrário	 quando	 fazemos	 as	 imagens	 “dialoga-

rem”.	

Certamente	entendemos	o	que	acontece	nas	cenas	com	

a	linguagem	verbal	escrita	nos	balões	de	fala	de	Satã.	Mas,	ao	

ler	a	HQ,	além	desses	quadros	“solidarizarem-se”	uns	com	os	

outros	na	mesma	página,	as	páginas	também	são	“solidárias”	

entre	 elas,	 criando	 uma	 expectativa,	 cada	 vez	 maior,	 em	

torno	da	sequência	narrativa.	Mas	–	e	aí	enfatiza	Groensteen	

–,	todos	nós,	ao	lermos	e,	principalmente	vermos	as	imagens,	

criamos	um	texto	imaginativo,	como	se	“preenchêssemos”	a	

história	com	novas	possibilidades.	O	foco	cada	vez	maior	na	
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face	de	Satã	chama	a	atenção	para	a	seriedade	e	importância	

de	sua	fala.	Se	não	houvesse	os	balões	com	o	texto	escrito,	

poderíamos	criar	nossa	“escrita	imaginativa”	observando	a	

variação	de	expressões	faciais	apresentadas	pelos	desenhos	

de	 S.	Dillon,	 em	que	 a	 sequencia	 narrativa	 confirmaria	 ou	

não	o	imaginado.	Mas,	o	que	importa,	é	essa	simultaneidade	

de	nossas	criações	com	as	imagens	apresentadas	e	os	textos	

escritos.	De	acordo	com	Groensteen	(2013,	p.	34),	

Do	ponto	de	vista	sincrônico,	co-presença	
(das	 imagens)	toma	a	 forma	de	comple-
mentaridade	espacial,	a	página	deve	ser	
preenchida,	o	todo	feito	disponível	para	a	
inscrição	gráfica	(…)	Assim	como	a	peça	
que	falta	de	um	quebra-cabeça	deixa	um	
buraco	visível	no	meio	do	enigma,	então	
a	 página	 dos	 quadrinhos	 é	 um	 espaço	
compartimentalizado	 que	 corre	 o	 risco	
de	parecer	incompleto	a	menos	que	o	al-
cance	 de	 sua	 seção	 contenha	 uma	 ima-
gem.	 (…)	 Do	 ponto	 de	 vista	 diacrônico,	
isto	é,	diante	dos	olhos	de	um	leitor	deci-
frando	a	página	de	acordo	com	um	proto-
colo	determinado	 (uma	ordem),	 co-pre-
sença	é	primeiramente,	 anterior	 a	qual-
quer	 compreensão	 prévia,	 uma	 questão	
de	perpetuação.	O	fluxo	das	imagens	que	
prende	 a	 atenção	 do	 leitor	 e	 vetoriza	 o	
movimento	dos	olhos	dele/dela,	continua	
sem	interrupção;	apenas	siga	em	frente.	
Se	 esse	 fluxo	 produz	 sentido,	 então	 sua	
perpetuação	 cria	 expectativas.	 Promete	
novos	 giros	 e	 indica	 que	 a	 atividade	
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discursiva	das	imagens	seguirá	seu	curso	
até	alcançar	algum	tipo	de	conclusão.1	
	

É	essa	relação	dialética	entre	a	sincronização	que	o	lei-

tor	e	a	 leitora	estabelecem	com	os	elementos	sígnicos,	em	

permanente	articulação	entre	si,	e	o	estabelecimento,	simul-

tâneo,	com	uma	relação	mais	diacrônica	com	as	HQs,	ou	seja,	

o	que	Groensteen	chama	de	“perpetuação”	de	expectativas	

e/ou	imaginação	de	novos	sentidos	criados,	é	um	bom	per-

curso	para	se	ler	histórias	em	quadrinhos.		

Aqui	podemos	antever,	ainda	que	apenas	tateando	em	

nossa	análise,	algo	que	me	parece	ser	central	na	narrativa	

criada	por	Ennis	e	os	demais	desenhistas:	de	que	toda	a	saga	

Hellblazer	 é	 a	 tentativa	 de	 postular	 que	 o	 humano	

 
1 Cf. o original: “From the synchronic point of view, co-presence takes the 
form of spatial complementarity: the page must be filled, the whole of the 
area made available for graphic inscription (…) Just as a missing piece of a 
jigsaw leaves a very visible hole in the middle of the puzzle, so the comics 
page, is a compartmentalized space that risks looking incomplete unless each 
of its sections contains an image. From the diachronic point of view that is to 
say before the eyes of a reader decifhering the page according to a predeter-
mined protocol (an order), co-presence is firstly, prior to any semantic grasp, 
a matter of perpetuation. The flow of images, which catches the attention of 
the reader and vectorizes his/her eye movements, continues without interrup-
tions; it just keeps going. If this flow produces meaning, then its perpetuation 
sets up expectations. It promisses new twists and indicates that the discursive 
activity of the images will folow its course until it reaches some kind of con-
clusion”. Groensteen trabalha com diferentes modalidades do que ele chama 
de “solidariedade icônica”, além de outras categorias de análise como a “ar-
trologia” e a “espaçotopia” que não desenvolveremos aqui. Para tanto, remeto 
o leitor e leitora que desejam aprofundar analises mais semióticas dos qua-
drinhos, aos dois textos desse autor nas referências bibliográficas.  
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Constantine,	em	muitos	momentos,	é	um	demônio	e,	em	tan-

tos	outros	momentos,	Satã	é	profundamente	humano	em	sua	

execução	da	vontade,	do	desejo,	para	além	do	pensamento	

racional	que	arbitra.	O	“Primeiro	dos	Caídos”	sonha,	emoci-

ona-se,	compadece,	 ira-se,	maltrata,	violenta,	culpa-se.	Cai.	

Tenta	reerguer-se.	Se	as	imagens	nos	ajudam	a	compreender	

isso,	os	textos	escritos	–	que	devem	ser	vistos	em	diálogo	so-

lidário	com	as	imagens	–	parecem	afirmar	algo	semelhante.	

Em	certo	momento	da	conversa,	na	qual	o	contexto	da	ima-

gem	2	faz	parte,	o	“Primeiro	dos	Caídos”	afirma:		
	
Ele	(Deus)	andava	pensando	em	aprimo-
rar	sua	criação	com	uma	nova	raça…	cuja	
principal	 característica	 seria	 ter	 o	 ins-
tinto	 suplantado	 pelo	 Livre-Arbítrio…	
Um	 conceito	 bem	 grandioso.	 E	 bem	de-
sastroso,	 claro.	 Ofereça	 uma	 escolha	 a	
dez	pessoas	e	nove	tomarão	a	decisão	er-
rada	 sem	 pestanejar.	 É	 pedir	 problema.	
Foi	o	que	eu	disse	a	ele	(ENNIS,	2019b,	p.	
139)	
	

E	eis	que	Constantine	confronta	Satã	com	a	afirma-

ção:		

	
Você	é	a	consciência	dele	(de	Deus)	(…)	
Você	 era	 aquela	 pequena	 voz	 que	 entra	
na	cabeça	de	todo	mundo.	Na	cabeça	dele,	
no	 caso.	 Ao	 te	 barrar…	 Ele	 não	 precisa	
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mais	 te	 escutar	 e	 pode	 fazer	 qualquer	
coisa	que	lhe	dê	na	telha.2	
		

O	que	significa	isso	senão	construir,	numa	narrativa	

desenhística,	uma	história	onde	os	seres	humanos	projetam	

em	seus	deuses	e	diabos,	criados	pelas	suas	próprias	consci-

ências,	 vontades	 de	 poder	 em	 todas	 as	 suas	 contradições.	

Nada	mais	humano.		

	

Ampliar	as	hipóteses.	Entre	o	religioso	e	o	político	

	

Basicamente	 a	 saga	 Infernal	 narra	 as	 artimanhas	 de	

John	Constantine	e	do	“Primeiro	dos	Caídos”	na	relação	dia-

lética	estabelecida	pelas	personagens:	um	se	afirma	na	con-

tradição	em	relação	ao	outro.	Na	trama	central,	Constantine,	

acometido	de	um	câncer	de	pulmão	terminal,	engana	Satã	e	

seus	irmãos	(O	Segundo	e	o	Terceiro	dos	Caídos,	formando	

o	 “Triunvirato	 Infernal”)	 e,	 assim,	 consegue	 se	 livrar	 da	

morte	e	da	sua	consequente	destinação	ao	inferno.	Não	é	a	

primeira	vez	que	Constantine	havia	enganado	Satã	na	saga.	

Mas,	somente	o	“Primeiro	dos	Caídos”	busca	articular	planos	

de	vingança	e,	finalmente,	condenar	a	alma	de	Constantine	

ao	 inferno.	 Diferentes	 tramas	 coadjuvantes,	 nas	 várias	

 
2 Essas falas estão em ENNIS, 2019b, p. 139, 142 e 143.  
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histórias	da	saga,	giram	em	torno	de	personagens	outras	que	

enriquecem	esse	enredo	central.		

	

	 	
Imagem	3	–	Do	lado	esquerdo,	primeira	aparição	de	Satã	no	desenho	
de	W.	Simpson.	Assemelha-se	a	um	ser	humano	adulto,	de	meia	idade,	
parecido	com	um	“Lord”	inglês	(com	casaco	e	caça	preta).	Na	página	do	
lado	direito,	no	desenho	de	S.	Dillon,	uma	das	formas	de	Satã	mais	utili-
zadas	em	toda	a	saga.	Com	certo	ar	“mefistotélico”,	com	pele	levemente	
avermelhada,	cabelos	compridos,	com	roupas	rústicas	–	uma	capa	e	um	

tipo	de	tanga.	Fonte	–	ENNIS,	2018,	p.	49;	ENNIS,	2019b,	p.	56	
	

Ao	 acompanharmos	 a	 narrativa	 visual	 em	 torno	 das	

imagens	desenhadas	do	“Primeiro	dos	Caídos”,	Ennis,	Simp-

son	e	Dillon	criam	um	discurso	de	representação,	não	da	fi-

gura	de	satã	propriamente	dito,	mas	dos	seres	humanos	em	

suas	diferentes	manifestações	de	limites	e	possibilidades	de	

afirmação	de	poderes.	Ao	acompanhar	as	 imagens	de	Satã	

nas	diferentes	histórias	da	saga	Infernal,	 temos:	um	“lorde	

inglês”;	um	simulacro	de	Jesus	Cristo;	uma	entidade	híbrida	
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–	meio	“vampiresca”,	meio	demoníaca	(quase	em	chave	“me-

fistotélica”);	um	cidadão	inglês,	típico	dos	anos	1970,	pare-

cido	com	um	playboy	ou	um	astro	de	rock;	um	simulacro	de	

Abraham	Lincoln.	Muito	embora	o	jogo	de	contradições	em	

torno	da	personagem	Satã	permaneça.	Por	exemplo:	se	ca-

minharmos	 com	as	 imagens	perceberemos	 certa	 sofistica-

ção/elegância	 (“Lord”)	versus	 rudeza/simplicidade	(a	 ima-

gem	 mais	 “demoníaca”),	 certa	 beleza	 versus	 o	 hediondo,	

certa	plenitude	da	religião	(Jesus	Cristo)	e	da	política	(Lin-

coln)	versus	suas	baixezas	e	degradações.	Todas	essas	ima-

gens	em	função	de	certo	“desenho	dominante”:	um	demônio	

“humanizado”	com	trapos	de	roupas	rústicas,	bem	simples	

(conforme	Imagem	3).		

Faço	 essas	 considerações	 estimulado	 pelas	 reflexões	

filosóficas	de	G.	Didi-Huberman	(2013).	Para	o	filósofo	fran-

cês,	 quando	 estamos	diante	de	uma	 imagem,	 devemos	 ter	

uma	postura	dialética	entre	o	visível,	o	legível	e	o	invisível.	

O	 que	Didi-Huberman	qualifica	 por	 “deixar-se	 desprender	

de	seu	saber	sobre	ela”	(p.	24).	Se	fôssemos	comparar	com	a	

teoria	 de	Groensteen,	 desprender-se	 de	 uma	 leitura	 pura-

mente	sincrônica,	aos	elementos	“internos”,	que	estruturam	

o	texto	das	HQs.	O	mundo	do	visível	coloca	o/a	analista	e	in-

térprete	na	descrição	e	decodificação	dos	códigos	sígnicos	
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da	obra	de	arte,	o	que	leva	ao	“invisível”,	ou	seja,	à	dimensão	

transcendental/simbólica	dessa	mesma	obra.	Esse	processo	

é	o	“legível”,	a	traduzibilidade	de	todos	os	conceitos	em	ima-

gens	e	de	todas	as	imagens	em	conceitos	(p.	11).	Em	síntese,	

As	imagens	não	devem	sua	eficácia	ape-
nas	à	 transmissão	de	 saberes	–	visíveis,	
legíveis	ou	invisíveis	–,	mas	que	sua	eficá-
cia,	 ao	 contrário,	 atua	 constantemente	
nos	 entrelaçamentos	 ou	 mesmo	 no	 im-
bróglio	de	saberes	transmitidos	e	deslo-
cados,	 de	 não-saberes	 produzidos	 e	
transformados.	Ela	exige,	pois,	um	olhar	
que	não	se	aproximaria	apenas	para	dis-
cernir	e	reconhecer,	para	nomear	a	qual-
quer	preço	o	que	percebe	–	mas	que	pri-
meiramente	 se	 afastaria	 um	 pouco	 e	 se	
absteria	 de	 clarificar	 tudo	 de	 imediato.	
Algo	 como	 uma	 atenção	 flutuante,	 uma	
longa	 suspensão	 do	 momento	 de	 con-
cluir,	em	que	a	interpretação	teria	tempo	
de	se	estirar	em	várias	dimensões,	entre	
o visível	apreendido	e	a	prova	vivida	de
um	 desprendimento	 (DIDI-HUBERMAN,
2013,	p.	23-4)

Assim,	 desprendo-me	 (sem	 desconsiderar)	 de	 uma	

perspectiva	mais	estritamente	semiótica	e	assumo,	em	diá-

logo,	essas	perspectivas	mais	hermenêuticas	apontadas	por	

Didi-Huberman,	esse	abrir-se	para	“várias	dimensões”	inter-

pretativas,	algo	que	se	manifesta	quando	diante	de	imagens.	

Na	realidade,	comecei	essa	seção	com	a	tentativa	de	postular	
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essa	interpretação	mais	“deslocada”,	do	“não	saber”	prévio	

em	relação	a	HQ	cotejada,	do	fato	de	reduzir	a	análise	a	um	

inventário	sígnico	detentor	dos	sentidos.	Voltemos,	então,	à	

narrativa	da	personagem	“Primeiro	dos	Caídos/Satã”	para	

ver	 como	 isso	 pode	 funcionar.	 Partamos	 de	 duas	 imagens	

aparentemente	antitéticas:	

	

	 	
Imagem	4	–	À	esquerda,	uma	página	que	mostra	a	chegada	do	“Pri-

meiro	dos	Caídos”,	na	forma	de	um	simulacro	de	Jesus,	quando	da	invo-
cação	do	“Triunvirato	Infernal”.	A	segunda,	à	direita,	o	encontro	do	
“Satã/Lincoln”	com	o	presidente	John	Kennedy.	Fontes	–	ENNIS,	G.	
et.al.	John	Constantine.	Hellblazer.	Hábitos	Perigosos,	p.	108;	ENNIS,	G.	

et.al.	John	Constantine.	Hellblazer.	Chamas	da	Perdição,	p.	100.	
	

A	Imagem	4	trata	de	duas	páginas	da	saga.	A	primeira	

corresponde	ao	 final	da	parte	quatro	de	Hábitos	Perigosos	

(Volume	1	da	Saga)	intitulada	Do	Meu	Jeito.	O	mago	Constan-

tine,	a	fim	de	livrar-se	de	seu	câncer	de	pulmão	terminal,	faz	
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um	ritual	de	invocação	do	“Triunvirato	Infernal”	a	fim	de	ne-

gociar,	com	eles,	um	jeito	de	não	sucumbir	à	doença	e,	con-

sequentemente,	não	ir	para	o	inferno.	O	ato	é	altamente	ar-

riscado	pois,	a	fim	de	efetivar	a	invocação	e	seu	plano,	Cons-

tantine	precisa	cortar	os	próprios	pulsos.	O	primeiro	a	apa-

recer	é,	justamente,	o	“Primeiro	dos	Caídos”.	E	o	faz	na	forma	

de	um	Cristo	“crucificado”	“descendo”	até	ele.	A	outra	ima-

gem,	 por	 sua	 vez,	 está	 na	 parte	 quatro,	 intitulada	 Viva	 o	

Chefe,	do	arco	de	histórias	Chamas	da	Perdição	(Volume	6	da	

saga).	Constantine,	após	ser	enviado,	no	plano	onírico/sim-

bólico,	para	um	tipo	de	“inferno”	criado	pela	magia	de	um	

outro	adversário	seu	(a	personagem	Papa	Midnight	–	“Papa	

Meia-Noite”),	faz	um	trato	com	o	personagem	“morto-vivo”	

do	ex-presidente	norte-americano	John	Kennedy.	Ambos	se	

encontram	com	o	“Primeiro	dos	Caídos”,	este	na	 forma	de	

um	outro	ex-presidente	norte-americano:	Abraham	Lincoln.	

A	ironia,	a	sátira,	o	desprezo	e	a	crítica	política	abundam	na	

narrativa	de	Ennis.	Veja	o	exemplo:	nos	balões	de	fala,	Ken-

nedy	reclama	o	direto	de	retornar	ao	 “salão	oval”	da	Casa	

Branca.	O	Satã/Lincoln	responde:		

Pois	bem…	Admito	que	vi	poucas	almas	
menos	capazes	de	aceitar	o	próprio	des-
tino.	 E	 fico	 impressionado.	 Depois	 de	
trinta	 anos,	 você	 ainda	 pensa	 que	 tudo	
que	precisa	fazer	é	voltar	à	presidência…	
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Não	sabe	que	o	meu	mandato	nunca	ter-
mina?	(ENNIS,	2019a,	p.	100)	
	

Voltaremos	a	essa	imagem	mais	à	frente.	

Retornemos	à	 figura	do	 “cristo	satânico”.	A	partir	da	

visibilidade	dada	pelo	exercício	semiótico,	não	é	difícil	per-

ceber	que	estamos	diante	de	uma	splash	page3,	ou	seja,	um	

elemento	 que	 traduz	 um	 sentido	 de	 grandiosidade,	 com	

efeito	de	criar	expectativa	no	leitor	ou	leitora	para	a	conti-

nuidade	 da	 narrativa	 no	 capítulo	 seguinte.	 Afinal,	 o	 “Pri-

meiro	dos	Caídos”,	que	já	havia	sido	enganado	por	Constan-

tine	na	parte	dois	de	Hábitos	Perigosos,	intitulada	Um	Gole	de	

Bebida	Forte	vê,	agora,	a	oportunidade	de	vingança	e,	final-

mente,	levar	a	alma	de	Constantine	para	o	inferno.	O	dese-

nho	de	Satã	 como	um	 Jesus	 “flagelado”	 e	 “demoníaco”	 é	 o	

signo	que,	uma	vez	“decodificado”,	pode	gerar	a	apreensão	e	

a	perplexidade	necessária	quando	o	roteirista	lança	mão	de	

um	ícone	da	Cristandade	para	“chocar”	o	leitor	e	a	leitora	por	

meio	 do	 que	 eu	 chamo	de	 uma	 “inversão	 simbólica”.	 Se	 o	

Cristo	redime	e	salva,	o	“Primeiro	dos	Caídos”	se	apresenta	

 
3 Dentre os elementos técnicos que compõem uma HQ, trata-se de uma pá-
gina inteira com desenho “chapado”, “esparramado” por todo o espaço da 
página. Em outras palavras: são páginas que contam com um desenho 
“único”, sem os quadros. Podem ocorrer em qualquer parte de uma história 
com a finalidade de chamar a atenção do olhar do leitor ou leitora para um 
clímax na história, um momento importante, seja para inaugurar ou fechar 
um momento do enredo ou um giro/virada nesse mesmo enredo (plot twist). 
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como	o	novo	“redentor”	de	Constantine.	Mas	um	redentor	às	

avessas:	que	o	“libertará”	da	doença	para	uma	condenação	

ao	inferno.	No	sentido	emprestado	de	Didi-Huberman	esta-

ríamos,	aí,	no	nível	transcendental/simbólico,	uma	vez	que	

a	 análise	 faz	 emergir	 um	 sentido	 que	 não	 está	 dado,	 apa-

rente.	Mas	é	preciso	ir	além:	a	partir	dessas	visibilidades	e	

representações	 simbólicas,	 entrar	 em	outros	 caminhos	 in-

terpretativos,	em	outras	“vivências	de	desprendimentos”.		

É	possível	–	e	aqui	estamos	tão	somente	no	risco	das	

possibilidades	–	que	o	roteirista	G.	Ennis	e	o	desenhista	W.	

Simpson,	eles	próprios	manifestem	o	choque,	a	perplexidade	

ante	o	assombro	religioso	como	vontade	de	poder.	Em	meu	

frágil	conhecimento	histórico,	essa	HQ	é	produzida,	original-

mente,	em	fins	de	1991	até	meados	de	1994,	período	em	que	

os	 conflitos	 armamentistas	 entre	 católicos	 nacionalistas	 e	

protestantes	unionistas,	na	Irlanda	do	Norte,	ainda	se	faziam	

violentamente	presentes.	Mas,	é	preciso,	insisto	nisso,	“des-

prender-se”	da	associação	puramente	sígnica	e	simbólica	de	

associar	o	desenho	de	“Satã/Cristo”	a	um	ou	outro	grupo	re-

ligioso	e	político.	É	preciso	ater-se	a	uma	dimensão	de	fundo	

mais	premente,	quase	que	em	sentido	fenomenológico	(sim,	

acho	que	Didi-Huberman	caminha	nessa	perspectiva	filosó-

fica).	E	esse	fundo	é	a	expressão	da	perplexidade	diante	dos	
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limites	do	conhecimento,	por	exemplo.	De	como	saberes	e	

conhecimentos	religiosos	e	políticos	podem,	ao	invés	de	pro-

duzir	maior	liberdade	e	autonomia	produzem,	também,	vio-

lências	 sem	medidas.	 Essas	 subversões,	 recheadas	 de	 iro-

nias,	 arrogâncias,	 desejos	 de	 poder,	 de	 inconformidades,	

sempre	estão	presentes	no	plano	narrativo	das	personagens	

envolvidas,	 seja	 Satã,	 seja	Constantine,	 na	medida	 em	que	

exercemos	a	 tarefa	hermenêutica	de	descoberta	de	outros	

mundos	e	vivências	com	o	texto	imagético.	Assim,	talvez,	o	

maior	“desprendimento”	interpretativo	que	podemos	fazer	

em	relação	a	essa	HQ	é	ver	uma	narrativa	que,	ao	contrário	

de	simplesmente	querer	“debochar”	do	cristianismo,	mostra	

a	vontade	de	poder	dos	humanos	em	suas	construções	de	co-

nhecimento	(no	caso,	religioso),	de	querer	transcender	os	li-

mites	da	história,	de	“salvar”	a	si	mesmo	e	o	outro	diante	de	

situações	 limites	da	vida,	de	 “salvar”	o	perene,	o	 “eterno”,	

das	vicissitudes	e	provisoriedades	da	temporalidade.	Nesse	

caso,	o	Satã	só	é	Satã	porque,	na	realidade,	representa	essa	

nossa	paradoxal	condição	humana.		

Por	falar	em	política,	no	parágrafo	anterior,	é	possível	

continuar	 com	 semelhante	 linha	 argumentativa	 ao	 voltar,	

agora,	para	a	imagem	do	Primeiro	dos	Caídos	como	político.	

Certamente,	 no	 plano	 do	 visível,	 o	 Satã	 ali	 apresentado	
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ganha	contornos	 claros	de	um	ex-presidente,	de	um	 ícone	

norte-americano.	No	plano	de	uma	não	visibilidade,	ou	seja,	

no	campo	simbólico,	pode	até	representar	a	crítica	a	deter-

minadas	formas	de	governo.	De	fato,	a	crítica,	na	forma	de	

ironia,	é	uma	das	características	marcantes	nos	roteiros	de	

Dillon.	Por	exemplo:	o	suposto	mito	da	liberdade	e	da	luta	

contra	a	escravidão,	simbolizado	por	Lincoln	no	século	XIX,	

pode	ser,	em	parte,	uma	falácia	“diabólica”.	O	personagem,	

em	dado	momento,	afirma:		

	
Estou	 redigindo	 meu	 discurso	 ao	 Con-
gresso	sobre	o	estado	da	União.	É	pra	esta	
noite.	 E	 uma	 ajuda	 cairia	 bem.	 Estava	
pensando	se	devia	partir	pra	linha	tradi-
cional.	Algo	como	não	tolerar	meia	escra-
vidão	 e	meia	 liberdade,	 e	 por	 aí	 afora…	
(ENNIS,	2019a,	p.	98)	
		

Mesmo	em	regimes	democráticos	representados	pe-

los	EUA	e	pelo	Reino	Unido,	contextos	bem	familiares	aos	re-

feridos	artistas,	podem	ser	espaços	profundos	de	desarran-

jos	e	contradições	violentadoras.	As	“meias	liberdades	e	es-

cravidões”	da	citação	anterior.	Nas	duas	primeiras	partes	de	

Chamas	da	Perdição,	o	“inferno”	para	o	qual	Constantine	é	

mandado,	na	 realidade	é	uma	 releitura	dos	EUA.	Na	parte	

dois,	intitulada	Broadway	pela	Contramão,	ao	conversar	com	
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um	indigente	(representado,	intencionalmente,	por	um	ho-

mem	negro),	Constantine	ouve	do	mesmo:		
	
Liberdade,	palavra	puta.	Tipo	peregrino,	
tipo	justiça,	decência,	piedade,	inocência,	
bondade…	Na	boca	de	quem	tem	o	poder,	
podem	 ser	 usadas	 para	 significar	 o	 que	
quiser.	 São	 palavras	 putas.	 (ENNIS,	
2019a,	p.	42)	
		

E	basta	lembrar,	mais	uma	vez,	as	palavras	do	próprio	

Satã/Lincoln	 em	 seu	 diálogo	 com	 a	 versão	morto-vivo	 de	

Kennedy:	 “Não	sabe	que	o	meu	mandato	nunca	 termina?”	

(ENNIS,	2019a,	p.	100).		

Didi-Huberman	afirma	que,	diante	de	uma	imagem	–	

no	caso,	as	artísticas,	como	são	as	HQs	–,	há	a	construção	de	

um	campo	virtual	de	implicação	dialética	entre	autores/lei-

tores,	se	assim	posso	me	expressar.	A	implicação	de	sujeitos	

em	seus	olhares,	 suas	histórias,	 seus	 fantasmas,	 suas	divi-

sões	intestinas	(2013,	p.	26).	A	“virtualidade”	aqui	designa,	

para	o	filósofo	francês,	“a	potência	soberana	do	que	não	apa-

rece	visivelmente”	(p.	26).	Prossegue	o	filósofo,		
	
O	acontecimento	(…)	nunca	dá	uma	dire-
ção	 a	 seguir	 pelo	 olho,	 nem	um	 sentido	
unívoco	à	leitura.	Isso	não	quer	dizer	que	
seja	desprovida	de	sentido.	Ao	contrário:	
ela	extrai	da	sua	espécie	de	negatividade	
a	 força	 de	 um	desdobramento	múltiplo,	
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torna	possível	não	uma	ou	duas	significa-
ções	unívocas,	mas	constelações	inteiras	
de	 sentido.	 (DIDI-HUBERMAN,	 2013,	 p.	
26)	

Por	isso,	a	hipótese	da	leitura	da	potência	na	represen-

tação	imagética	do	“Primeiro	dos	Caídos”.	De	uma	aparente	

negatividade	 que	 os	 códigos,	 tradicionalmente	 tomados,	

apontam	para	a	figura	de	Satã,	surge	o	desvio	para	pensar	o	

próprio	humano,	pelo	menos,	em	uma	dimensão	mais	ambí-

gua.	Se	ele	é	o	“Primeiro	dos	Caídos”,	talvez	seja	ele	a	repre-

sentação	maior	das	“quedas”,	das	“precipitações”	que	expe-

rimentamos,	em	nossas	existências,	pelo	enfrentamento	dos	

limites	na	confluência	de	nossos	desejos,	afetos	e	racionali-

dades.	E,	no	fundo,	é	possível	que	a	HQ	convide-nos	a	pensar	

muitas	políticas	enquanto	relações	de	poder:	políticas	de	gê-

nero,	políticas	étnicas,	políticas	sociais,	políticas	institucio-

nais,	enfim,	políticas	das	diferenças	em	meio	às	univocida-

des	discursivas	–	 essas,	 também,	uma	vontade	de	poder	–	

impostas.	O	Satã	de	Constantine/Hellblazer	cai	mas,	também,	

busca	certa	redenção	em	um	movimento	nunca	terminado	

de	tensão	dialética.	Ou	seja,	bem	humano.		

Considerações	finais	
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É	preciso	por	um	ponto	de	parada	por	aqui.	Ainda	que	

provisório.	Comecei	minha	fala/texto	escrito	com	uma	cita-

ção	epigráfica	do	próprio	texto	da	HQ.	Nela,	“O	Primeiro	dos	

Caídos”	reconhece	em	Constantine	seu	“duplo”,	sua	imagem	

especular:	o	humano	Constantine	é,	também,	Satã,	adversá-

rio,	aquele	que	se	interpõe	pela	contradição.	Constantine	é	o	

“demônio”	do	próprio…	demônio.	Talvez	Ennis,	aqui,	vá	até	

antigas	 tradições	 judaicas	 sobre	noções	originárias	do	he-

braico	shatan.	Claro	que	o	roteirista	o	faz	sem	desconsiderar	

signos	de	fundo	religioso	cristão.	Isso	porque	o	seu	Satã	tam-

bém	é	egoísta,	violentador,	enganador	e	mentiroso.	Só	que	

Constantine	também	é	tudo	isso.	Mas	ambos	tentam,	a	seu	

modo,	 compadecer-se,	 redimir-se,	 desculpabilizar-se.	 São	

personagens	de	uma	mitologia	da	ambiguidade,	ou	seja,	de	

construção	das	origens	do	que	é	ser	humano	em	sua	potên-

cia	primeira	e	original:	a	de	sermos	existências	de	vontade	

de	poder.	Ao	longo	do	texto	tentei	mostrar	isso	na	interpre-

tação	da	HQ	proposta.	A	saga	Infernal,	roteirizada	por	Ennis	

e	 nos	 desenhos	 de	 Simpson	 e	 Dillon4,	 mostram	múltiplas	

imagens	de	Satã.	Para	quem	analisa	a	HQ,	isso	é	muito	im-

portante,	 uma	 vez	 que	 amplia	 o	 “capital	 simbólico”	

 
4 O último volume da Saga, intitulado O Filho do Homem conta, majoritari-
amente, com desenhos de John Higgins. 
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interpretativo.	Se	a	figura	do	demônio	ganha	variadas	mo-

dulações	ao	longo	da	história,	a	fim	de	mostrar	as	ambigui-

dades	dos	humanos	que	criam	no	diabo	concretizações	de	

suas	pulsões	de	desejo	e	poder,	não	seria	diferente	com	as	

manifestações	 artísticas.	 No	 caso	 as	 HQs	 que,	 enquanto	

construtos	culturais,	refletem	e	produzem	suas	próprias	ca-

minhadas	históricas,	ora	afirmando,	ora	contestando	esses	

mesmos	poderes.		

É	 importante	 que	 o	 trabalho	 de	 leitura	 filosófica	 de	

HQs	sirva	de	fundamento,	por	intermédio	das	imagens	artís-

ticas,	para	a	formação	da	autonomia	crítica	de	educadores	e	

educadoras	no	diálogo	com	os	processos	de	ensino,	aprendi-

zagem	e	práticas	de	letramentos	de	diferentes	perfis	de	edu-

candos	e	educandas.	John	Constantine/Hellblazer,	na	saga	In-

fernal,	ajuda	o	exercício	de	uma	consciência	crítica	frente	às	

concretizações	de	estruturas	de	poder	em	nossa	atualidade.	

Não	é	pouca	coisa.		

	

Referências	bibliográficas	

	
BOUREAU,	A.	Satã	Herético.	O	nascimento	da	demonologia	
na	Europa	medieval	 (1280-1330).	Campinas:	EdUNICAMP.	
2016.		
	



 

 91 
 

DIDI-HUBERMAN,	G.	Diante	da	Imagem.	São	Paulo:	Editora	
34,	2013.		
	
ENNIS,	G.	et.	al.	John	Constantine.	Hellblazer.	Infernal.	Vol.	
1	–	Hábitos	Perigosos.	São	Paulo:	Panini,	2018a.		
	
__________.	 John	 Constantine.	 Hellblazer.	 Infernal.	 Vol.	 3	 –	
Anjos	e	Demônios.	São	Paulo:	Panini,	2018b.	
	
__________.	 John	 Constantine.	Hellblazer.	 Infernal.	 Vol.	 6	 –	
Chamas	da	Perdição.	São	Paulo:	Panini,	2019a.	
	
__________.	John	Constantine.	Hellblazer.	Infernal.	Vol.	7	–	Um	
Sacana	nos	Portões	do	Inferno.	São	Paulo:	Panini,	2019b.		
	
__________.	John	Constantine.	Hellblazer.	Infernal.	Vol.	8	–	O	
Filho	do	Homem.	São	Paulo:	Panini,	2019c.		
	
FLUSSER,	V.	A	História	do	Diabo.	São	Paulo/Coimbra:	An-
nablume/Imprensa	da	Universidade	de	Coimbra,	2012.		
	
GROENSTEEN,	T.	Comics	and	Narration.	University	Press	
of	Mississippi,	2013.		
	
__________.	O	Sistema	dos	Quadrinhos.	Nova	Iguaçu:	Marsu-
pial,	2015.		



92 

A	CONTRIBUIÇÃO	ESTÉTICA	DE	ERICH	
AUERBACH	PARA	A	RECEPÇÃO	DA	LITERA-
TURA	BÍBLICA	E	PARA	AS	HISTÓRIAS	EM	

QUADRINHOS	

Sérgio	Ricardo	Gonçalves	Dusilek	

Introdução	

Estranheza1	é	o	sentimento	que	deve	brotar	em	você	

ao	ler	o	título	acima.	Há	três	grandes	blocos	nele	que,	numa	

aproximação	primeira,	parecem	não	falar	entre	si.	Se	não	for	

assim,	 como	 juntar	 Auerbach,	 Literatura	 Bíblica	 e	HQs	 no	

mesmo	ensaio?	Auerbach	é	um	dos	principais	autores	da	li-

teratura	comparada.	A	Bíblia,	o	principal	livro	religioso	para	

milhões	 de	 pessoas.	 Já	 as	 HQs,	 estas	 se	 encontram	 num	

grande	 diapasão	 de	 leitura:	 desde	 os	 que	 as	 vêm	 como	

1 Essa estranheza tem um credor. Na verdade três credores. Lembra daque-
les tempos em que podíamos viajar para participar dos congressos? Então, 
em dezembro de 2018 estive na PUC Minas para participar de um evento 
sobre HQs organizado pelo PPG de Ciências da Religião e coordenado pelo 
querido Prof. Carlos Caldas. Lá reencontrei o Prof. Nataniel Gomes e meu 
amigo de longa data o professor Gustavo Soldati Reis. Foi a fala do Prof. 
Gustavo que me acendeu a luz da possibilidade de aproximação entre a es-
tética de Auerbach e as HQs. Aos três agradeço o apoio e incentivo. 
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entretenimento	até	nós	que	as	olhamos	como	fonte	de	pes-

quisa	literária	e,	porque	não,	religiosa.	

Ocorre	que	Auerbach	teve	intensa	relação	com	textos	

judaico-cristãos.	Seus	escritos	espelham	essa	interação.	Pro-

fundo	conhecedor	da	 literatura	clássica	grega	e	dos	 textos	

cristãos,	Auerbach	circula	 com	elegante	e	 instigante	 inter-

textual	desenvoltura	ao	aproximar	textos	distantes	por	um	

nexo	figural.	Nesse	sentido	é	oportuno	e	sugestivo	assinalar	

que	 no	 capítulo	 primeiro	 de	 sua	 principal	 obra,	Mímesis	

(2011),	o	nexo	figural	que	aproxima	(e	contrapõe)	textos	da	

literatura	clássica	é	uma	ferida	na	perna.	A	primeira,	assina-

lada	na	Cicatriz	de	Ulisses	(que	dá	nome	ao	capítulo);	a	se-

gunda	a	partir	da	experiência	de	Jacó	no	Vau	de	Jaboque,	re-

tratado	no	capítulo	trinta	e	dois	do	livro	de	Gênesis,	presente	

na	literatura	bíblica.	Só	que,	ao	que	parece,	esse	nexo	figural	

se	estende	à	dimensão	existencial.	Auerbach	fora	ferido	na	

sua	perna	na	Primeira	Guerra	Mundial,	o	que	embora	não	

declarado	no	texto,	possivelmente	dirigiu	sua	escolha	tanto	

pelos	textos	a	serem	comparados,	quanto	pelo	capítulo	a	ser	

iniciado	em	sua	principal	obra.		

No	método	que	estabeleceu	de	literatura	comparada	e	

a	própria	controvérsia	que	ele	mesmo	gerou	ao	afirmar	no	

final	de	Mimesis	que	não	teria	estabelecido	método	algum,	
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pelo	menos	não	de	modo	deliberado,	bem	como	em	outros	

escritos,	Auerbach	escreve	sobre	textos	cristãos2.	Em	Mar-

burgo	conviveu	com	o	teólogo	Rudolf	Bultmann,	o	qual	esta-

beleceu	uma	escola	hermenêutica	que	legou	grandes	nomes	

para	a	Teologia	como	Gerárd	Ebeling	e	Ernst	Fuchs,	mas	que	

também	 propiciou	 uma	 nova	 forma	 de	 ler	 o	 novo	 testa-

mento,	 no	 programa	 conhecido	 como	 desmitologização,	

além	de	propiciar	uma	segunda	onda,	já	num	movimento	de	

ruptura	 com	 o	 mestre,	 de	 busca	 do	 Jesus	 Histórico	

(KÖRTNER,	2009).	A	riqueza	hermenêutica	gerada	em	Mar-

burgo,	pode	ser	vista	na	constelação	de	acadêmicos	que	por	

lá	passaram,	somando-se	aos	já	citados,	Martin	Heidegger	e	

Hans-Georg	Gadamer.		

Se	há	uma	relação	entre	Auerbach	e	os	textos	cristãos,	

essa	referência	na	academia	é	quase	imperceptível.	Mesmo	

nos	cursos	de	Teologia	e	Ciência	da	Religião	aqui	no	país,	a	

aproximação	 com	 este	 autor	 ainda	 pode	 ser	 considerada	

 
2 A discussão sobre a questão se Auerbach teria ou não elaborado um mé-
todo, o que ele mesmo nega em Mímesis (2011), pode ser encontrada em 
Dusilek e Dreher (2018). Outra discussão, a que infere uma conversão (ou 
não) de Auerbach ao cristianismo pode ser vista tanto na obra que escreve-
mos (DUSILEK e DREHER, 2018) em paralelo com uma percepção dele como 
um romântico marxista em Michael Löwith (2001), como também na con-
traposição mais recente entre James Potter (2017) e Mathias Bormuth 
(2012), tendo este último defendido a “cristianização” de Auerbach.  
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tímida.	Já	no	campo	da	literatura,	essa	relação,	a	temática	da	

religião	em	Auerbach	que	não	é	muito	explorada.	No	entanto	

aquilo	 que	 chamamos	 de	 uma	 estranheza	 inicial,	 a	 qual	

apontamos	no	início	desse	texto,	pode	ser	desfeita	pela	as-

sunção	dessa	abordagem	e	relação,	 cabendo	ao	 leitor	e	ao	

crítico	literário,	na	ausência	de	outros	documentos,	tensio-

nar	até	que	ponto	ela	se	deu.		

No	entanto,	a	estranheza	com	as	HQs	não	dá	para	ser	

desfeita.	Nem	Auerbach,	nem	a	Bíblia,	esta	por	razões	óbvias,	

as	abordam.	Só	que	essa	falta	de	uma	explícita	interpenetra-

ção,	não	exclui	a	possível	relação.	No	caso	de	Auerbach,	pela	

via	 de	 uma	 estética	 da	 recepção,	 a	 qual	 suspeitamos	 que	

numa	 abordagem	 compreensiva,	 aplique-se	 às	 literaturas	

em	quadrinhos.	No	tocante	ao	texto	bíblico	um	primeiro	in-

dício	de	uma	possível	aproximação	está	na	feliz	experiência	

deste	autor	com	as	HQs	publicadas	pela	Editora	Paulinas	que	

continham	as	histórias	dos	personagens	da	Bíblia.	O	 casa-

mento	entre	a	história	impressa	na	Bíblia	e	as	HQs	sempre	

foi	encantador,	com	o	detalhe	de	enriquecer	a	imaginação	de	

uma	criança	religiosa	ao	ver	retratado	em	desenhos	os	he-

róis	da	fé.	Essa	similitude	não	era	uma	mera	coincidência	ou	

mesmo	um	acidente.	Ela	é	um	forte	indício	de	algo	mais	pre-

sente	nela.	
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Aqui	chegamos	então	no	ponto	no	qual	esboçaremos	

aqui	que	chamo	de	suspeitas,	as	quais	guiarão	a	busca,	ao	

longo	 desse	 texto,	 sobre	 a	 pertinência	 e	 possibilidade	 da	

aproximação	entre	os	três	termos	acima.	Elas	podem	assim	

ser	expressas:	

1ª	Suspeita:	a	de	que	os	heróis	das	HQs	nascem	“pa-

gãos”	(aqui	usado	como	o	termo	de	Auerbach	falando	sobre	

os	não	cristãos	no	medievo)	e	“morrem”	cristãos;	

2ª	 Suspeita:	 a	 de	 que	 assim	 como	o	 realismo	bíblico	

possibilitou,	segundo	Auerbach	(2011)	o	surgimento	do	re-

alismo	moderno,	a	narratividade	bíblica	influenciou	a	narra-

tividade	das	HQs.		

3ª	Suspeita:	a	de	que	além	da	proximidade	estilística,	

há	uma	base	comum	que	torna	uma	HQ	capaz	de	ser	apreen-

dida.		

Uma	última	nota,	esta	de	caráter	metódico,	precisa	ser	

sublinhada.	A	partir	de	agora	o	texto	irá	se	voltar	para	a	in-

vestigação	das	suspeitas	elencadas	acima.	Nesse	sentido,	a	

aludida	relação	entre	os	termos	se	dará	ao	longo	das	respos-

tas	às	suspeitas.	O	que	procura-se	esclarecer	é	que	ao	invés	

de	pontuar	a	obra	de	Auerbach,	destacar	notas	sobre	as	lite-

raturas	bíblica	e	de	HQs,	para	depois	concluir	em	que	nível	

se	 deu	 tal	 contribuição	 estilística,	 optou-se	 aqui	 por	 uma	
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abordagem	a	partir	das	 três	suspeitas,	pelas	quais	buscar-

se-á	ver	ou	mesmo	estabelecer	os	nexos	e,	em	assim	fazendo,	

desfazer	a	estranheza	inicial.		

	

1ª	Suspeita:	os	heróis	das	HQs	nascem	pagãos	e	“mor-
rem”	cristãos	

	

Não	se	trata	de	uma	cristianização	ou	mesmo	conver-

são	dos	personagens	ao	Cristo	da	fé	da	teologia.	Nem	tam-

pouco	uma	alusão	a	inter-relação	deles	com	elementos	cris-

tãos.	Está	se	falando	sobre	a	presença	de	uma	singular	au-

sência	nas	HQs	e	que	é	marca	dos	personagens	bíblicos:	a	

falta	 de	 decoro	 (bienseánce).	 Soma-se	 a	 isso	 o	 aspecto	 da	

continuidade	do	poder	em	meio	ao	enfraquecimento,	enve-

lhecimento	dos	heróis,	coisa	que	pode	ser	vista	como	exem-

plo	 na	 figura	 do	Batman	 ou	mesmo	do	 Lanterna	Verde.	 A	

continuidade,	a	ênfase	nesse	caso	é	a	do	poder	especial,	o	

qual	pode	 ser	 transferido	ou	continuado	sobre	novas	pes-

soas	 dignas	 o	 suficiente	 para	 receberem	 tal	 responsabili-

dade.		

Nesse	sentido	é	claramente	perceptível	a	 improvável	

condição	de	um	Peter	Parker	para	se	tornar	um	herói.	Uma	

figura	normal	de	um	típico	subúrbio	americano,	criado	pelos	
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tios,	sem	uma	pujança	física	ou	mesmo	um	superpoder	inato	

que	o	alçasse	a	figura	de	herói.	Mas	ele	se	torna	um,	ao	rece-

ber	superpoderes	de	modo	inusitado,	acidental...	A	experi-

ência	do	agora	Homem-Aranha	em	muito	tem	a	ver	com	o	

modelo	bíblico.	Primeiro,	porque	se	trata	de	um	processo	de	

modelagem.	 O	 super-herói	 Homem-Aranha	 não	 nasce	

pronto.	Ele	é	modelado	ao	longo	da	trama.	Seus	dilemas,	sua	

própria	 crescente	 conscientização	 de	 que	 grades	 poderes	

trazem	grandes	responsabilidades,	sua	luta	interna	especi-

almente	acentuada	com	o	surgimento	de	Venom,	são	indica-

tivos	do	lastro	desse	modo	bíblico	de	retratar	seus	persona-

gens.	Essa	falta	de	decoro	a	qual	tensiona	a	trama,	lançando	

uma	incerteza	sobre	o	final,	uma	vez	que	o	herói	precisa	ven-

cer	um	grande	inimigo	e	de	igual	poder	ao	seu,	antes	de	en-

carar	seus	antagonistas:	o	seu	próprio	eu.		

O	Homem-Aranha	também	traz	consigo	uma	sugestiva	

tematização	religiosa,	a	qual	pode	ser	resumida	na	pergunta:	

por	que,	Peter	Parker?	Ao	longo	das	tramas,	o	que	era	aci-

dental	pode	ser	lido	como	providencial.	Ninguém	sabia,	mas	

o	narrador	já	sabia	que	o	superpoder	adquirido	na	picada	da	

aranha	atingiria	alguém	vocacionado,	por	ser	bom,	para	ser	

herói.	A	escolha	de	Peter	Parker	e	não	de	Harry	Osborn,	para	

ficar	 num	 exemplo,	 trata-se	 de	 um	 fenômeno	 similar	 ao	
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conceito	 teológico	da	eleição.	Em	ambos,	quando	alvos	do	

trato	literário,	ressalta-se	o	papel	do	narrador	nessa	escolha.		

A	literatura	bíblica	quando	aborda	a	escolha	de	Israel	

como	povo	de	Deus,	deixa	claro	que	não	havia	nada,	nenhum	

motivo	para	tal	opção.	Abrão	era	uma	espécie	de	Peter	Par-

ker	do	seu	tempo.	O	foco	é	que	cabe	ao	narrador	essa	literá-

ria	eleição.	Aliás	aqui	residem	dois	importantes	traços	de	es-

téticas	da	recepção	que	se	dão	na	identificação	do	leitor	com	

o	enredo:	a)	a	possibilidade	de	uma	total	inversão	ou	mesmo	

reversão	da	história	o	que	por	si	só	se	torna	um	poderoso	

convite	para	a	vivência	mimética	da	reconfiguração,	de	um	

projetar	de	um	modo	possível,	aquilo	que	Paul	Ricoeur	cha-

mou	de	mundo	do	texto	(RICOEUR,	1989).	Talvez	aqui	resida	

um	dos	principais	papéis	das	HQs	e	da	literatura	bíblica:	não	

só	uma	contemplação	da	obra,	da	arte,	mas	sua	conjugação	

com	um	projeto	de	esperança,	de	 refazimento,	de	 renasci-

mento;	b)	a	ajuda	no	processo	de	narração.	Ricoeur	fala	que	

a	vida	está	em	busca	de	um	narrador	(RICOEUR,	2006).	Em	

seu	texto	não	 fica	claro,	se	bem	que	sugestionado,	de	qual	

narrador	Ricoeur	se	refere,	se	uma	divindade,	um	psicana-

lista	ou,	o	que	é	mais	provável,	o	próprio	mundo	do	texto	que	

ajude	a	ordenar	e	ligar	os	pontos	da	história	pessoal.	No	caso	

da	 literatura	 bíblica,	 por	 exemplo,	 o	 narrador	 é	 alguém	



 
 

 100 
 

inspirado	por	Deus.	No	tocante	a	HQ,	seu	enredo	oferece	ao	

leitor	uma	possibilidade	de	compreensão	e	de	expectativa	

para	a	vida.	

Outro	exemplo	de	eleição,	esse	termo	caro	à	Teologia,	

especialmente	de	corte	cristão,	é	o	Superman.	Conquanto	o	

professor	Nataniel	Gomes	apresente	outros	elementos	igual-

mente	interessantes	e	complementares	que	apontam	para	o	

caráter	eletivo	do	Superman,	o	nome	de	batismo	dado	pelos	

seus	verdadeiros	pais	em	Krypton	foi	Kaleo.	Ora,	kaleo	é	o	

verbo	grego	para	chamado.	Parakaleo	é	exortação,	rogo.	Ek-

klesian,	termo	grego	para	Igreja,	é	uma	conjugação	de	kaleo.	

Em	cada	um	deles	pode	ser	vista	um	modo	eletivo	da	ação	

do	herói.	Ele	tem	um	chamado	a	responder	e	isso	tem	cone-

xão	 com	 o	 sentido	 de	 sua	 vida.	 Sim,	 porque	 a	 verdadeira	

kryptonita	dos	heróis	é	quando	lhes	falta	sentido...	

Lembro	aqui	de	Thor,	personagem	oriundo	da	mitolo-

gia	nórdica.	Em	uma	de	suas	histórias	retratadas	em	sua	An-

tologia,	após	Ragnarok,	Thor	se	encontra	ausente	das	bata-

lhas	porque	não	encontrava	mais	razão	para	existir.	Blade	o	

convida	 a	 uma	 reflexão,	 numa	 espécie	 de	 diálogo	 interior	

agostiniano,	 concluindo	 de	modo	magistral	 que	 “não	 cabe	

aos	deuses	decidir	se	o	Homem	existe	ou	não”,	mas	sim	“ao	

homem	 decidir	 se	 os	 deuses	 existem	 ou	 não”	
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(STRACZYNSKI:	In:	LEE	et	al,	2018,	p.	237).	Posteriormente	

Thor	decidi	viver	e	retorna	à	sua	heroica	“rotina”,	uma	vez	

evidenciada	sua	necessidade.	

E	quando	o	herói	não	é	uma	divindade,	como	o	Thor,	

não	tem	superpoderes	naturais	como	o	Superman	e	não	so-

freu	uma	intervenção	do	acaso/eleição	do	narrador?	Em	ou-

tras	palavras,	uma	pessoa	com	seu	desejo,	consegue	ser	he-

rói?	

Parece-me	que	o	Homem	de	Ferro	é	o	personagem	que	

melhor	 representa	 esta	 resposta.	Uma	vez	 ausente	de	 tais	

condições	prévias	é	preciso	preenche-las	de	outro	modo.	O	

Homem	de	Ferro	cria	essas	condições,	ao	elaborar	uma	ar-

madura	“perfeita”.	E	assim	o	gestor	capitalista	se	torna	um	

herói	 justamente	 por	 conta	 da	 acumulação	 do	 capital,	 na-

quilo	 que	 pode	 ser	 visto	 como	 o	 ápice	 do	 empreendedo-

rismo.	Em	que	pese	essa	subliminar	inversão,	o	que	pesa	é	a	

potencialidade	da	humanidade	anunciada	nesse	herói.	Um	

executivo	comum	se	torna	um	herói.	Quando	a	eletividade	

não	fornece	as	condições	prévias,	o	personagem	as	cria.	Aqui	

reside	o	convite	ao	leitor:	o	heroísmo	está	perto,	ao	alcance	

de	cada	um	de	nós.	

Em	 termos	 de	 Religião,	 esse	 aspecto	 ganha	 especial	

contorno	 em	 Friedrich	 Schleiermacher.	 Para	 ele,	 um	 dos	
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fatores	que	enfraquecia	a	Religião	como	tal	não	era	a	profu-

são	de	charlatães,	como	alguns	gostam	de	pensar,	mas	sim	a	

falta	 de	 heróis	 (SCHLEIERMACHER,	 1990).	 Sim,	 a	 religião	

produz	e	necessita	desses	heróis,	para	manter	viva	a	espe-

rança	de	cumprimento	dos	seus	propósitos,	agora	espelha-

dos	nesses	referenciais.		

O	que	tentou	acentuar-se	até	este	momento	é	que	a	ob-

servada	falta	de	decoro	no	retrato	dos	personagens	pela	li-

teratura	bíblica,	e	que	segundo	Auerbach	influenciou	a	lite-

ratura	posterior,	pode	também	ser	vista	como	uma	influên-

cia	de	fundo	na	forma	como	alguns	personagens	são	retrata-

dos	na	HQs.	Aqui	aplica-se	a	noção	figural	auerbachiana,	pois	

a	figura	combina	o	“princípio	formativo,	criativo	a	mudança	

da	essência	que	permanece,	os	matizes	de	significado	entre	

cópia	e	arquétipo”	(AUERBACH,	1997,	p.	42).		

Auerbach	destaca	também,	numa	comparação	entre	a	

literatura	da	antiguidade	clássica	e	a	literatura	bíblica	que	os	

personagens	da	primeira	são	retratados	de	modo	perfeito.	

São	heróis	idealizados.	Não	há	como,	na	concepção	grega,	ter	

um	retrato	de	herói	sem	a	sua	forma	imbatível.	Nesse	sen-

tido	não	podia	haver	deficiência	 e	 sim	perfeição	no	herói.	

Quando	 este	 é	 abatido,	 como	 no	 caso	 de	 Aquiles,	 tal	 fato	

acontece	pela	mistura	de	um	flanco,	uma	abertura	(jamais	
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por	deficiência),	e	por	uma	quase	fatalidade:	quem	o	acerta,	

no	seu	ponto	fraco,	não	era	um	exímio	atirador	de	flecha.		

É	por	isso	que	“ninguém	pode	ser	velho,	doente,	frágil	

ou	deformado	–	não	há	lugar	nesse	palco	para	Lear	ou	Édipo,	

a	não	ser	que	se	submetessem	aos	ditames	da	bienséance”	

(AUERBACH,	2012,	p.	245).	Tal	abordagem	revela	a	preser-

vação	do	estilo	sublime	e	sua	destinação	aos	nobres	de	en-

tão.	

Um	 clássico	 exemplo	 nessa	 fronteira	 entre	 o	 trato	

grego	e	a	modelagem	bíblica	do	personagem,	tal	qual	desta-

cado	por	Auerbach	é	o	de	Thor.	Beleza	nórdica,	musculatura	

torneada	no	detalhe	por	talentos	do	desenho	como	Olivier	

Coipel	e	Jack	Kirby.	Há	uma	perfeição	esculpida	em	cada	de-

talhe.	No	entanto,	ao	observar	sua	estultícia,	Odin	impõe	um	

castigo	 ao	 seu	 príncipe:	 a	 desmemoriada	 encarnação	 na	

forma	do	cirurgião	Donald	Blake,	cujo	principal	objetivo	era	

aprender	a	humildade	(ZELENETZ,	1984).	A	vida	no	mundo,	

esse	que	se	apresenta	em	toda	sua	potencialidade,	beleza	e	

também	crueldade,	sempre	convida	a	todos,	heróis	e	leitores	

a	aprenderem	a	ser	humildes.	Thor	é	condenado	a	viver	sem	

memória	e	sem	sua	divindade,	numa	clara	sugestão	de	que	a	

Terra	é	esse	receptáculo	arredio	ao	divino	e	cuja	multiplici-

dade	 de	 referências	 convida	 a	 uma	 constante	 perda	 da	
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memória.	Sem	aquilo	que	na	teologia	de	Karl	Barth	ficou	co-

nhecido	como	o	totalmente	Outro,	a	expressão	do	divino,	e	

com	 doses	 cavalares	 de	 esquecimento,	 recalque	 até,	 a	 di-

mensão	existencial	de	Thor,	aponta	para	uma	crise	de	iden-

tidade,	 marca	 maior	 de	 sua	 humanidade.	 Donald	 Blake	 é	

agora	alguém	em	busca	de	si	mesmo,	perseguindo	um	sen-

tido,	o	qual	está	recalcado	em	seu	inconsciente	e	como	tal,	

emite	sinais	para	sua	consciência.	

Nessa	 experiência,	 Thor	 no	 seu	 formato	 de	 Donald	

Blake	aparece	manco,	com	um	problema	na	perna.	As	impli-

cações	possíveis	são	 inúmeras.	Entretanto,	o	que	nos	 inte-

ressa	aqui	é	particularmente	a	escolha	do	autor	em	delibe-

radamente	externar	a	humanidade	e	o	convite	a	humildade	

de	 Thor	 mediante	 uma	 deficiência	 na	 perna.	 Semelhante	

marcação	foi	destacada	por	Auerbach,	como	vimos,	tanto	na	

fala	de	Homero	sobre	Ulisses,	como	do	escritor	bíblico	sobre	

Jacó.		

Thor	 se	 torna	 nesse	 aspecto	 nossa	 ponta	 de	 lança,	

nossa	Ort	heideggeriana,	só	que	sob	a	função,	sob	o	prisma	

estético	auerbachiano.	Como	deus	(Thor)	é	apresentado	se-

gundo	os	ditames	da	estética	grega,	de	modo	perfeito.	Como	

humano	(Blake),	é	sujeito	ao	processo	de	modelagem.	Nesse	

herói	encontramos	a	síntese,	a	sugestiva	e	rica	reunião	do	
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apontamento	estilístico	que	Auerbach	 fez	sobre	o	 trato	do	

herói	na	literatura	clássica	grega	e	no	texto	bíblico.	Trata-se	

de	clara	evidência	que	a	aproximação	dos	três	termos	do	tí-

tulo	é	possível.	

Em	um	outro	momento,	na	história	que	conta	o	duelo	

titânico	e	imaginado	entre	o	representante	do	panteão	grego	

(Hércules)	com	o	representante	do	panteão	nórdico	(Thor)	

reunida	na	Antologia	deste	último,	o	diálogo	é	majestático.	

Thor	luta	e	fala	como	um	deus.	Aliás	essa	luta	que	nos	soa	

estranha,	esse	choque	de	divindades	era	comum	ao	imaginá-

rio	do	Mundo	Antigo,	o	qual	percebia	a	realidade	como	uma	

mímesis,	agora	platônica,	de	uma	outra	realidade,	só	que	su-

perior.	Dessa	feita,	a	realidade	terrena	retrataria,	seria	de-

corrente	desse	mundo	“espiritual”.		

Quando	 um	 deus	 é	 ferido?	 Somente	 em	 dois	 casos:	

quando	 luta	 contra	 outro	 deus	 de	 poder	 equivalente	 ou	

maior,	ou	quando	a	divindade	máxima	de	seu	panteão,	no	

caso	de	Thor,	de	Asgard,	retira	parte	dos	seus	poderes.	Foi	

isso	que	Odin	fez	com	ele	na	luta	contra	Hércules.	Sugestiva-

mente	 falando	é	 justamente	em	Midgard,	nesse	mundo	 tal	

qual	conhecemos,	que	Thor	vive	a	perda	da	sua	força.	O	que	

interessa	nessa	especial	história	é	que	o	próprio	Thor	sente	

a	perda	da	sua	força	e	nota	sua	fraqueza.	
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O	que	se	pode	perceber	até	aqui	é	que	as	HQs	sugesti-

vamente	oscilam	no	tratamento	de	seus	personagens,	entre	

heróis	em	modelagem	cujo	arquétipo	é	o	modelo	figural	bí-

blico	 com	 sua	quebra	de	decoro,	 e	 o	modelo	da	 literatura	

clássica	grega.	No	entanto,	a	partir	da	década	de	cinquenta	

do	século	passado,	até	mesmo	esses	heróis	mais	bem	forma-

dos	e	acabados	passaram	a	sofrer	um	processo	de	humani-

zação.	Houve	um	deslocamento	de	uma	arte	mais	visual	para	

um	modelo	mais	interpretativo.		

Possivelmente	essa	alteração	 tenha	ocorrido	a	partir	

de	dois	 fatores:	o	 fator	bomba	atômica	e	o	declínio	de	um	

otimismo	humanista.	O	que	anteriormente	era	passível	de	

solução	pela	potencialidade	humana,	 a	qual	na	 sua	versão	

maximizada	 projetou	 parte	 dos	 personagens	 heroicos	 das	

revistas	em	quadrinhos,	agora	se	via	numa	encruzilhada	di-

ante	de	um	poder,	o	atômico,	que	apontava	para	os	limites	

do	herói.	Ora,	se	herói	com	imperfeições	já	se	tornava	difícil	

de	aceitar,	muito	menos	os	que	possuíam	algum	tipo	de	limi-

tação.		

Dessa	 feita	 os	 heróis	 passaram	a	 ser	 retratados	 com	

problemas	existenciais,	similares	aos	vividos	pelos	seres	hu-

manos,	como	as	muitas	paixões	despertadas	(Encantor,	por	

exemplo).	 Por	 isso	que	 foi	 sugerido	um	nascituro	pagão	 e	
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uma	morte	cristã:	trata-se	de	um	recurso	estilístico,	de	um	

processo	de	modelagem	dos	personagens.	

Compete-me	ainda	um	último	aspecto	a	ser	desenvol-

vido	dentro	dessa	primeira	suspeita,	qual	seja,	a	de	que	os	

heróis	nascem	pagãos	e	morrem	cristãos.	A	diferença	funda-

mental	no	aspecto	narrativo	com	relação	aos	heróis	se	dá	na	

sua	finalização.	Na	literatura	bíblica,	uma	vez	a	modelagem	

terminada,	a	consciência	do	personagem	sobre	o	propósito	

de	sua	vida	se	tornar	auto-evidente,	ele	sai	de	cena.	Em	outra	

palavras,	o	auge,	o	ápice	do	personagem	bíblico	é	também	o	

motivo	do	seu	declínio,	abrindo	espaço	para	uma	nova	his-

tória	 que	 trará	 consigo	 uma	 nova	 modelagem.	 Sansão,	 o	

“Marvel”	bíblico,	é	uma	bela	ilustração	do	que	acaba	de	ser	

mencionado.	O	que	resta	são	os	modos	de	uma	“reinterpre-

tação	reinterpretativa”	como	sugere	Auerbach	(2011,	p.	41)	

em	especial	ao	leitor	do	texto	e	pensando	no	seu	caráter	oral	

e	na	sua	condição	querigmática.		

No	caso	das	HQs,	o	ápice	de	um	herói,	quando	já	não	

dado	na	figura	de	divindade,	é	justamente	sua	eternização.	

Suas	histórias	passam	a	ser	recontadas,	recriadas	e	imagina-

das,	 desafiando	 os	 escritores	 a	 encontrarem	 antagonistas	

cada	vez	mais	poderosos	e	deslocando	a	narrativa	cada	vez	

mais	para	o	modelo	estético	oriundo	da	literatura	clássica.	



108 

Não	há	um	ocaso	narrativo	para	esses	heroicos	personagens;	

há,	ao	que	me	parece,	um	convite	à	construção	de	antagonis-

tas	cada	vez	mais	desafiadores.		

2ª	Suspeita:	assim	como	o	realismo	bíblico	possibilitou,	
segundo	 Auerbach	 (2011),	 o	 surgimento	 do	 realismo	
moderno,	a	narratividade	bíblica	influenciou	a	narrati-
vidade	das	HQs.		

Auerbach	(2011)	atribuiu	à	mistura	de	estilos	presente	

na	literatura	bíblica	a	condição	para	o	posterior	surgimento	

do	 realismo	moderno.	 Segundo	 ele,	 enquanto	 a	 literatura	

clássica	grega,	por	exemplo,	se	voltava	para	a	nobreza,	para	

um	estímulo	sensorial	da	aristocracia,	e,	portanto,	retratava	

assuntos	correlatos	àquele	tipo	de	vivência,	a	literatura	bí-

blica	não	possuía	fronteiras	em	sua	abordagem.	A	realidade,	

a	dinamicidade	da	vida,	seus	problemas	existenciais,	sua	tra-

gicidade	era	abordada	como	se	apresentava.	Por	esta	razão,	

não	se	encontra	no	texto	bíblico	temas	proibidos,	nem	tam-

pouco	classes	sociais	discriminadas	pela	sua	exclusão.	Cor-

robora	com	esse	último	aspecto	o	fato	de	que	uma	das	mais	

sugestivas	leituras	da	Bíblia,	a	hermenêutica	da	Teologia	da	

Libertação,	incorporar	uma	recepção	dela	a	partir	das	lentes	

do	oprimido	(KÖRTNER,	2009).	Segundo	Dusilek	e	Dreher,	
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A	 ressignificação	 da	 linguagem	 é	 outra	
contribuição	 do	 cristianismo	 e	 de	 sua	
mistura	 de	 estilos	 presentes	 na	 Bíblia.	
Termos	 gregos	 e	 latinos	 perderam	 seu	
caráter	vulgar	ou	mesmo	adquiriram	no-
vos	 contornos	 e	 significados	 dentro	 do	
cristianismo.	 A	 vulgaridade	 foi	mediada	
pela	 mistura	 entre	 o	 baixo	 e	 o	 sublime	
(Auerbach,	2012)	conferindo	nova	digni-
dade	e	novo	sentido	a	estes	termos.	(DU-
SILEK	e	DREHER,	2018,	p.	160)	

	
Não	por	outro	motivo,	os	heróis	bíblicos	são	retrata-

dos	 como	 são.	Não	 há	 um	verniz	 religioso	 colocado	 sobre	

eles.	Sansão,	nosso	“Marvel	bíblico”,	uma	espécie	de	Hulk	ve-

terotestamentário,	 tinha	sua	 força	 ligada	a	uma	“radiação”	

divina,	mas	nem	por	 isso	deixou	de	 frequentar	 ambientes	

com	prostitutas.	Davi,	o	grande	rei	de	Israel,	além	de	não	ser	

fenotipicamente	preparado	para	a	guerra,	visto	ser	franzino	

e	de	aspecto	delicado,	de	ser	adúltero,	foi	mandante	do	as-

sassinato	de	Urias.	Pedro,	aquele	que	seria	grande	líder	da	

Igreja	primeva	e	destemido	pregador,	se	acovardou	diante	

de	uma	serva,	negando	conhecer	Jesus	três	vezes,	logo	após	

a	prisão	do	Mestre.	Justo	ele	que,	segundo	o	texto	sugere,	an-

dava	armado	e	empunhou	sua	espada	decepando	a	orelha	de	

Malco...	Esses	fatos	desabonadores,	impensáveis	para	os	he-

róis	 gregos,	 constam	 da	 biografia	 de	 cada	 um	 dos	 heróis	
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bíblicos.	Tem	de	tudo:	sacerdote	manipulador	(Lev.	10),	pro-

feta	 corno	 (Oseias	 1-3);	 rei	 polígamo	 e	 com	 harém	 (Salo-

mão);	fratricídio	(Gen.	4);	mentira,	muita	fakenews	(Abraão,	

Isaque,	 Jacó	 –	 patriarcas	 judeus	 de	 uma	 filiação	 perturba-

dora	segundo	Jesus	em	João	8);	líder	que	virou	gago	(Êxodo	

4	x	Atos	7.23-25),	para	que	em	todos	sobressaísse	a	revela-

ção	de	que	Deus	estava	com	eles	e	agia	por	meio	deles.	

Dessa	mistura	cristã	entre	o	sublime	e	o	baixo	é	que	

surgiu	o	realismo	criatural.	Não	só	a	contraposição	entre	Cri-

ador	e	criatura	o	compõe,	mas	também	dele	surge	o	senti-

mento	criatural,	o	sentimento	de	dependência	absoluta,	base	

da	hermenêutica	de	Schleiermacher.			

Foi	 essa	mistura	 de	 estilos,	 então,	 que	 possibilitou,	

segundo	 Auerbach	 (2011)	 o	 surgimento	 do	 realismo	mo-

derno.	Mas	a	suspeita	continua:	como	essa	mistura	de	esti-

los,	 esse	 realismo	 criatural	 pode	 ter	 influenciado	 as	 HQs?	

Quero	sugerir	três	breves	indicativos	pelos	quais	persegui-

remos	nosso	intento.	

	

A	participação	efetiva	do	narrador	

	

Como	vimos,	foi	a	partir	da	mistura	de	estilos	do	rea-

lismo	 criatural	 que	 surgiu	 posteriormente	 o	 realismo	
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moderno.	Em	que	pese	a	contribuição	de	uma	linguagem	de	

corte	fantástico	nas	HQs,	é	possível	notar	uma	influência	de	

fundo	na	abertura	do	papel	do	narrador	na	contação	das	his-

tórias.		

A	influência	da	literatura	bíblica	sobre	o	narrador	se	dá	

quando	este	modela	o	personagem.	Ainda	que	o	foco	bíblico	

esteja	 sobre	 o	 conteúdo	 narrado	 e	 não	 sobre	 o	 narrador	

(KÖRTNER,	2009),	 há	uma	 implicação	naquilo	que	Harold	

Bloom	chamou	de	edição	(BLOOM,	2012).	No	seu	entendi-

mento	 o	 encanto	 estaria	 justamente	 naquilo	 que	 ficou	 de	

fora	do	cânon,	e	que	o	próprio	texto	bíblico	registra	a	exis-

tência,	como	a	carta	perdida	aos	laodicenses,	ou	mesmo	os	

demais	relatos	sobre	a	vida	de	Jesus	que	não	compuseram	

os	evangelhos,	como	apontado	pela	comunidade	joanina	no	

quarto	evangelho.		

No	entanto,	se	na	modelagem	do	personagem	bíblico	o	

narrador	não	procura	produzir	um	deliberado	efeito	no	lei-

tor,	o	mesmo	não	pode	ser	dito	das	HQs.	E	aqui,	de	modo	in-

direto	 o	 realismo	bíblico	 influencia	 a	 construção	das	HQs.	

Como	última	instância	realista	na	percepção	de	Auerbach,	ao	

analisar	os	textos	de	Virgínia	Woolf	em	Mímesis	no	capítulo	

com	 título	 “A	Meia	Marrom”,	 ele	aponta	que	Woolf	procu-

rava	 provocar	 o	 leitor,	 produzindo	 algum	 efeito	 nele.	Não	
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por	outro	motivo	ele	coloca	sob	o	cuidado	do	narrador	a	ilu-

minação	das	partes	do	texto	(AUERBACH,	2011).	É	o	narra-

dor	que	tem	o	controle	das	luzes	e	que	conduz	a	visada	do	

leitor.		

Tal	efeito	ocorre	similarmente	nas	HQs.	Só	que	com	um	

detalhe	 a	mais:	 a	 iluminação	 ainda	 que	 induzida	 pelo	 au-

tor/narrador	cabe	ao	artista	o	qual	sobre	sua	prancheta	de	

desenhos,	dá	 forma	e	 luz	ao	 texto.	Essa	 conjugação	narra-

dor/desenhista	procuram	produzir	um	efeito	estético	no	lei-

tor.	Nesse	caso	há	uma	imaginação	oferecida	pela	arte,	cujos	

detalhes	estilísticos	e	representativos	o	leitor	é	convidado	a	

contemplar.		

As	Sarjetas	

Apesar	disso,	nem	toda	imaginação	nos	quadrinhos	é	

posta.	Ao	estabelecer	as	HQs	no	formato	de	quadrinhos,	há	

um	convite	a	imaginação	do	leitor.	As	sarjetas	são	as	lacunas	

entre	os	quadrinhos,	os	quais	contém	a	história	contada	e	

ilustrada.	Segundo	Bárbara	Postema,	“são,	normalmente,	es-

paços	em	branco	ou	da	cor	do	papel	sem	impressão”	(2018,	
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p.	175).	Mas	e	o	que	acontece	na	sarjeta,	entre	um	quadrinho	

e	outro?	Esse	é	o	 convite	 ao	 leitor,	 o	 convite	ao	preenchi-

mento.		

Talvez	uma	remissão	mais	a	Auerbach	caiba	aqui.	Ele	

aponta	uma	distinção	clara	entre	a	narrativa	de	Homero	e	a	

contida	na	Bíblia.	Em	Homero,	segundo	ele,	“tudo	é	narrado,	

novamente,	 com	 perfeita	 conformação	 de	 todas	 as	 coisas,	

não	deixando	nada	no	escuro”	pois	ele	“não	conhece	segun-

dos	planos”	(AUERBACH,	2011,	p.	2).	Não	por	outro	motivo,	

“o	que	ele	nos	narra	é	sempre	o	presente,	e	preenche	com-

pletamente	a	cena	e	a	consciência	do	leitor",	não	deixando	

“nada	 do	 que	 é	 mencionado	 na	 penumbra	 ou	 inacabado”	

(AUERBACH,	2011,	p.	3).		

Já	o	texto	bíblico	tudo	o	mais	fica	no	escuro,	em	parte	

por	conta	da	presença	de	um	conteúdo	oculto	em	textos	re-

ligiosos.	Há	algo	que	subjaz	e	que	permanece,	sugerindo	um	

sentido	oculto	presente	na	narrativa	bíblica.	Nem	a	divin-

dade	é	definida,	nem	as	circunstâncias	das	ordens	são	plena-

mente	apresentadas,	muito	menos	há	uma	descrição	com-

pleta	e	perfeita.	Há	um	convite	ao	preenchimento,	o	que	para	

Auerbach	se	dá	por	dois	principais	elementos:	pela	intertex-

tualidade	bíblica	mediante	o	modelo	de	interpretação	figural	

no	 qual	 um	 acontecimento	 é	 preenchido	 por	 um	 evento	
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posterior	(AUERBACH,	1997);	e	pelo	convite	ao	próprio	lei-

tor	para	imaginar	(jamais	afirmar)	como	foi	o	desenrolar	do	

acontecimento,	uma	vez	o	silêncio	narrativo	que	por	vezes	

impera.	É	como	se	o	texto	bíblico	estivesse	estruturalmente	

calcado	 em	 sarjetas.	 São	nos	 espaços	 e	 especialmente	 por	

meio	dos	espaços	que	o	leitor	é	convidado	a	uma	interpreta-

ção.		

Esse	preenchimento,	que	diante	do	texto	bíblico	se	dá	

principalmente	como	ação	da	providência	divina	por	inter-

médio	da	humildade	do	intérprete,	diante	de	outros	textos	

ocorre	por	um	“ato	de	reminiscência”	(DUSILE	e	DREHER,	

2018,	p.	196).	É	o	que	Auerbach	chamou	de	“consciência	re-

memorante”	muito	presente	em	Proust	(AUERBACH,	2011,	

p.	133).	Essas	reminiscências	nas	HQs	normalmente	apare-

cem	nas	inserções	do	narrador	ao	iniciar	a	história,	ou	nos	

destaques	explicativos	que	ele	faz	para	situar	o	leitor.	Tam-

bém	é	comum	em	edições	especiais	que	elas	apareçam	em	

pequenos	textos	antes	dos	quadrinhos.	

O	que	está	sendo	sugerido	aqui	é	que	num	certo	sen-

tido	o	texto	bíblico	é	montado	em	quadros,	ainda	que	não	em	

quadrinhos.	 É	 justamente	 essa	 estruturação	 que	 ajuda	 a	

forma	 um	 esteio	 para	 a	 popularização	 dos	 quadrinhos	 na	

cultura	ocidental.	
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A	linguagem	acessível	

	

Um	outro	componente	presente	nessa	mistura	de	esti-

los	que	possibilitou	o	surgimento	do	realismo	bíblico	foi	o	

uso	de	uma	linguagem	humilde.	A	bem	da	verdade,	a	humil-

dade	está	em	todo	processo	da	revelação	cristã.	Ela	é	neces-

sária,	primeiro,	como	ato	divino,	sem	o	qual	ninguém	pode-

ria	compreender	a	revelação.	Em	termos	teológicos,	a	glória	

de	Deus	precisa	sempre	de	uma	mediação	para	que	seja	en-

tendida.	Até	mesmo	quando	ele,	segundo	a	melhor	teologia	

cristã,	 resolve	 descer	 a	 este	mundo,	 essa	mediação	 se	 faz	

pelo	critério	da	encarnação.	A	humildade	é	requerida	do	in-

térprete,	como	vimos,	mas	ela	se	faz	presente	na	linguagem.	

Para	 Auerbach	 (2011),	 possivelmente	 influenciado	

pela	preocupação	querigmática	de	Rudolf	Bultmann,	o	texto	

bíblico	 tinha	uma	pretensão	de	 ser	universalmente	aceito,	

uma	vez	que	ele	anuncia	uma	salvação	que	é	para	 todos	e	

todas.	 Para	 que	 esse	 objetivo	 seja	 alcançado,	 a	 linguagem	

precisa	ser	acessível.	Santo	Agostinho	tipifica	essa	preocu-

pação	com	o	caráter	querigmático	do	Evangelho,	buscando	

falar	a	cada	alma	em	suas	pregações.	Na	verdade,		
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Como	cada	ouvinte	é	considerado	um	in-
divíduo	cuja	salvação	está	em	jogo,	o	ser-
mão	é	 infundido	de	muito	mais	emoção	
do	que	 seria	 possível	 numa	 conferência	
filosófica	ou	num	debate	forense.	As	pró-
prias	passagens	didáticas	estão	necessa-
riamente	mescladas	com	o	aspecto	arre-
batador	que	a	teoria	retórica	identifica	ao	
sublime.	E	a	doutrinação	faz	parte	do	es-
tilo	baixo	não	apenas	porque	assim	o	de-
termina	a	 teoria	 retórica,	mas	porque	o	
caráter	heterogêneo	das	comunidades	de	
fiéis	 tornou	 necessário	 que	 se	 pregasse	
em	 estilo	 simples	 e	 acessível	 a	 todos.	
(AUERBACH,	2012,	p.	60)	

Não	é	só	o	que	é	 tratado,	mas	como	é	 tratado.	Essa	

linguagem	acessível	da	literatura	bíblica	e	de	sua	homilia	pa-

vimentaram,	 juntamente	 com	 o	 “capitalismo	 tipográfico”	

(ANDERSON,	2008),	uma	preocupação	cada	vez	maior	com	

a	audiência,	com	a	recepção	da	mensagem.	No	caso	dos	tex-

tos	escritos	essa	abrangência	fomentou	uma	vigorosa	abran-

gência	de	um	mercado	consumidor.	Auerbach	mesmo	des-

taca,		

O	propósito	dessa	humildade	ou	‘baixeza’	
estilística	é	o	de	tornar	a	Escritura	aces-
sível	 a	 todos,	mesmo	 ao	 último	 dos	 ho-
mens,	de	modo	que	cada	qual	seja	atraído	
e	 tomado	por	 ela,	 que	possa	 sentir-se	 à	
vontade	 nela.	Mas	 o	 conteúdo	 da	 Escri-
tura	não	é	imediatamente	compreensível,	
ela	contém	mistérios,	sentidos	ocultos	e	
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muitas	passagens	obscuras.	Contudo,	es-
sas	 coisas	 não	 são	 expressas	 em	 estilo	
culto	e	‘soberbo’,	que	intimida	e	afasta	os	
ouvintes	 mais	 simples.	 Pelo	 contrário:	
todo	aquele	que	não	for	 leviano	(e,	por-
tanto,	 superficial,	 sem	 humildade)	 po-
derá	penetrar	seu	sentido	mais	profundo;	
a	Escritura	 ‘cresce	com	as	crianças’,	 isto	
é,	as	crianças	aprimoram-se	em	sua	com-
preensão.	E	entretanto	são	poucos	os	que	
a	 compreendem	 de	 fato,	 e	 isso	 não	 por	
falta	de	erudição,	mas	sim	de	humildade	
autêntica.	(AUERBACH,	2012,	p.	57)	

	
Acessibilidade	esta	que	se	torna	possível	pela	lingua-

gem,	 assim	 como	 também	 pela	 já	 nominada	 identificação	

com	os	problemas	existenciais,	já	que	o	cristianismo	melhor	

retratou	os	dilemas	humanos	de	modo	“mais	fortemente	ex-

citante,	 antitética	 e	 até	 paradoxal	 do	 que	 a	 Antiguidade”.	

(AUERBACH,	2012,	p.	288)		

Essa	humildade,	presente	numa	linguagem	acessível,	é	

que	viabilizou	o	fomento	de	um	mercado	leitor,	o	qual	será	

alimentado	 também	 pelos	 quadrinhos.	 No	 entanto,	 e	 aqui	

cabe	uma	ressalva,	a	preocupação	com	o	mercado	editorial	

que	alcançou	o	realismo	moderno	foi	um	dos	elementos,	se-

gundo	Auerbach	(2011),	para	o	ocaso	do	realismo	moderno.		

A	linguagem	acessível	se	faz	presente	nas	HQs.	Ainda	

que	as	tramas,	os	enredos	possam	conter	alguma	nuança	que	
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requeira,	em	algum	momento,	um	nível	de	conhecimento	um	

pouco	maior,	a	apreciação	de	cada	história	é	normalmente	

apreendida	por	si.	Se	não	o	todo	daquela	história,	por	vezes	

inviabilizada	na	sua	apreciação	pela	edição	continuada,	em	

partes,	ao	menos	naquele	exemplar	que	foi	adquirido.	Tal	ca-

pacidade	de	se	fechar	a	ponto	de	ser	recebido	pelo	leitor,	as-

sim	como	se	abrir	para	outras	HQs	correlatas	ou	mesmo	de	

continuação,	é	referencialmente	viabilizada	pela	linguagem	

acessível	e	pelas	 ilustrações	que	despertam	o	prazer	esté-

tico,	visual	do	leitor.	

	

3ª	 Suspeita:	 além	 da	 proximidade	 estilística,	 há	 uma	
base	comum	que	torna	uma	HQ	capaz	de	ser	apreendida	

	

A	grande	questão	é:	onde	residiria	essa	base	comum?	

O	que	foi	abordado	até	este	momento	é	a	possibilidade	de	

pontos	de	 contato,	 a	partir	de	elementos	 comuns	entre	as	

HQs	e	a	análise	estilística	de	Auerbach.	Esses	elementos,	no	

entanto,	 quando	muito	 são	 decorrentes	 da	 sugestiva	 base	

comum	que	passa	a	ser	comentada.	Estamos	falando,	e	agora	

pensando	nas	HQs	do	Ocidente,	nesse	esteio	da	cultura	oci-

dental	que	é	a	Bíblia	(FRYE,	2004;	FOSDICK,	1961).		
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Se	não	todas,	também	não	são	poucas	as	HQs	que	com-

partilham	uma	estrutura	narrativa	similar	a	dos	mitos	reli-

giosos.	Os	quadrinhos	também	revelam	uma	base	religiosa	a	

qual	 não	 precisa	 ser	 necessariamente	 cristã,	mas	 que	 não	

deixa	de	receber	influência	do	cristianismo	seja	no	trato	es-

tético,	seja	na	história	contada.	Sim,	a	forma	narrativa,	espe-

cialmente	a	que	conduz	ao	traço	característico	do	“U”	obser-

vado	por	Frye	(2004)	na	literatura	bíblica,	também	pode	ser	

notado	nas	HQs.	Uma	história	que	tem	um	começo	e	que	já	

convida	a	uma	série	de	precipitações,	de	adversidades,	de	

desafios,	mas	que	no	final	termina	bem.		

As	possíveis	razões	para	essa	base	comum	passam	por	

essa	base	mitológica	comum	das	religiões,	pela	base	religi-

osa	presente	nos	quadrinhos	e	na	vida,	pelo	caráter	ôntico	

da	condição	religiosa	que	se	encontra	no	humano,	e	pela	in-

fluência	da	Bíblia	na	cultura	ocidental.	Tais	marcações	são	

importantes	para	a	formação	da	base	comum	que	viabiliza	a	

interpretação	no	modelo	sugerido	por	Schleiermacher	para	

a	técnica	hermenêutica.		

A	luta	de	Thor	contra	Jormungand,	“a	serpente	que	cir-

cunda	a	 terra”	 (LEE,	2018,	p.	133),	é	um	exemplo	 interes-

sante	para	análise	nesse	momento.	Primeiro,	porque	parece	

haver	 uma	 base	 comum	mitológica,	 o	 que	 é	 estudado	 em	
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Teologia	das	Religiões,	uma	vez	que	a	inferência	mitológica	

nórdica	ao	mal	 como	uma	serpente,	 encontra	uma	corres-

pondência	na	mitologia	judaico-cristã.	Segundo,	porque	essa	

é	uma	das	poucas	histórias	que	não	cumpre	o	pressuposto	

de	Frye,	uma	vez	que	Thor	mata	e	“morre”	no	 final.	Nesse	

sentido,	ainda	que	a	apropriação	não	seja	a	melhor,	a	base	

comum	permite	que	haja	uma	compreensão	mínima	sobre	a	

história	contada.	Como	bem	lembra	o	filósofo	francês:	“tal-

vez	não	haja	criação	simbólica	que	não	se	enraíze,	em	última	

instância,	no	fundo	simbólico	comum	da	humanidade”.	(RI-

COEUR,	1989,	p.	41)		

Sugestiva	também	é	que	a	morte	deflagra	o	fim	de	Thor	

e	de	Jormungand.	Na	teologia	cristã,	a	figura	para	o	adversá-

rio	do	crente,	a	saber,	Satanás,	é	a	Serpente.	O	seu	poder,	in-

fluência	e	malefício	acabam	no	momento	em	que	o	 crente	

morre.	A	morte	do	crente,	assim	como	a	“morte”	de	Thor,	re-

presenta	o	fim,	a	“morte”	de	Jormungand.	

Sem	essa	base	comum,	sem	esse	ponto	de	contato	que	

reúna	a	compreensão,	o	risco	é	de	uma	produção	cultural	fi-

car	com	dificuldade	ou	até	sem	assimilação.	Ao	falar	da	re-

jeição	de	Racine	na	Alemanha	devido	a	diferença	histórica	e,	

porque	não	dizer,	o	ranço	cultural	entre	ela	e	a	França,	Au-

erbach	aponta	que	
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Na	Alemanha,	porém,	desde	o	despertar	
de	uma	cultura	nacional,	Racine	perma-
neceu	 incompreendido	 e	 pouco	 amado;	
ele	nos	é	estranho	no	bem	e	no	mal.	Não	
vivemos	uma	era	régia,	um	século	de	Luís	
XIV,	e	não	possuímos	uma	camada	social	
que,	liberta	dos	vínculos	do	curso	diário,	
tenha	 podido	 livremente	 representar	 e	
fruir	seus	desejos;	e	uma	certa	humildade	
aqui	 e	 ali	 pequeno-burguesa,	 mas	 uma	
vez	 ou	 outra	 também	nobre,	 resiste	 em	
nós	 a	 uma	 casta	 dominante	 tão	 formal,	
que	ignora	outro	conteúdo	da	vida	a	não	
ser	 suas	 paixões	 (AUERBACH,	 2012,	 p.	
210)	

	
A	base	comum	também	se	volta	para	o	trato	dos	perso-

nagens.	 Sejam	 mostrados	 como	 heróis	 acabados,	 sejam	

apontados	com	suas	crises	existenciais,	o	trato	dos	persona-

gens,	uma	herança	do	realismo,	é	também	encontrado	na	li-

teratura	fantástica.	Nas	HQs	são	os	desenhistas	que	melhor	

se	incubem	dessa	ação,	detalhando	nas	ilustrações	as	fases	

dos	personagens.	Um	Thor	no	“limbo”	aparece,	por	exemplo,	

desprovido	de	sua	roupa	característica.	

Como	 foi	 visto	 anteriormente,	 a	 própria	 Bíblia	 apre-

senta	seus	heróis.	A	religião	os	cultiva.	Ainda	que	tais	heróis	

sejam	 revestidos	 num	 primeiro	 momento	 de	 um	 caráter	

anti-heroico,	pois	nenhum	deles	se	parecia	realmente	com	
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um,	eles	no	final	da	narrativa	se	mostram	agora,	em	sua	mai-

oria,	conformados	a	esse	título.	

Se	é	verdade	que	os	heróis	bíblicos	ganham	um	“sta-

tus”	de	deuses	no	final	da	sua	vida,	devido	a	sua	maior	apro-

ximação	com	a	divindade;	já	os	heróis	gregos	nasciam	com	

esse	contorno	divino.	Eles	são	deuses,	filhos	dos	deuses	que	

adquirem	uma	experiência,	mas	não	uma	condição	humana.	

Esta	última	depende	da	plena	vivência	da	existencialidade,	

só	acessível	pela	fragilidade.		

É	justamente	essa	fragilidade	presente	no	realismo	bí-

blico	o	principal	elemento	de	identificação	do	leitor	com	o	

personagem	bíblico.	Assim	se	expressam	Dusilek	e	Dreher,	

Outro	 importante	 fator	 da	 recepção	 bí-
blica	 é	 o	 seu	 realismo	que	 se	 apresenta	
numa	 vivacidade	 narrativa,	 numa	 retó-
rica	do	discurso	(Auerbach,	2011,	p.	41)	
que	 desperta	 o	 interesse	 do	 leitor.	 Esse	
realismo	 faz	 com	que	os	 heróis	 bíblicos	
não	ganhem	contornos	mitológicos	como	
seus	 similares	 gregos,	 sendo	 seus	 feitos	
dignos	de	nota.	São	de	fato	atos	heroicos.	
A	 fragilidade	 e	 a	 fraqueza	 com	 que	 são	
apresentados	aproxima	suas	vidas	com	a	
do	leitor,	criando	um	elo	de	identificação	
(Auerbach,	1996,	p.	29).	Há	no	realismo	
bíblico	 uma	 identificação	 com	 o	 lei-
tor/ouvinte	 de	 sua	 narrativa,	 e	 isso	 se	
deve	 à	 humanidade	 presente	 nos	
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personagens	 bíblicos	 (Bloom,	 2012,	 p.	
44).	(DUSILEK	e	DREHER,	2018,	p.	160)	

	

Ao	se	abordar	a	questão	da	identificação,	elemento	ofe-

recido	especialmente	pela	 literatura	bíblica	no	seu	convite	

ao	leitor	para	que	se	insira	em	sua	estrutura	teleológica,	em	

sua	 proposição	 de	 uma	 história	 universal	 (AUERBACH,	

2011),	aponta-se	para	uma	influência	do	modo	narrativo	re-

ligioso.	Não	é	só	contar	uma	história,	mas	trazer	o	leitor	para	

vivenciá-la,	ou	ainda	para	o	leitor	se	espelhar	no	texto.		

Ao	que	tudo	indica	nem	toda	HQ	somente	conta	uma	

história.	Não	é	só	um	entretenimento,	mas	uma	problemati-

zação	da	vida.	Quando	um	reconhecido	herói	não	consegue	

resolver	um	determinado	problema,	não	está	se	afirmando	a	

dificuldade	da	vida?	E	ao	fazer	isso,	não	se	estabelece	uma	

conexão	com	o	leitor	que	possui	problemas	insolúveis	e	que	

segue	a	vida	de	modo	heroico,	debelando	o	que	pode	ser	re-

solvido?	Esse	convite	a	uma	identificação,	mais	do	que	a	con-

templação	de	um	retrato,	e	que	molda	estrutural	e	arqueti-

picamente	a	consciência	interpretativa	na	cultura	ocidental	

só	é	possível	por	conta	de	séculos	de	leitura	e	releitura	do	

texto	bíblico.		

	

Conclusão	
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O	que	seria	de	se	esperar	ao	final	de	um	texto	que	co-

meçou	com	uma	estranheza?	O	mais	correto	é	que	ela	tenha	

sido,	se	não	de	todo,	em	grande	parte	dissipada.	Foi	isso	que	

procurou-se	fazer	ao	longo	de	toda	essa	abordagem,	na	qual	

optou-se	 por	 tentar	 responder	 a	 três	 suspeitas	 iniciais,	 as	

quais	metodologicamente	conduziram	esta	pesquisa.	Todas	

elas	procuravam	atender	a	uma	discussão	de	fundo:	em	que	

a	 estética	 de	 Auerbach,	 em	 sua	 abordagem	 de	 literatura	

comparada	entre	a	literatura	clássica	grega	e	a	literatura	bí-

blica,	poderia	contribuir	para	a	recepção	de	HQs?		

Nesse	sentido,	assinalamos	que:		

a) Sim,	ao	que	tudo	indica,	a	primeira	suspeita	se	con-

firmou.	Os	heróis	das	HQs	nascem	pagãos	e	quando	morrem,	

justamente	porque	morrem,	se	tornam	cristão	no	trato	lite-

rário.	Percebemos	que	os	heróis	sem	fenotipicidade	para	tal,	

numa	clara	quebra	do	decoro	da	literatura	clássica	grega	e	

identificação	com	a	narrativa	bíblica,	uma	vez	feitos,	ou	até	

mesmo	“eleitos”	heróis,	tem	iniciado	seu	processo	de	mode-

lagem.	Assinalamos	ainda	que	os	deuses	 feitos	heróis,	por	

uma	decisão	editorial,	passaram	a	ter	uma	modelagem	exis-

tencial	em	algum	momento.	Naqueles	que	não	houve	quebra	

do	decoro	seguem	cumprindo	o	traço	estilístico	grego;	
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b) Existem	elementos	que	apontam	para	uma	possível	

colaboração	e	 influência	do	modo	de	narratividade	bíblica	

para	com	a	narratividade	das	HQs.	Os	elementos	que	melhor	

demonstram	essa	possível	influência	são	a	presença	de	uma	

linguagem	acessível,	as	sarjetas	que	convidam	a	um	preen-

chimento	 interpretativo	pela	 imaginação,	bem	como	a	efe-

tiva	participação	do	narrador.	

c) Há	 uma	 base	 cultural,	 quando	 falamos	 em	 HQs	

abrangidas	pela	cultura	ocidental,	cujo	esteio	reside	no	cris-

tianismo	e	na	literatura	bíblica.	Isso	impacta	as	HQs	no	seu	

modo	 de	 estruturação	 e	 na	 sua	 pretensão	 de	 estabelecer	

uma	identificação	com	o	leitor,	que	muito	se	dá	por	meio	de	

uma	vivacidade	narrativa.	

Tais	aproximações	permitem	afirmar	a	possibilidade	

da	leitura	e	da	aplicação	da	contribuição	estilística	de	Auer-

bach	 na	 recepção	 das	 HQs.	 Penso	 ser	 os	 elementos	 aqui	

apontados	suficientes	para	demonstrar	essa	possibilidade.	

Agora	uma	última	palavra.	Ao	chegar	ao	 final	desse	

texto,	penso	ser	oportuno	uma	analogia	a	partir	da	percep-

ção	romântica	de	Auerbach	com	aplicação	ao,	por	muitos,	es-

tigmatizado	universo	das	HQs.	Ao	 falar	do	projeto	de	uma	

crítica	embutida	no	conceito	de	uma	evolução,	de	um	pro-

gresso	 cultural,	 pelo	 qual	 se	 avalia	 uma	 cultura	 anterior	



 
 

 126 
 

pelos	padrões	de	uma	cultura	posterior,	esquecendo-se	de	

que	cada	época	atinge	seu	ápice	como	Auerbach	defende	que	
	
Se	cada	povo	e	cada	época	podem	produ-
zir	suas	próprias	formas	de	arte	e	de	vida,	
perfeitas	cada	qual	em	si	mesma,	desen-
volvendo-se	segundo	suas	próprias	leis	e	
seu	 próprio	 gênio,	 a	 História	 se	 torna	
uma	evolução	extremamente	rica	de	for-
mas	humanas,	e	facilmente	se	é	levado	a	
ver	 nelas	 realizações	 sucessivas	 das	
ideias	 de	 um	 gênio	 universal,	 de	 Deus;	
concepção	tão	profunda	quão	dinâmica,	e	
que	 propicia	 uma	 compreensão	 do	 de-
senvolvimento	histórico	mais	ampla,	rica	
e	múltipla	que	a	concepção	de	progresso	
contínuo	 numa	única	 linha,	 corrente	 no	
século	XVIII,	em	que	toda	nova	etapa	da	
civilização	parecia	superior	à	precedente	
e	 lhe	 retirava,	 em	 princípio,	 todo	 valor	
próprio.	(AUERBACH,	1972,	p.	231)		

		

Nesse	sentido	e	que	também	se	aplica	ao	universo	das	

HQs	

O	risco	do	distanciamento	é	 a	 avaliação	
crítica	dos	textos	pelas	experiências	lite-
rárias	 da	 cultura	 posterior.	 Para	 Auer-
bach,	dentro	de	uma	perspectiva	valora-
tiva	presente	no	historicismo,	uma	obra,	
um	texto	deve	ser	avaliado	pelas	concep-
ções	estéticas	ou	morais	do	seu	próprio	
tempo	 (Auerbach,	 2011,	 p.	 377).	 Como	
Auerbach	bem	coloca,	“ninguém	levaria	a	
sério	um	crítico	que	condenasse	a	arte	de	
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Shakespeare	 ou	 de	 Rembrandt,	 ou	 até	
mesmo	 os	 desenhos	 dos	 primitivos	 da	
era	glacial,	como	sendo	de	mau	gosto	por-
que	não	se	adaptam	aos	padrões	estéti-
cos	 estabelecidos	 pela	 teoria	 clássica	
grega	 ou	 romana”	 (Auerbach,	 2012,	
p.341).	 Além	 disso,	 a	 estética	 moderna	
aponta	para	a	viabilidade	de	diferentes	ti-
pos	 de	 abordagem,	 de	 ancoragem	 ao	
texto,	o	que	mostra	que	o	distanciamento	
abre	 novos	 caminhos	 para	 a	 percepção	
textual.	 (DUSILEK	 e	 DREHER,	 2018,	 p.	
177)	

	

Por	fim:	por	que	não	encontrar	esses	novos	caminhos	

nas	HQs?	
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Explorando	o	caminho	da	intertextualidade	de	
Superman	em	Reino	do	Amanhã:	diálogos	dia-

crônicos	com	as	origens	do	herói	
	

Vanderlis	Legramante	Barbosa		
Eluiza	Bortolotto	Ghizzi	

	

Introdução1	

	

A	teoria	semiótica	fundada	por	Charles	Sanders	Peirce	

(1839-1914)	foi	desenvolvida	a	partir	de	uma	arquitetura	fi-

losófica	amparada	pela	Fenomenologia,	uma	quase-ciência,	

que	investiga	como	os	fenômenos	se	apresentam	e	são	apre-

endidos	na	nossa	mente.	Como	membro	das	Ciências	Nor-

mativas2,	a	semiótica,	ou	lógica,	se	desenvolve	por	meio	dos	

ramos	da	Gramática	Especulativa,	da	Lógica	Crítica	e	da	Me-

todêutica.	Para	este	estudo	abordamos	o	ramo	da	Gramática	

Especulativa,	que	trata	do	estudo	do	signo	triádico,	da	semi-

ose	e	dos	tipos	de	signos	nas	suas	potencialidades	significan-

tes.	 A	 esse	 ramo	 da	 Semiótica	 cabe	 “descrever,	 analisar	 e	

 
1 Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado na área 
de Linguística e Semiótica no programa Estudos de Linguagens da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na linha de pesquisa Práti-
cas e Objetos Semióticos. 
2 A Fenomenologia é a primeira das ciências filosóficas de Peirce, seguida 
pela Ciência Normativa, que compreende a Estética, a Ética e a Lógica (ou 
Semiótica). A terceira e última dessas ciências é a Metafisica. 
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avaliar	todo	e	qualquer	processo	existente	de	signos	verbais,	

não-verbais	e	naturais”.	(SANTAELLA,	2008,	p.	4)		

Para	um	diálogo	entre	essa	semiótica	e	os	signos	das	

histórias	 em	 quadrinhos,	 este	 artigo	 parte	 do	 referencial	

teórico	da	semiótica	peirciana	para	inserir-se	no	contexto	da	

criação	 do	 gênero	 super-herói	 e	 da	 sua	 consolidação	 ao	

longo	 dos	 anos,	 desde	 seu	 início,	 em	 1938,	 com	 especial	

atenção	para	a	trajetória	do	Superman	e	o	modo	como	ele	é	

apresentado	em	uma	das	mais	consagradas	obras	dos	qua-

drinhos,	a	graphic	novel	Reino	do	Amanhã	(2013)3,	de	Mark	

Waid	(roteiro)	e	Alex	Ross	(arte).	Para	isso,	tomam-se	como	

corpus	de	análise	duas	imagens	desse	personagem,	separa-

das	no	tempo:	a	primeira	consta	do	primeiro	quadro	no	qual	

Superman	é	apresentado	na	supracitada	graphic	novel,	pu-

blicada	em	2013;	a	segunda	consta	da	capa	da	primeira	re-

vista	exclusiva	das	aventuras	do	“Homem	do	Amanhã”,	a	re-

vista	Superman	nº	1,	de	Joe	Shuster	e	Jerry	Siegel,	publicada	

em	1939.	

 
3 A versão utilizada neste estudo trata-se da edição definitiva de 2013, pela 
Panini. Inicialmente, a obra foi publicada em quatro partes, entre maio e 
agosto de 1996, nos Estados Unidos. No Brasil, essas edições saíram pela 
Editora Abril, de julho a agosto de 1997. Em abril de 1998, a mesma editora 
publicou a edição compilada e encadernada. Em agosto de 2004, a Panini, 
lança também em edição encadernada. 
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O	 percurso	 metodológico	 adotado	 parte	 da	 imagem	

mais	recente	(de	Reino	do	Amanhã/2013	[1996])	–	denomi-

nando-a	“imagem-signo”	–	para	a	mais	antiga	(capa	da	re-

vista	Superman	nº	1/1939)	–	denominando-a	“imagem-ob-

jeto”.	Esse	percurso	é	fiel	à	sugestão	que	desencadeou	esta	

análise,	dada	quando	da	observação	da	 imagem	de	Super-

man	no	primeiro	quadro	da	obra	Reino	do	Amanhã	 (2013	

[1996]),	 após	 se	 perceber	 que	 ela	 guardava	 semelhanças	

com	a	imagem	da	capa	da	revista	Superman	nº	1.	Daí	se	infe-

riu	uma	intertextualidade	que	poderia	ser	analisada	semio-

ticamente.	

O	estudo	iniciou	pela	observação	e	caminhou	pelas	im-

pressões	qualitativas	que	a	imagem-signo	suscita	em	relação	

à	imagem-objeto.	Para	o	desenvolvimento	da	análise	propri-

amente	dita,	fundamentamos	o	processo	investigativo	tendo	

em	vista	noção	de	signo	triádico	de	Peirce	e	as	três	tricoto-

mias	de	signos	consideradas	por	ele	mais	relevantes:	(1)	a	

do	signo	em	si,	(2)	a	da	relação	entre	signo	e	objeto	e	(3)	a	

da	 relação	entre	 signo	e	 interpretante;	 elegemos,	 em	cada	

uma,	os	elementos	das	tríades	que	melhor	expressam	as	re-

lações	dialógicas	observadas	na	comparação	entre	as	duas	

imagens.	
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Da	perspectiva	do	signo	em	si	e	considerando	já	o	diá-

logo	entre	as	duas	imagens,	o	fundamento	do	signo	é	o	modo	

como	a	imagem-signo	capta	a	imagem-objeto;	são	as	quali-

dades,	singularidades	e	possíveis	esquemas	gerais	que	po-

tencializam	o	vínculo	entre	as	duas	imagens.	Na	medida	em	

que	faz	essa	captura,	a	imagem-signo	traz	para	dentro	de	si	

uma	 primeira	 representação	 da	 imagem-objeto,	 consti-

tuindo,	assim,	um	objeto	interno	ao	signo,	chamado	por	Pei-

rce	de	objeto	imediato	(enquanto	a	imagem-objeto,	externa	

ao	signo,	corresponde	ao	conceito	de	objeto	dinâmico).	Os	

interpretantes	dessa	imagem-signo,	por	sua	vez,	deverão	re-

sultar	de	um	exercício	de	síntese	dos	significados	possíveis	

a	partir	da	relação	sígnica	com	a	imagem-objeto	e,	também,	

da	experiência	dos	possíveis	intérpretes.	Levando	em	conta,	

portanto,	 as	 relações	 signo-objeto-interpretante	 nas	 ima-

gens	selecionadas	para	este	estudo,	procuramos	compreen-

der	como	se	dá	sua	intertextualidade	e	como	esta	vincula	a	

origem	do	gênero	super-herói	nos	quadrinhos	com	o	enredo	

da	obra	Reino	do	Amanhã	(2013	[1996]).		

Para	 subsidiar	 o	 leitor	 com	 informações	 históricas	 e	

conceituais	 que	 devem	 ser	 previamente	 compreendidas	

para	acessar	o	processo	 semiótico	envolvendo	as	 imagens	

selecionadas	 para	 o	 estudo,	 destacamos	 que	 as	 aventuras	
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desse	personagem	dos	quadrinhos	de	super-heróis,	Super-

man,	vêm	sendo	reconfiguradas	desde	a	primeira	publica-

ção,	em	1938.	Analogamente,	questões	voltadas	para	os	va-

lores	e	para	as	atitudes	dos	outros	personagens	do	gênero	

super-herói	têm	sido	reelaboradas	ao	longo	dos	últimos	80	

anos.	Desse	modo,	com	a	finalidade	de	contextualizar	o	es-

tudo	proposto	para	este	artigo,	consideramos	a	seguir	algu-

mas	transformações	no	conceito	de	super-herói	que	podem	

ser	notadas	ao	acompanharmos	aspectos	da	história	do	gê-

nero.		

Mudanças	internas	do	gênero	super-herói	

Na	análise	de	Weldon	(2016),	o	gênero	de	quadrinhos	

de	super-heróis	teve	origem	com	a	publicação	da	primeira	

história	de	Superman,	em	1938,	na	revista	Action	Comics	nº	

1. Antes	disso,	no	início	da	década	de	1930,	havia	o	que	era

chamado	de	Era	de	Aventura,	que	corresponde	ao	período

de	publicação	de	obras	com	personagens	adaptados	de	ro-

mances,	 como	Tarzan	 e	 Zorro,	 além	de	 outras	 com	heróis

como	Flash	Gordon	(1934),	Madrake	(1934)	e	O	Fantasma

(1936),	que	lutavam	pelo	bem,	mas	sem	superpoderes.	So-

mente	quando	Superman	estreou	nos	quadrinhos,	em	1938,
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inaugurando	a	chamada	Era	de	Ouro4,	criou-se	um	perfil	de	

super-herói,	 com	histórias	despretensiosas,	abordando	as-

suntos	voltados	para	a	corrupção,	a	política,	a	exploração	de	

funcionários	por	empresários,	a	violência	contra	a	mulher,	

enfatizando,	assim,	enredos	de	ação.	

O	escritor	Jerry	Siegel	e	o	desenhista	Joe	Shuster	foram	

os	criadores	do	personagem	Superman,	um	arquétipo	de	he-

rói	 voltado	 para	 a	 justiça	 e	 a	 verdade.	 Essa	 concepção	 de	

construção	dos	super-heróis	foi	gerada,	sobretudo,	levando	

em	conta	o	 contexto	histórico	da	 época,	marcado	pela	 Se-

gunda	Guerra	Mundial.	Nesse	período,	os	super-heróis	pas-

saram	a	enfrentar	vilões	que	praticavam	atos	de	criminali-

dade,	cometendo	assaltos	a	bancos	e	assassinatos.	Essa	re-

presentação	 justiceira	 foi	 introduzida	na	primeira	história	

de	super-herói	na	Action	Comics	nº	1,	apresentando	o	perso-

nagem	Superman	como	um	paladino	da	justiça.	O	momento	

de	conflitos	oriundos	da	Guerra	propiciava	que	as	aventuras	

compostas	por	heróis	imbatíveis	conquistassem	o	gosto	dos	

 
4 A Era de Ouro teve início com a publicação da Action Comics nº 1, apre-
sentando, em 1938, o primeiro personagem com superpoderes, Superman. A 
partir dessa edição outros personagens como Batman e Mulher-Maravilha fo-
ram criados. As histórias desse período são marcadas por roteiros simples em 
que os personagens combatem o crime e lutam contra vilões representados 
por políticos corruptos, empresários que exploram os funcionários e defen-
dem as mulheres de atos de violência.   
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leitores	e	possibilitaram	a	criação	de	novos	heróis	como	Bat-

man	(1939),	Capitão	América	(1940),	Capitão	Marvel	(1940)	

(atualmente	 conhecido	 como	 Shazam),	 Flash	 (1940),	 Mu-

lher-Maravilha	 (1941),	 entre	 outros	 que	 se	 inspiraram	no	

sucesso	de	Superman.	

Após	a	Segunda	Guerra	Mundial,	no	final	da	década	de	

1940,	as	histórias	dos	super-heróis	começaram	a	perder	o	

prestígio.	O	número	de	super-heróis	era	grande	e	a	recor-

rência	das	 tramas	de	histórias	 já	havia	 se	esgotado,	 resul-

tando	na	queda	de	vendas	de	quadrinhos.	Sem	contar	que	

com	o	fim	da	Guerra,	também,	as	histórias		
	
coloridas,	patrióticas,	fáceis	de	ler	e	em-
baladas	em	um	formato	portátil	e	simples	
de	trocar,	só	serviam	para	lembrar	os	ho-
mens	 cansados	 que	 voltavam	 para	 casa	
de	um	tempo	difícil	e	sombrio.	(WELDON,	
2016,	p.	90)	
		

Conforme	Morrison	 (2012,	 p.	 72),	 o	 conceito	 conhe-

cido	até	então	de	super-herói	foi	substituído,	após	a	Guerra,	

por	gêneros	de	terror,	humor,	romance	e	ficção	científica.	Os	

personagens	que	conquistaram	o	gosto	e	o	sucesso	de	ven-

das	passaram	a	ser	“zumbis,	junkies,	monstros	radioativos	e	

assassinos	suarentos”.			
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O	contexto	dos	quadrinhos	de	1950	mudou	para	o	que	

Morrison	(2012)	chamou	de	guinada	para	as	trevas,	devido	

às	publicações	da	editora	Entertaining	Comics	(EC),	que	se	

popularizou	com	histórias	perturbadoras	de	terror,	assassi-

natos,	 suspense	 com	 “corruptores	 astuciosos	 de	 crianças,	

com	artefatos	monstruosos	criados	por	especialistas	em	de-

turpar	mentes	jovens	e	impressionáveis	e	levá-las	ao	crime”,	

instaurando	uma	espécie	de	pânico	moral	da	população.	

Foi	nesse	cenário	que	o	psiquiatra	Fredric	Wetham	es-

creveu	o	livro	A	Sedução	do	Inocente	(Seduction	of	the	Inno-

cent,	1954),	tecendo	duras	críticas	ao	universo	dos	quadri-

nhos	 como	 uma	 forma	 de	 leitura	 que	 estimulava	 a	 delin-

quência	juvenil	e	incitava	os	jovens	a	comportamentos	an-

tissociais.	A	publicação	desse	 livro	 foi	 alvo	de	muita	polê-

mica	devido	às	afirmações	feitas	pelo	autor	de	que	os	qua-

drinhos	eram	“inimigos	da	América”	(MORRISON,	2014,	p.	

74).	 Declarações	 sobre	 a	 sexualidade	 dos	 heróis	 faziam	

parte	 da	 argumentação	 do	 Dr.	Wetham	 contra	 os	 quadri-

nhos,	referindo-se	a	um	suposto	relacionamento	homosse-

xual	entre	Batman	e	Robin;	a	Mulher-Maravilha	como	“uma	

lésbica	exibida,	representando	uma	ilha	de	sapatas	militan-

tes	e	pervertidas”;	e	ao	Superman	como	uma	“distorção	fas-

cista	da	verdade”	(MORRISON,	2014,	p.	75).	Essa	investida	
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inflamou	os	ânimos	da	sociedade	contra	os	quadrinhos,	uma	

vez	que,	de	acordo	com	Morrison	(2014,	p.	75-76),	o	diag-

nóstico	de	Wertham	era	o	de	que	“as	crianças	não	 tinham	

desenvolvimento	 suficiente	para	 separar	 a	 fantasia	 exage-

rada	de	seus	quadrinhos	da	realidade	cotidiana”.	Como	res-

posta	a	essa	reação	social	em	relação	às	histórias,	que	eram	

universais	e	para	todos	os	públicos,	em	1954,	foi	elaborado	

um	 código,	 estipulando	 a	 “obrigatoriedade”	 de	 um	 selo	

“Aprovado	pelo	Código	de	Ética	dos	Quadrinhos”	(Approved	

by	the	Comics	Code	Authority)	que	deveria	constar	nas	histó-

rias	para	serem	distribuídas.	Consequentemente,	caso	uma	

obra	não	tivesse	a	identificação	desse	selo,	dificilmente	seria	

adquirida	pela	maior	parte	do	público.		

A	elaboração	do	Código	de	Ética	 formalizou	de	vez	o	

final	da	conhecida	Era	de	Ouro.	Os	arquétipos	de	heróis	com	

físicos	 exemplares,	 fortes,	 esbeltos,	 bonitos,	 inteligentes	 e,	

principalmente,	justos	da	Era	de	Ouro,	cederam	espaço	para	

os	da	chamada	Era	de	Prata.	Com	temas	mais	infantis,	a	Era	

de	Prata	teve	início	com	a	publicação	da	revista	Showcase	nº	

4,	com	o	herói	Flash,	em	1956,	em	uma	nova	versão,	esten-

dendo-se	até	o	final	da	década	de	1960,	aproximadamente.	

Esse	período	ficou	marcado	por	edições	de	histórias	volta-

das	para	o	interesse	científico	e	tecnológico,	com	a	finalidade	
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de	atrair	o	público	de	“crianças	espertas	e	ativas	dos	anos	

1950”	(MORRISON,	2012,	p.	81).	Grandes	sucessos	de	super-

heróis	como	Hulk,	Demolidor	(Daredevil),	Homem	de	Ferro	

(Iron	Man)	 e	Thor	 foram	criados	 entre	os	 anos	de	1962	e	

1965.	

A	década	seguinte,	de	1970,	que	ficou	conhecida	com	a	

Era	das	Trevas,	segundo	Morrison	(2012),	configurou	um	es-

tilo	mais	sério,	com	um	olhar	mais	maduro	e	adulto.	Se	a	Era	

de	Prata	dava	sinais	de	procurar	adequar-se	ao	público	in-

fantil,	 esta	 nova	 fase,	 conhecida	 também	 como	 Era	 de	

Bronze,	definia	claramente	seu	público	no	universo	adulto,	à	

medida	 que	 explorava	 temáticas	 complexas	 sobre	 drogas,	

preconceito,	minorias,	entre	outras,	conforme	Reblin	(2013,	

p.	29)	comenta:	

	

Se,	do	início	da	década	de	1940	até	o	final	
da	 década	 de	 1950,	 as	 histórias	 eram	
mais	 despretensiosas,	 na	 segunda	 e	 na	
terceira	 onda,	 isto	 é,	 a	 partir	 da	 Era	 de	
Prata,	mas,	sobretudo,	a	partir	da	Era	de	
Bronze,	as	narrativas	começam	a	adqui-
rir	 cada	vez	mais	um	grau	de	complexi-
dade:	 temas	 delicados	 como	 a	 questão	
das	 drogas,	 das	 doenças	 sexualmente	
transmissíveis,	principalmente	a	AIDS,	as	
relações	de	gênero,	as	questões	atinentes	
à	 etnia,	 à	 homoafetividade,	 começam	 a	
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ser	discutidos	e	abordados	cada	vez	mais	
nas	histórias	em	quadrinhos.	

	

A	 publicação	 das	 edições	 Lanterna	 Verde/Arqueiro	

Verde	nº	85	e	nº	86,	de	1971,	escritas	por	Denny	O´Neil	e	

ilustradas	por	Neil	Adams,	representa	um	arco5	desse	perí-

odo	comentado	pelo	autor.	A	obra	discute	problemas	socio-

políticos,	caracterizando	uma	mudança	radical	nos	quadri-

nhos,	trazendo	conflitos	do	mundo	real	de	volta	às	aventu-

ras.	

À	medida	que	as	eras	 foram	se	sucedendo,	não	só	as	

histórias	ganhavam	novas	configurações	no	perfil	dos	per-

sonagens,	como	os	enredos	e	o	público	alvo	também	foram	

se	modificando.	Outra	etapa	desse	fenômeno	se	fez	presente	

nas	publicações	da	década	de	1980,	conhecida	como	a	Era	

Moderna.	A	obra	Watchmen,	de	Alan	Moore	e	Dave	Gibbons,	

publicada	 em	 1986,	 é	 um	 exemplo	 dessa	 reconfiguração,	

subvertendo	o	arquétipo	inicial	dos	super-heróis	da	Era	de	

Ouro	e	de	Prata.	Nessa	nova	perspectiva	heroica	há	o	desa-

pego	 de	 valores	 morais	 e	 éticos	 das	 eras	 anteriores,	

 
5 O sentido da palavra “arco”, no universo dos quadrinhos, significa partes 
ou fases do trabalho de um escritor ou de uma história em quadrinho. Como 
mencionado no texto, as edições do Laterna Verde/Arqueiro Verde nº 85 e nº 
86 representaram um arco no sentido de introduzir nova proposta nos temas 
dos quadrinhos. 



 

141 
 

desconsiderando,	inclusive,	prioridades	do	universo	dos	he-

róis	como	a	preservação	da	vida	humana.	Outra	obra	desse	

período	é	O	Cavaleiro	das	Trevas	(The	Dark	Knight	Returns),	

criado	por	Frank	Miler,	que	apresenta	um	Batman	sombrio,	

ameaçador,	sofrido,	“com	um	olhar	de	desdém	à	moda	Clint	

Eastwood”	(MORRISON,	2012,	p.	222),	corrompendo	e	dis-

cutindo	estereótipos	do	ideal	de	ser	herói,	 justificando,	as-

sim,	formas	mais	violentas	de	agir	contra	o	crime.		

O	 cenário	de	mudanças	do	estilo	dos	heróis	 também	

marcou	 o	 início	 da	 década	 de	 1990,	 conduzido	 sobretudo	

pela	editora	Image	Comics,	que	apresentou	modelos	de	su-

per-heróis	“selvagens,	movidos	a	testosterona,	que	abriam	

caminho	a	faca	e	metralhadora”.	(MORRISON,	2012,	p.	342)	

Morrison	(2012)	destaca	que	os	heróis	da	Image	Comics	ma-

tavam	e	não	lutavam	por	justiça	social,	mas	sim	por	vingança	

ou	 sem	 propósito.	 E,	 nessas	 disputas,	 os	 “seres	 humanos	

condenados	ficavam	no	meio,	sem	poder	sair	dali”.	(MORRI-

SON,	2012,	p.	286)		

A	partir	do	momento	em	que	as	histórias	em	quadri-

nhos	deixaram	de	ser	leitura	direcionada	apenas	ao	público	

infantil,	o	que	tem	início	após	o	Código	de	Ética	dos	Quadri-

nhos	e	se	define	mais	claramente	a	partir	das	eras	de	Bronze	

e	Moderna,	nas	quais	as	histórias	foram	direcionadas	para	
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um	público	adulto,	surge	um	mercado	também	para	os	leito-

res-colecionadores.	Ao	mesmo	 tempo,	na	década	de	1990,	

essa	 perspectiva	mais	 adulta	 representou	 a	 abertura	 para	

um	novo	estilo	de	construção	de	super-heróis	fundamenta-

dos	por	aspectos	de	coragem,	de	altruísmo,	de	sacrifícios	em	

nome	de	atos	de	nobreza	e	de	justiça.	Morrison	(2012)	justi-

fica	essa	visão	pelo	que	ele	denomina	Renascença	dos	qua-

drinhos.	Esse	período	foi	consolidado	pelo	retorno	de	prin-

cípios	morais	e	éticos	de	muitos	heróis,	que	vinham	se	per-

dendo	desde	a	década	de	1980,	principalmente.	O	autor	des-

taca	o	roteirista	Mark	Waid	como	o	responsável	por	aprimo-

rar	 o	 senso	 de	 justiça	 dos	 super-heróis	 no	 ano	 de	 1996,	

quando	publica	o	clássico	da	DC,	Reino	do	Amanhã,	em	par-

ceria	com	o	artista	Alex	Ross.	

Essa	graphic	novel	representou	um	marco	nas	edições	

das	histórias	em	quadrinhos,	considerando	o	período	espe-

cífico	em	que	foi	publicada,	um	período	em	que	grande	parte	

das	aventuras	de	super-heróis	da	Image	Comics,	principal-

mente,	eram	trazidos	de	forma	apelativa	em	relação	aos	as-

pectos	físicos,	com	corpos	exuberantes,	musculosos,	até	des-

proporcionais,	 e	 com	 armas	 enormes.	 Conforme	 descreve	

Knowles	(2008,	p.	27):	
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No	 início	 da	 década	 de	 1990,	 editoras	
como	Image,	Acclaim	e	Malibu	produziam	
uma	espécie	de	versão	“crack-cocaína”	de	
super-herói.	O	modelo	foi	criado	por	Rob	
Liefeld,	 antes	 contratado	 pela	 Marvel,	
que	 desenvolveu	 uma	 linguagem	 ber-
rante	de	truques	visuais	a	fim	de	excitar	
os	 leitores	 mais	 ingênuos.	 No	 lugar	 de	
atletas	 mais	 esguios	 e	 idealizados,	 com	
uniformes	vistosos	mas	de	bom	gosto,	os	
super-heróis	 tornaram-se	 um	 punhado	
de	 veias	 saltadas	 e	músculos	 anaboliza-
dos,	 com	 trajes	 absurdos	 de	 influência	
punk,	pernas	cibernéticas	e	grotescas	ar-
mas	automáticas.	
	

O	contexto	das	histórias	estava	mais	pesado,	agressivo	

e	violento,	principalmente	depois	de	O	Cavaleiro	das	Trevas	

e	Watchmen,	que	representou	para	os	autores	Mark	Waid	e	

Alex	Ross	a	desvalorização	de	alguns	conceitos	de	moral	e	de	

ética	da	conduta	dos	heróis.	Em	Reino	do	Amanhã	(Kingdom	

Come)	há	uma	crítica	tácita	a	esse	tipo	de	produção,	enfati-

zada	em	um	enredo	que	procura	resgatar	os	valores	origi-

nais	dos	super-heróis,	em	detrimento	daquilo	que	“a	nova	

geração	de	super-heróis	dos	quadrinhos	estava	fazendo	com	

as	revistas	e	com	o	mercado”	(KNOWLES,	2008,	p.	30).	Em	

outras	palavras,	valores	de	justiça	e	de	conduta	dos	heróis,	

tidos	como	da	velha	escola	ou	da	Era	de	Ouro	dos	quadri-

nhos,	 são	 revisitados,	 no	 intuito	 restabelecer	 conceitos	
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clássicos	e	nobres	dos	super-heróis	que	lutaram	pela	paz	e	

preservam	a	vida	da	humanidade.	

Nos	próximos	itens,	acrescentamos	a	esse	breve	relato	

histórico-conceitual	 uma	 apresentação	 das	 imagens	 sob	

análise.	Tal	como	propusemos	no	início	deste	artigo,	os	sig-

nos	 de	 semelhanças	 entre	 as	 duas	 imagens	 do	 Superman	

apontam	para	possibilidades	de	diálogo	entre	duas	obras	da	

história	do	herói,	que	analisamos	aqui	na	perspectiva	da	te-

oria	 peirciana,	 por	meio	 da	 comparação	 entre	 o	 primeiro	

quadro	de	apresentação	do	personagem	Superman	na	obra	

Reino	do	Amanhã	(2013	[1996])	e	a	imagem	do	herói	na	pri-

meira	 capa	 da	 revista	 Superman	 nº	 1,	 de	 1939,	 sugerindo	

uma	construção	intertextual	na	graphic	novel.	Além	de	apre-

sentar	as	imagens,	os	itens	a	seguir	fazem	um	breve	relato	

da	posição	de	cada	uma	delas	nas	respectivas	obras,	a	qual	

tem	implicações	para	os	significados	que	elas	carregam,	in-

clusive	para	a	perspectiva	da	intertextualidade.		

Superman	em	Reino	do	Amanhã	

A	graphic	novel	Reino	do	Amanhã	(Kingdom	Come)	foi	

publicada	nos	Estados	Unidos	em	1996,	no	mesmo	ano	em	

que	um	dos	criadores	de	Superman,	Jerry	Siegel,	morria,	aos	
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81	anos.	Com	roteiro	de	Mark	Waid	e	arte	de	Alex	Ross,	é	

considerada	um	marco	no	universo	dos	quadrinhos,	devido	

à	originalidade	da	trama	e	ao	método	realista	na	ilustração	

das	 imagens.	O	enredo	se	passa	em	um	futuro	alternativo,	

em	que	os	heróis	clássicos	da	Liga	da	Justiça,	Superman,	Bat-

man,	Mulher-Maravilha	(Wonder	Woman),	Flash	e	Lanterna	

Verde	estão	aposentados	da	função	de	super-herói	ou	agem	

de	forma	anônima.	Em	seu	lugar,	novos	super-heróis,	conhe-

cidos	 como	 meta-humanos,	 lideram	 as	 ações	 de	 luta	 na	

Terra.	No	entanto,	os	membros	dessa	nova	geração,	em	que	

muitos	são	descendentes	dos	antigos	super-heróis,	agem	de	

forma	 irracional,	 compulsiva	 e	 violenta.	 Lutam	 sem	 ideal,	

apenas	por	satisfazer	suas	vontades	ou	realizar	vinganças,	

sem	preservar	a	raça	humana	que	sofre	as	consequências	de	

um	mundo	caótico	e	prestes	a	sofrer	um	“Armagedom”.	Em	

meio	a	esse	caos,	um	Superman	envelhecido	está	isolado	do	

mundo,	há	dez	anos,	na	Fortaleza	da	Solidão,	onde	criou	uma	

espécie	de	simulacro	da	fazenda	em	que	viveu	com	a	sua	fa-

mília	terráquea.	

Segundo	Weldon	 (2016,	p.	 299),	 essa	obra	nascia	da	

necessidade	de	surpreender	os	leitores	desanimados	com	as	

histórias	em	quadrinhos	da	época;	era	preciso		
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uma	 história	 grande	 o	 bastante	 para	 o	
primeiro	e	melhor	super-herói,	e	sua	crí-
tica	 explícita	 aos	 personagens	 do	 “novo	
modelo”	ajudaram	a	lembrar	aos	leitores	
por	que	o	Superman	era	importante.		
	

O	resultado	do	 trabalho	de	Waid	e	Ross	consagrou	a	

obra	como	sendo	um	marco	épico	dos	quadrinhos.	Com	um	

enredo	 “mais	 profundo,	 mais	 grandioso,	 mais	 existencial-

mente	carregado”,	Superman	ganha	status	de	“bússola	mo-

ral”	que	conduz	para	o	sentido	contrário	dos	quadrinhos	pu-

blicados	no	mesmo	período,	sobretudo	os	da	editora	Image,	

que	trazia	personagens	“exagerados”	e	“patéticos”.		

A	imagem	ilustrada	na	Figura	1	é	a	do	primeiro	quadro	

em	que	Superman	aparece	nessa	trama:		
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Figura	1	–	Primeira	imagem	de	Superman	em	Reino	do	Amanhã	(WAID;	
ROSS,	2013	[1996],	p.	35).	

	

No	enredo,	os	personagens	Norman	McCay	e	Espectro,	

uma	espécie	de	anjo,	“viajam”	através	do	espaço	e	do	tempo,	

seguindo	as	visões	que	o	pastor	McCay	herda	no	 início	da	

trama.	O	quadro	da	Figura	1	corresponde	ao	momento	em	

que	Superman,	ainda	isolado	do	mundo,	é	observado	por	es-

ses	dois	personagens	no	simulacro	da	fazenda.	O	quadro	em	

questão	 apresenta	 a	 figura	 do	 herói	 pela	 primeira	 vez	 na	

trama,	caracterizado	fisicamente	como	um	homem	comum,	
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de	cabelo	longo,	barba	grisalha,	fazendo	alguma	espécie	de	

trabalho	de	carpintaria	no	telhado	de	um	celeiro.	Nos	qua-

dros	seguintes,	Superman	recebe	a	visita	da	Mulher-Maravi-

lha,	que	relata	a	situação	catastrófica	em	que	o	mundo	se	en-

contra,	principalmente	depois	de	um	desastre	que	alastrou	

o	estado	do	Kansas	e	partes	de	Nebrasca,	Iowa	e	Muissuiri,	

matando	um	milhão	de	pessoas	e	esterilizando	toda	a	região.	

Esse	fato	convence	Superman	a	retornar	para	sua	condição	

de	líder	da	Liga	da	Justiça	para	estabelecer	a	esperança,	a	or-

dem,	a	justiça	e	impor	limites	à	nova	geração	de	super-he-

róis,	os	meta-humanos.		

	

O	primeiro	super-herói	em	Superman	nº	1		

	

Ao	 se	 deparar	 com	 a	 capa	 da	Action	 Comics	 nº	 1,	 de	

1938	(Figura	2),	os	leitores	não	tinham	ideia	do	que	se	tra-

tava	aquela	 figura,	de	um	homem	de	 capa	vermelha	 segu-

rando	um	carro	verde	sobre	a	cabeça.	A	famosa	capa	intro-

duziu	o	primeiro	super-herói	que	mudou	o	estilo	de	produ-

ção	 de	 quadrinhos	 para	 sempre.	 Esse	 primeiro	 quadrinho	

fez	 parte	 de	 uma	 antologia	 com	 onze	 histórias	 diferentes,	

emoldurando	na	capa	a	 imagem	de	um	“fortão	de	circo	le-

vantando	 e	 arremessando	 um	 carro	 verde	 contra	 uma	
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grande	rocha”	(WELDON,	2016.	p.17-18).	Esse	“fortão”	era	

Superman	e,	embora	naquela	época	as	pessoas	estivessem	

acostumadas	 a	 ver	 levantadores	 de	 peso	 se	 apresentarem	

em	trajes	justos	nos	circos,	ninguém	imaginava	de	quem	se	

tratava	 aquela	 figura	 musculosa	 com	 roupa	 extravagante,	

somada	a	uma	capa	vermelha:	

	

	
Figura	2	–	Capa	da	Action	Comics	nº1	com	o	Superman,	em	1938	(SIE-

GEL;	SHUSTER,	2007,	p.	5).	
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Nessa	primeira	aparição	do	Homem	de	Aço,	observa-

se	o	perfil	de	um	herói	ao	estilo	“valentão”,	fazendo	piada	e	

zombando	de	malfeitores	de	forma	ameaçadora.	Essa	visão	

é	amparada	pela	análise	de	Jones	(2006,	p.	152),	ao	descre-

ver	parte	da	história	contida	na	Action	Comics	nº	1:	

	
Na	capa	o	Super-Homem	ergue	um	carro	
acima	da	cabeça	e	aterroriza	os	valentões	
à	sua	volta.	Imediatamente	há	a	destrui-
ção	de	um	planeta,	a	sensação	de	apoca-
lipse.	 Em	 seguida,	 desarticulados	 como	
num	 sonho,	 vêm	 aqueles	 momentos:	 o	
Super-Homem	 zombando	 de	 balas	 que	
batem	nele	e	não	penetram,	o	Super-Ho-
mem	 estraçalhando	 coisas,	 Clark	 sendo	
menosprezado	na	frene	de	Lois.	Bem	no	
finalzinho,	surge	um	pouco	de	humor.		

	

Nessa	breve	descrição	da	sequência	narrativa	da	pri-

meira	aventura,	há	a	representação	de	um	Superman	dife-

rente	 daquele	 consolidado	 pelas	 futuras	 edições	 como	 o	

“Grande	Escoteiro	Azul”,	conforme	Weldon	(2016,	p.	32).	No	

entanto,	para	aquele	momento,	oriundo	da	Grande	Depres-

são,	 os	 autores	 Joe	 e	 Jerry	 entenderam	 que	 o	 desejo	 de	

grande	parte	 dos	 leitores	 de	 quadrinhos,	 sobretudo	 os	 do	

Superman,	era	sonhar	com	a	possiblidade	de	também	terem	

poderes.	 E	 falando	 nestes	 poderes,	 incialmente	 eram	
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diferentes	dos	que	atualmente	são	reconhecidos	como	gran-

des	peculiaridades	no	universo	dos	quadrinhos	do	super-he-

róis.	Antes	de	desenvolver	visão	de	raio-x,	 superaudição	e	

voar,	por	exemplo,	os	poderes	do	Homem	de	Aço	(naquele	

período	conhecido	como	Homem	do	Amanhã)	eram	de	saltar	

entre	prédios	de	duzentos	metros,	pular	alturas	equivalen-

tes	a	de	vinte	andares,	levantar	pesos	extraordinários,	cor-

rer	mais	rápido	que	uma	 locomotiva,	sem	contar	que	uma	

bala	explosiva	não	poderia	atravessar	a	pele	do	herói,	 isso	

tudo	 somado	 ao	 avançado	 intelecto	 e	 ao	 senso	 de	 justiça	

(MORRISON,	2012).	

Além	dos	aspectos	voltados	para	a	composição	do	es-

tilo	performático	do	Superman,	relacionados	às	característi-

cas	 físicas	e	psicológicas	do	personagem,	há	 todo	um	con-

texto	de	influências	nas	escolhas	dos	elementos	da	figura	do	

herói.	Os	autores	deixaram	claro	que	Superman	era	um	he-

rói	do	povo,	pois	representava	“uma	reação	humanista	e	au-

daciosa	 aos	 temores	 do	 período	 da	 Grande	Depressão,	 do	

avanço	 científico	 desregrado	 e	 da	 industrialização	 sem	

alma”	(MORRISON,	2012,	p.	23).	Essa	perspectiva	se	justifica	

nas	histórias	em	que	o	herói	luta	contra	empresários	que	ex-

ploram	seus	funcionários,	interrompe	trens	nos	trilhos	para	

evitar	 catástrofes,	 salva	 mulheres	 vítimas	 de	 violência,	
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amenizando	o	poder	das	bombas	da	guerra,	com	situações	

que	proporcionassem	aos	leitores	outras	possibilidades	de	

sonhar	e	confrontar	o	medo	e	as	preocupações	da	época.	

Em	 abril	 de	 1939	 Superman	 nº	 1	 chegou	 às	 bancas	

como	a	primeira	revista	dedicada	exclusivamente	a	um	per-

sonagem.	Tinha	64	páginas	e	a	capa	prometia	uma	aborda-

gem	completa	da	origem	do	Superman,	que	havia	sido	nar-

rada	muito	brevemente	pela	Action	Comics	nº	1,	revista	que	

em	1938	publicou	a	primeira	aventura	do	herói.	

Na	edição	Superman	nº	1,	os	autores	se	preocuparam	

em	 explicar	 a	 “superorigem”	 do	Homem	de	Aço,	 trazendo	

elementos	mais	detalhados	do	planeta	Krypton,	dos	pais	bi-

ológicos	 e	 dos	 pais	 adotivos	 do	 super-herói,	 que	 tal	 como	

aquele	de	1938	combatia	o	crime	organizado,	perseguindo	

vigaristas	e	assassinos.	
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Figura	3	–	Capa	da	revista	Superman	nº	1,	de	1939	(SIEGEL;	SHUSTER,	

2007,	p.	196).	
	

As	 edições	 que	 se	 seguiram	 contaram	 com	 um	 ele-

mento	diferencial	no	teor	moral,	 instaurando	nas	histórias	

uma	 declaração	 de	 guerra	 aos	 jogos	 de	 azar	 e	 ao	 suicídio	

(WELDON,	 2016).	 Na	 revista	 Superman	 nº	 13,	 devido	 aos	

ataques	dos	japoneses	a	Pearl	Harbor,	o	super-herói	é	repre-

sentado	como	um	símbolo	do	poder	americano.	Os	quadri-

nhos	desse	período	eram	lidos	por	milhares	de	americanos	

que	 encontravam	 no	 personagem	 um	 ideal	 patriótico	 no	

qual	se	inspirar.	Nasce,	nas	décadas	de	1940,	portanto,	um	



 

154 
 

herói	superpatriota,	mais	confiável	e	seguro.	Após	a	reper-

cussão	positiva	das	tiragens	da	revista	Superman,	diversos	

outros	super-heróis	surgiram	uma	vez	que,	segundo	Voloj	e	

Campi	(2018,	p.	98),	a	fórmula	do	novo	gênero	já	havia	sido	

inventada:		

	
o	 traje,	 especialmente	 a	 capa,	 a	 identi-
dade	dupla;	os	superpoderes,	até	mesmo	
o	 fato	 de	 que	 os	 super-heróis	 estavam	
morando	em	cidades	grandes,	 tudo	 isso	
veio	do	Superman;	
		

mais	especificamente,	do	Superman	tal	como	foi	construído	

a	partir	da	edição	da	revista	Superman	nº	1.	

	
Signos	do	“resgate”	das	origens	do	gênero	super-heróis	
em	Reino	do	Amanhã		

	

Conforme	proposto	neste	trabalho,	nosso	olhar	se	di-

rige	para	a	observação	e	análise	da	construção	da	significa-

ção	sustentada	pela	perspectiva	de	intertextualidade	entre	o	

signo-imagem	selecionado	na	obra	Reino	do	Amanhã	(2013	

[1996])	e	o	objeto-imagem	da	capa	da	revista	Superman	nº	1	

(1939).	Para	Peirce	(2017,	p.	46),	signo	“é	tudo	aquilo	que,	

sob	certo	aspecto	ou	modo,	 representa	algo	para	alguém”,	

estando	 ligado	 a	 “três	 coisas,	 o	 fundamento,	 o	 objeto	 e	 o	
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interpretante”.	 Ao	 tomar	 a	 imagem	 de	 Reino	 do	 Amanhã	

(2013	[1996])	como	signo	e	a	imagem	da	capa	da	revista	Su-

perman	nº	1	como	objeto,	anunciamos	que,	pela	nossa	pers-

pectiva,	a	primeira	representa,	de	certo	aspecto	ou	modo,	a	

segunda;	capta	algo	da	imagem-objeto	e	o	traz	para	dentro	

de	si,	estabelecendo,	assim,	um	vínculo	gerador	de	signifi-

cado.	

O	 modo	 como	 o	 signo-imagem	 representa	 o	 objeto-

imagem	caracteriza	o	 fundamento	do	 signo;	o	 signo	em	si	

mesmo,	que	pode	ser	qualitativo	(qualissigno),	singular	(sin-

signo)	ou	geral	(legissigno).	Quando	o	signo	é	uma	mera	qua-

lidade,	só	pode	se	referir	ao	objeto	por	semelhança	(relação	

icônica).	Se	o	signo	em	si	é	algo	singular,	um	existente,	na	

relação	com	o	objeto	o	signo	tende	a	indicar	(relação	indi-

cial)	o	 “universo	do	qual	 faz	parte”	 (SANTAELLA,	2012,	p,	

102).	O	terceiro	modo	de	ser	do	signo,	sua	generalidade,	é	da	

natureza	do	hábito,	da	norma	da	regra	que	tende	a	agir	sobre	

o	que	é	individual,	singular,	fazendo	com	que	se	“amolde	à	

usa	 generalidade”	 (SANTAELLA,	 2008,	 p.	 13).	 Em	 síntese,	

conforme	o	fundamento	do	signo,	os	tipos	de	relação	que	a	

imagem-signo	estabelece	com	a	imagem-objeto	são	icônicas	

(por	similaridade),	indiciais	(por	contiguidade)	ou	simbóli-

cas	(por	convenção).		
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Já	a	tricotomia	que	diz	respeito	à	relação	do	signo	com	

o	interpretante	é	a	que	cria	na	mente	“um	signo	equivalente,	

ou	 talvez	 um	 signo	mais	 desenvolvido”	 (PEIRCE,	 2017,	 p.	

46),	a	partir	das	relações	possíveis	entre	o	signo	e	o	objeto.	

A	função	do	interpretante,	de	acordo	com	Santaella	(2008,	p.	

128),	deve	ser	entendida	como	“aquilo	que	o	signo	produz	

em	uma	mente	potencial	ou	atual”	e	assim	são	as	ideias	ge-

radas	por	meio	da	relação	sígnica.	Os	níveis	do	processo	in-

terpretativo,	ocorridos	na	experiência	do	significar,	são	rea-

lizados,	na	sua	primeiridade,	pelo	interpretante	imediato;	na	

sua	segundidade,	pelo	interpretante	dinâmico;	e	na	sua	ter-

ceiridade,	pelo	interpretante	final.	O	interpretante	imediato	

corresponde	às	possibilidades	significantes	do	signo;	estas	

são	influenciadas	pelo	modo	como	o	objeto	afeta	o	signo	e,	

portanto,	vão	sendo	definidas	desde	o	fundamento	do	signo	

ou	a	natureza	do	signo	em	si.	O	interpretante	dinâmico	cor-

responde	ao	efeito,	de	fato,	produzido	no	intérprete	a	partir	

do	 leque	de	 interpretabilidade	possibilitado	pelo	 interpre-

tante	imediato.	Esta	é	a	posição	em	que	nos	encontramos	en-

quanto	intérpretes	das	imagens	em	questão.	

O	 interpretante	 final	 é	 onde	 a	 interpretação	 desen-

volve	plenamente	sua	terceiridade;	é	concebido	a	partir	da	

ideia	de	que	a	semiose,	ou	ação	do	signo,	segue	rumo	a	uma	
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interpretação	 “ideal”	 ou	 “aproximável”	 de	 “teor	 coletivo”,	

produzida	por	um	processo	de	generalização	a	partir	daque-

las	interpretações,	de	fato,	geradas	pelos	inúmeros	interpre-

tantes	dinâmicos	do	signo.	Esse	processo	se	desenvolve	me-

diado	pelo	signo	e	pelas	experiências	dos	diferentes	 intér-

pretes	que	participam	da	vida	do	signo	e	entre	os	quais	nos	

encontramos.	Como	essa	vida	do	signo	é	potencialmente	in-

finita,	o	interpretante	final	envolve	um	processo	de	semiose	

infinita;	 podem-se	 obter	 consensos	 em	 determinados	mo-

mentos	da	história	do	signo,	mas	sua	 interpretação	defini-

tiva	é	“inatingível”,	uma	vez	que	o	signo,	mesmo	atingindo	

seu	valor	genuíno,	abre-se	para	outras	cadeias	semióticas.	

(SANTAELLA,	2008,	p.	41)	

Ainda	no	âmbito	do	interpretante	dinâmico	que,	con-

forme	reconhecemos,	é	o	nível	no	qual	situamos	nossa	posi-

ção	de	intérpretes,	há	camadas	significativas	que	se	desen-

volvem	em	estágios	do	pensamento	da	seguinte	forma:	1)	o	

interpretante	 dinâmico	 emocional	 refere-se	 ao	 efeito	 do	

signo	que	se	efetiva	qualitativamente,	na	forma	de	sentimen-

tos	que	o	signo	provoca	no	intérprete;	2)	o	interpretante	di-

nâmico	energético	é	 identificado	no	estágio	em	que	se	de-

sencadeia	um	esforço,	físico	ou	mental,	como	aquele	dispen-

dido	para	entender	o	que	quer	que	afete	a	percepção;	3)	o	
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interpretante	dinâmico	lógico	é	o	estágio	em	que	construí-

mos	o	entendimento,	em	que	a	cognição	se	desenvolve.	

O	estímulo	para	se	chegar	ao	nível	do	interpretante	ló-

gico	é	geralmente	embasado	em	um	conhecimento	ou	fami-

liaridade	prévia	do	intérprete	com	o	universo	a	que	pertence	

o signo,	a	partir	do	qual	um	questionamento	ou	hipótese	é

gerado	e	influencia	o	processo	investigativo.	Nesse	sentido,

cabe	reconhecer	aqui	que	a	nossa	posição	é	a	de	intérpretes

familiarizados	 com	 o	 contexto	 histórico	 das	 histórias	 em

quadrinhos;	 isso	 envolve	 nossa	 memória	 consolidada	 e

constantemente	 atualizada	 pelo	 contato	 contínuo	 com	 os

quadrinhos	e	seus	registros	históricos.	E	é	essa	nossa	expe-

riência	que	nos	leva	a	elaborar	um	interpretante	na	perspec-

tiva	da	intertextualidade,	tal	como	colocado	no	início	deste

texto.	E	que	nos	faz	saltar	para	o	nível	do	interpretante	dinâ-

mico	 lógico.	 Todavia,	 devemos	 reconhecer	 que,	 antes	 de

qualquer	análise,	esse	interpretante	não	se	faz	acompanhar,

ainda,	 de	 uma	 construção	 argumentativa	 que	 o	 sustente.

Portanto,	deve	ser	considerado	de	um	ponto	de	vista	hipoté-

tico;	 o	 que	 significa	 que	 nós	 temos	 uma	 interpretação	 do

signo,	mas,	só	a	análise	pode	nos	mostrar	como	essa	inter-

pretação	é	construída	–	por	quais	processos	semióticos	–	o



 

159 
 

que	deverá	conduzir	a	uma	melhor	compreensão,	também,	

das	consequências	de	tal	interpretação.	

Dito	 isso,	é	preciso	voltar	e	pensar	no	que	dá	 funda-

mento	ao	signo-imagem,	na	relação	do	fundamento	do	signo	

com	 o	 objeto-imagem,	 procurando	 evoluir	 na	 medida	 em	

que	buscamos	respostas	que	embasem,	justifiquem	e	permi-

tam	avançar	na	discussão	acerca	de	uma	possível	intertextu-

alidade.	Para	que	o	leitor	possa	acompanhar	mais	facilmente	

esse	desenvolvimento,	colocamos	lado	a	lado	as	imagens	sob	

análise	nas	figuras	4	e	5.	

 
Figura 4 – Primeira imagem de Superman na graphic novel, Reino do Ama-

nhã (WAID; ROSS, 2013 [1996], p. 35).   
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Figura 5 – Capa da primeira revista Superman nº 1, em 1939 (SIEGEL; 

SHUSTER, 2007. 
	

Como	já	vem	sendo	discutido,	a	obra	Reino	do	Amanhã	

(2013	 [1996])	 representa	 um	 arco	 na	 cultura	 dos	 quadri-

nhos	assim	como	a	revista	de	Superman	nº	1	(1939)	também	

remete	a	uma	nova	fase	do	personagem,	sobretudo	no	forta-

lecimento	e	na	constatação	dos	ideais	de	conduta	baseados	

na	paz	e	justiça,	não	só	do	Superman,	mas	também	do	gênero	

super-herói.	Essas	concepções	estão	na	nossa	hipótese	de	in-

tertextualidade	e	nos	fazem	olhar	para	o	signo-imagem	da	

Figura	4	e	o	objeto-imagem	da	Figura	5,	procurando	por	ele-

mentos	de	ligação	e	que	ajudem	a	refletir	sobre	uma	possível	

relação	entre	as	duas	obras.	
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Ainda	 na	 perspectiva	 de	 análise	 do	 fundamento	 do	

signo-imagem,	tendo	em	vista	o	seu	caráter	de	lei,	Santaella	

(2008)	explica	que	uma	lei	opera	a	partir	de	um	caso	singu-

lar,	afirma	ainda,	que	algo	com	propriedade	de	lei	é	um	le-

gissigno.	Trazendo	essa	concepção	para	nossa	análise,	temos	

em	mente	que	a	propriedade	do	legissigno	parte	de	uma	sin-

gularidade,	observada	na	composição	da	imagem	de	Super-

man	no	primeiro	quadro	de	Reino	do	Amanhã	(2013	[1996]),	

e	expande	para	uma	generalidade	interpretante	que	atualiza	

os	dados	 referenciais	do	objeto	desse	 signo,	que	no	nosso	

entendimento,	refere-se	à	primeira	edição	da	capa	da	revista	

do	herói,	na	Era	Ouro.	Esse	reconhecimento	nos	faz	conside-

rar	também	o	conceito	de	réplica,	que	é	dado	quando	um	sin-

signo	funciona	como	um	legissigno.	Em	outras	palavras,	um	

mesmo	 legissigno	 pode	 aparecer	 inúmeras	 vezes,	 no	 en-

tanto,	por	ser	sustentado	por	referências	peculiares	e	parti-

culares	 pode	 trazer	 significados	 e	 apreensões	 diferentes	

quanto	 ao	 funcionamento	 do	 signo.	 Nesse	 sentido,	 nossa	

análise	 reconhece	 que	 há	 outros	 elementos	 entre	 as	 duas	

imagens	que	não	foram	inseridos	nessa	relação	e	que	podem	

ancorar	a	perspectiva	de	legissigno.	

Primeiramente,	nosso	olhar	se	volta	para	as	qualida-

des	formais	das	figuras	do	herói	nas	duas	imagens,	que	nos	
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fizeram	reconhecer	a	relação	de	semelhança	entre	os	signos	

do	herói	no	primeiro	quadro	da	graphic	novel	e	na	capa	da	

primeira	revista	exclusiva	do	Superman.	Tais	qualidades	re-

conhecem-se	observando	que	em	ambas	as	figuras	do	herói	

em	destaque,	centralizadas	nas	duas	imagens,	o	personagem	

apresenta	 um	 dos	 braços	 elevado	 e	 o	 outro	 abaixado;	 o	

mesmo	se	comprova	nas	pernas,	uma	perna	esticada	e	a	ou-

tra	 um	 pouco	 retraída;	 no	 direcionamento	 do	 olhar	 para	

baixo;	no	ângulo	de	curvatura	do	corpo;	e	nas	características	

físicas,	com	musculatura	bem	marcada.	A	correspondência	

entre	as	duas	imagens	não	é	completa,	pois	as	vestes	do	he-

rói	são	diferentes,	assim	como	a	composição	das	imagens	e	

o	 tipo	de	desenho.	Além	disso,	 tal	 simetria	não	produz	na	

mente	mais	do	que	um	sentimento	impreciso,	vago,	aberto;	

contudo,	 é	preciso	 reconhecer,	 apto	para	 “criar	um	objeto	

possível”	(SANTAELLA,	2012,	p.	98),	uma	relação	signo-ob-

jeto	entre	as	imagens.	

Também	é	preciso	distinguir	entre	o	que	poderia	ser	

uma	relação	de	similaridade	baseada	em	meras	qualidades	

e	aquela	que	distingue	certas	singularidades.	E	para	isso	re-

corremos	ao	conceito	de	sinsigno	de	Peirce	(PEIRCE,	2017	

[1977],	p.	52),	que	caracteriza	“um	tipo	particular”.	Na	rela-

ção	com	o	objeto	a	potencialidade	do	sinsigno	é	apontar	para	
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outra	coisa	que	forme	com	ele	um	par.	Mas	há	dois	caminhos	

possíveis	para	o	sinsigno,	ele	pode	ser	um	sinsigno	indicial,	

caso	em	que	aquilo	para	o	que	ele	aponta	é	a	causa	material	

do	signo	(isso	ocorre	quando	o	signo	é	factualmente	afetado	

pelo	objeto,	como	é	o	caso	da	relação	conexão	estabelecida	

pela	luz	entre	as	imagens	fotográficas	e	aquilo	que	é	fotogra-

fado)	e	forma	com	ele	“um	par	orgânico,	cuja	relação	existe	

independente	de	uma	interpretação”	(SANTAELLA	e	NÖTH,	

2015,	p	152);	ou	ele	pode	ser	um	sinsigno	icônico,	caso	em	

que,	como	escreve	Peirce	(1977,	p.	55),	estamos	diante	de	

algo	cujas	qualidades	nos	fazem	“determinar	a	ideia	de	um	

objeto	[...].	Envolve	um	qualissigno”,	mas	delimitado	em	algo	

singular.	

Na	sequência	da	análise	cabe	perguntar,	ainda,	se	essa	

relação	signo-objeto	é	reforçada	pelo	legissigno.	Nesse	sen-

tido,	cabe	perguntar	se	essa	semelhança	é	ocasional	ou	se	ela	

está	apoiada	em	alguma	regularidade	na	representação	do	

herói.	 Essa	 é	 uma	 pergunta	 que	 não	 pode	 ser	 respondida	

considerando	 apenas	 as	 imagens	 sob	 análise	 neste	 artigo,	

mas,	se	recorrermos	à	imagem	da	Figura	2,	por	exemplo,	ve-

mos	que	embora	o	desenho	da	figura	do	herói	não	mantenha	

com	as	Figuras	1	e	3	o	mesmo	grau	de	semelhança,	tem	algo	

delas,	 e	 a	 posição	 das	 pernas	 é	 talvez	 o	 que	 melhor	 as	



 

164 
 

aproxime,	mas	há	também	ali	um	desenho	de	um	corpo	em	

movimento;	há,	em	todos	esses	casos,	um	corpo	robusto	em	

ação.	Tais	singularidades,	quando	consideradas	caso	a	caso,	

vão	 configurando	 uma	 regularidade	 que	 é	 informada	 nas	

qualidades	formais	da	imagem.	

Embora	também	esse	legissigno,	na	relação	com	o	ob-

jeto,	gere	referencialidade	apenas	por	semelhança,	por	uma	

simetria	nem	sempre	precisa	entre	as	imagens	–	caracteri-

zando	um	legissigno	icônico	–,	a	coerência	entre	os	diferen-

tes	níveis	(qualitativo,	singular	e	geral)	de	referencialidade,	

detectados	nesta	análise,	é	importante	para	a	caracterização	

simbólica	de	Superman.	A	 leitura	 simbólica	das	duas	 ima-

gens,	ou	seja,	aquela	baseada	em	uma	convenção	assumida	

previamente,	funciona	se	nós	sabemos	que	as	duas	imagens,	

uma	do	primeiro	quadro	da	trama	da	graphic	novel	e	a	outra	

da	primeira	capa	da	revista	Superman,	se	referem	ao	Super-

man.	E	note-se	que	o	signo	poderia	funcionar	desse	modo,	

simbolicamente,	mesmo	que	as	imagens	não	se	parecessem	

de	modo	algum,	pois	o	que	está	na	base	de	um	símbolo	não	

é	uma	relação	de	semelhança,	mas	a	mera	convenção.	Assim,	

se	os	autores	da	graphic	novel	Reino	do	Amanhã	quisessem	

desenhar	 um	 Superman	 fisicamente	 e	 nas	 suas	 ações	 em	

nada	parecido	com	aqueles	da	década	de	1930,	ainda	teriam	
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a	convenção	mantida	por	todo	o	contexto	da	história	na	qual	

se	apoiar.	

Mas	a	nossa	percepção	desse	super-herói	muito	dife-

rente	na	forma	estaria,	então,	dissociada	da	nossa	percepção	

daquele	da	década	de	1930.	Para	que	a	convenção	mantenha	

coerência	a	história	do	super-herói	ela	precisa	estar	atenta	à	

experiência	do	intérprete,	inserido	em	um	cenário	cultural	

das	histórias	em	quadrinhos,	oferecendo	a	ele	certa	simetria	

formal	no	desenho	do	personagem.	E	essa	simetria	é	a	con-

tribuição	do	signo	icônico	ao	símbolo.	

Mas	esta	análise	distingue,	ainda,	entre	aquele	 intér-

prete	 que	 apenas	 lê	 o	 Superman	 em	 ambas	 as	 imagens	 e	

aquele	que,	para	além	disso,	percebe	a	relação	icônica	singu-

lar	que	detectamos	nesta	leitura,	aquela	que	liga	a	figura	do	

herói	no	primeiro	quadro	da	graphic	novel	Reino	do	Amanhã	

(2013	[1996])	à	figura	do	mesmo	herói	especificamente	na	

primeira	capa	da	revista	Superman	e	não	em	qualquer	outra	

representação	do	herói.	Assim,	não	se	trata	apenas	da	coe-

rência	icônica	desta	imagem	com	as	demais	imagens	do	he-

rói,	mas	da	relação	singular	entre	duas	imagens	em	especí-

fico.	Dentro	dessa	perspectiva,	pode-se	dizer	que	a	graphic	

novel	aponta	para	a	primeira	capa	da	revista	Superman.	Essa	

relação	dota	o	símbolo	de	um	signo	indicial.	Trata-se	de	um	
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índice	que	Peirce	(1977,	p.	67)	caracterizou	como	subíndice	

ou	índice	degenerado;	em	si	essas	imagens	não	são	índices,	

mas	o	modo	como	estão	ligadas	faz	delas	um	par	de	tal	modo	

que	uma	denota	a	outra.	

O	funcionamento	do	signo-imagem,	feitas	essas	consi-

derações,	nos	posiciona	como	um	interpretante	dinâmico	ló-

gico	que,	reconhecendo	o	símbolo	e	a	referencialidade	de-

tectada,	usa-o	como	argumento	para	justificar	a	hipótese	in-

tertextual	entre	as	obras	e,	com	isso,	avança	no	sentido	de	

“examinar	como	e	por	que	a	sugestão,	a	referência	e	a	signi-

ficação	 são	produzidas”.	 (SANTAELLA,	 2008,	 p.	 39)	À	me-

dida	 que	 a	 leitura	 da	 história	 de	Reino	 do	 Amanhã	 (2013	

[1996])	se	desenvolve,	alguns	aspectos	levantados	neste	tra-

balho,	como	a	visão	de	uma	crítica	aos	modelos	de	super-he-

róis	das	edições	da	Image	Comics,	defendida	por	Morrison	

(2014)	e	Knowles	(2008),	podem	ser	analisados	como	uma	

retomada	de	parâmetros	do	perfil	heroico	das	primeiras	his-

tórias	do	gênero.	Para	ancorar	essa	ideia,	é	razoável	estabe-

lecer	uma	relação	 icônico-indicial	 entre	o	personagem	Su-

perman,	 considerado	o	 primeiro	dos	 super-heróis,	 no	pri-

meiro	quadro	que	aparece	na	história,	e	sua	aparição	na	pri-

meira	vez	que	protagonizou	uma	revista	exclusiva.		
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Salientamos	que,	junto	a	isso,	a	leitura	do	símbolo	que	

está	ancorada	em	convenções	culturais,	se	faz	acompanhar	

também	que	outras	interpretações	sugeridas	por	essa	rela-

ção	 icônico-indicial	 e	 que	 podem	 ser	 construídas	 no	 pro-

cesso	de	leitura	dependendo	do	conhecimento	do	intérprete.	

Explorar	essa	abertura	 interpretativa	pressupõe	um	 intér-

prete	capaz	de	relacionar	os	diferentes	signos	da	história	a	

fim	de	compor	um	interpretante	argumental,	disposto	a	tra-

balhar	tanto	com	os	significados	estabelecidos	quanto	com	

novos	significados	do	signo	Superman.	Cada	um	dos	intér-

pretes	que	se	coloque	nessa	posição,	assim	como	nós	mes-

mos	 nos	 colocamos	 neste	 exercício,	 irá	 contribuir	 com	 a	

construção	coletiva	de	significados	associados	à	graphic	no-

vel	Reino	do	Amanhã.	

No	 âmbito	 do	 interpretante	 final	 conforme	 escreveu	

Peirce,	 está	 “o	 efeito	 que	 o	 Signo	 produziria	 sobre	 uma	

mente	em	circunstâncias	que	deveriam	permitir	que	ele	ex-

trojetasse	 seu	efeito	pleno”	 (SS,	 p.	 110,	apud	SANTAELLA,	

1995,	p.	99);	 esse	 suposto	 “teor	 coletivo	da	 interpretação,	

um	limite	ideal,	aproximável,	mas	inatingível”	(SANTAELLA,	

2008,	p.	41),	daquilo	que	se	decide	ser	a	interpretação	ver-

dadeira	de	um	coletivo	de	 intérpretes	decorre	de	um	pro-

cesso	 que	 envolve	 sempre	 novas	 semioses,	 que	
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acompanham	a	vida	da	história.	 Isso	não	nos	 impede	de	–	

aliás	o	exercício	teórico	estimula	a	–		supor	uma	possível	in-

terpretação	“final”,	que	talvez	se	aproxime	daquilo	os	auto-

res,	Mark	Waid	e	Alex	Ross,	ao	elaborar	o	quadro	da	Figura	

4,	tinham	a	intenção	de	que	fosse	o	efeito	do	signo;	preservar	

e	retomar	os	princípios	de	heroísmo,	considerados	por	eles,	

clássicos	e	fundamentais	nas	histórias	em	quadrinhos.	Isso	

também	levaria	a	uma	interpretação	de	que	a	imagem	da	Fi-

gura	5	é	uma	forma	de	indicar	a	quais	princípios	eles	se	re-

feriam;	 possivelmente,	 ao	padrão	de	 super-herói	marcado	

nas	publicações	das	Eras	de	Ouro	e	de	Prata.	

Todas	as	nossas	suposições,	que	não	são	passíveis	de	

esgotamento,	mas	 que	 deverão	 ser	 complementadas	 e	 ga-

nhar	maior	 consistência	 na	 continuidade	 das	 leituras	 dos	

signos	da	graphic	novel,	detectam	no	universo	cultural	dos	

quadrinhos	o	Superman	como	um	legissigno	simbólico,	um	

signo	cuja	“lei	tem	seu	ser	em	casos”	(PEIRCE,	2017,	p.	57),	

sendo	este	colocado	sob	análise	um	desses	casos.	Se	consi-

derarmos	o	enredo	da	graphic	novel	em	relação	a	esse	fato,	

observamos	uma	coerência	com	a	crítica	que	a	obra	faz	à	va-

lorização	de	um	super-herói	sem	apego	moral	e	violento.	Os	

chamados	meta-humanos,	os	super-heróis	da	nova	geração	

ativos	no	início	da	trama	de	Reino	do	Amanhã	(2013	[1996]),	
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são	impetuosos,	irracionais,	lutam	sem	ideais	e	são	irrespon-

sáveis.	 Características	 semelhantes	 às	 que	 vigoravam	 nas	

publicações	de	quadrinhos	do	período	em	que	a	graphic	no-

vel	foi	lançada.	Na	obra,	essas	atitudes	fazem	com	que	Super-

man	retorne	do	seu	exílio	para	resgatar	os	princípios	de	paz	

e	 justiça,	 intervindo	 nas	 ações	 dessa	 nova	 geração.	 Essa	

perspectiva	dialoga,	 também,	com	a	premissa	de	remissão	

do	próprio	personagem	em	relação	às	primeiras	histórias	na	

revista	 Action	 Comics,	 que	 era	 apresentado	 em	 um	 estilo	

mais	agressivo	e	impetuoso.	Após	a	revista	Superman	nº1,	o	

personagem	teve	sua	origem	mais	detalhada	e	o	seu	perfil	

foi	 sendo	 redefinido	no	 intuito	de	 torná-lo	mais	 confiável,	

menos	explosivo	e	mais	complacente	(WELDON,	2016).	

	

Considerações	finais	

	

Por	estudar	todo	e	qualquer	tipo	de	fenômeno	que	se	

constitua	como	signo,	a	gramática	especulativa,	o	primeiro	

ramo	da	semiótica	peirciana,	membro	importante	da	teoria	

geral	dos	signos,	nos	habilita	a	compreender	como	os	signos	

se	estruturam,	se	engendram	e	se	relacionam	com	o	objeto	e	

com	o	interpretante,	pontos	explorados	neste	estudo.	Ao	de-

finir	 os	 “elementos	 constitutivos	 dos	 signos,	 de	 suas	
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classificações	e	modos	de	significar,	referenciar	e	de	ser	in-

terpretados”	(SANTAELLA,	2012,	p.	78),	possibilita	explorar	

as	relações	semióticas	nos	mais	variados	tipos	de	signos,	do	

que	nos	valemos	nesta	proposta	para	trabalhar	o	signo	ima-

gem.	O	encaminhamento	partiu	das	observações	de	 seme-

lhanças	entre	as	figuras	selecionadas	e	prossegiu	no	intuito	

de	 compreender	 como	se	estrutura	 semioticamente	o	diá-

logo	sugerido	nessa	semelhança.		

O	gênero	superaventura	provoca,	desafia	e	incita	a	per-

cepção	nos	leitores,	fazendo	com	que	o	conceito	de	história	

em	quadrinhos,	sobretudo,	de	super-heróis,	seja	um	reper-

tório	a	ser	discutido	e	analisado	em	diversas	perspectivas.	

Os	enredos	fictícios	relacionam-se	com	experiências	e	situa-

ções	que	são	vivenciadas	ou	que	se	têm	proximidade	no	co-

tidiano.	Diante	dessa	questão,	o	conceito	de	herói	tem	pas-

sado	por	diversas	mudanças,	nada	mais	do	que	o	esperado	

devido	às	inúmeras	alternativas	de	produção	e	de	atualiza-

ção	dos	enredos	nos	quadrinhos.	Um	exemplo	dessas	trans-

formações	está	no	personagem	Superman,	que	vem	do	estilo	

valentão,	apressado,	nas	primeiras	edições,	se	consolidando	

com	como	herói	altruísta,	patriota,	preocupado	com	o	bem-

estar	da	humanidade.	
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Ao	analisar	o	processo	evolutivo	tanto	dos	quadrinhos	

de	 super-heróis	quanto	do	próprio	herói	que	 inaugurou	o	

gênero,	 observamos	 que	 os	 valores	 não	 estão	 dissociados	

das	expectativas	do	público	e	do	 contexto	 sobre	o	qual	 as	

histórias	são	inseridas.	Nessa	evolução,	é	permitido	ao	herói	

se	aventurar	e	ser	recriado	em	nome	da	inovação,	da	ruptura	

e	até	da	retomada	de	conceitos	básicos	do	heroísmo,	os	quais	

a	perspectiva	 semiótica	permite	 interpretar,	por	meio	dos	

seus	signos	verbais	e	não	verbais	presentes	no	estilo	repre-

sentativo	do	super-herói.	 “Considerando	que	o	herói	é	um	

arquétipo,	um	tipo	ideal	que	serve	de	referência	para	todos	

nós”	(REBLIN,	2013,	p.	48),	 infere-se	que	as	alterações	e	a	

constante	reformulação	da	mitologia	de	alguns	heróis,	como	

no	caso	o	Superman,	representam	em	certa	medida	mudan-

ças	de	toda	uma	sociedade.	

Por	fim,	como	Santaella	(2008)	observa,	a	investigação	

de	um	fenômeno	deve	 incluir	a	percepção	do	olhar	para	o	

fundamento	do	signo,	no	seu	caráter	de	qualissigno,	sinsigno	

e	legissigno;	na	exploração	do	poder	sugestivo,	indicativo	e	

representativo,	funcionando	como	ícone,	índice	e	símbolo;	e	

no	entendimento	dos	níveis	interpretativos	dos	signos	como	

um	interpretante	imediato,	interpretante	dinâmico	e	inter-

pretante	final.	A	semiótica,	portanto,	é	vista	como	uma	base	
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teórica	e	uma	orientação	metodológica	de	análise	dos	 sig-

nos,	que	nos	permite	observar	as	potencialidades,	particula-

ridades	e	generalidades	que	afetam	o	pensamento	de	um	in-

térprete	que	dialoga	com	o	signo	no	intuito	de	compreender	

como	pode	ser	interpretado.	Por	essa	perspectiva,	a	semió-

tica	provoca,	desafia	e	enseja	em	nós	leitores	reconhecimen-

tos	e	sensações,	colaborando	para	que	o	conceito	de	história	

em	quadrinhos	e,	sobretudo,	de	super-heróis,	seja	discutido	

com	a	finalidade	de	compreender	não	apenas	o	que	eles	sig-

nificam,	mas	como	significam.	Esse	entendimento	poderá	se	

estender	 para	nossa	 compreensão	de	 como	 se	 relacionam	

com	experiências	e	situações	que	são	vivenciadas	ou	com	as	

quais	se	tem	proximidade	no	cotidiano.		

Cabe	reiterar	que	esse	diálogo	entre	imagens	analisado	

é	apenas	um	dentre	outros	que	podem	ser	desenvolvidos	a	

partir	 deste	mesmo	quadro	 e,	 também,	 de	 outros	 da	 obra	

Reino	 do	 Amanhã	 (2013	 [1996]).	 Esses	 outros	 poderão	 ir	

além	do	que	se	aponta	neste	trabalho	–	a	relação	de	resgate	

e	de	identificação	do	super-herói	com	suas	origens	–	e	deve-

rão	ajudar	a	compreender	outros	aspectos	da	atualização	do	

herói-símbolo.	
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OBSERVAÇÕES	TEMÁTICO-FIGURATIVAS	EM	
ANGOLA	JANGA	–	UMA	HISTÓRIA	DE	PALMARES,	

DE	MARCELO	D’	SALETE	
	

Dagmar	Vieira	Nogueira	Silva	
	
Introdução	

	

A	leitura,	vista	como	percepção	de	mundo,	é	um	pro-

cesso	natural	do	ser	humano,	constituído	de	sentidos	fisio-

lógicos.	 Como	 habilidade,	 desenvolvida	 pela	 apreensão	 de	

códigos	linguísticos,	ela	passa	a	ser	quase	que	automática	e	

espontânea,	ou	seja,	ainda	que	não	se	queira	 ler,	ou	que	o	

código	 verbal	 não	 esteja	 organizado	 em	perfeita	 ordem,	 o	

homem,	já	dotado	dessa	habilidade,	consegue	praticar	a	lei-

tura.		

	 Essa	capacidade	humana	é	 fundamental	para	a	cons-

trução,	transformação	e	socialização	dos	conhecimentos	que	

transitam	em	diferentes	esferas	sociais,	 refletindo	o	modo	

de	pensar	e	agir	das	pessoas	em	distintas	épocas.	Porém,	a	

leitura,	compreendida	como	habilidade	cognitiva	requer	do	

leitor	uma	compreensão	e	interpretação	dos	signos	linguís-

ticos	estruturados	e	organizados	no	texto,	para	que	não	se	
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transforme	em	um	simples	ato	de	decodificação	de	registros	

linguísticos.	

	 Dessa	forma,	os	estudos	linguísticos	buscam	despertar	

o	leitor	para	percepções	outras,	desenvolvendo	sua	capaci-

dade	interpretativa	e	compreensiva	do	texto,	contribuindo,	

fundamentalmente,	para	uma	leitura	significativa,	capaz	de	

ampliar	e	transformar	o	olhar	daquele	que	lê	sobre	as	repre-

sentações	discursivas	apresentadas	por	diferentes	suportes	

linguísticos.		

	 Na	esteira	desse	entendimento,	encontra-se	a	semió-

tica	 (do	grego,	 semeion/signo),	uma	das	 ciências	humanas	

que	busca	compreender	toda	e	qualquer	linguagem	–	verbal,	

não	verbal,	 sincrética,	 etc..	Dentre	 suas	 ramificações,	 a	 se-

miótica	 compreendida	 como	 discursiva,	 também	 reconhe-

cida	como	greimasiana	ou	 francesa,	busca	analisar	o	 texto	

por	várias	óticas	em	busca	do(s)	sentido(s).	Por	essa	pers-

pectiva,	o	texto	é	concebido	na	complexidade,	como	um	ob-

jeto	de	significação	e	como	um	objeto	de	comunicação.		

	 Enquanto	objeto	de	significação,	o	texto	é	analisado	em	

sua	composição	 interna,	mediante	os	exames	dos	procedi-

mentos	e	mecanismos	que	o	estruturam;	enquanto	elemento	

comunicativo	entre	um	destinador	e	um	destinatário,	esse	

objeto	 discursivo	 é	 observado	 externamente,	 levando	 em	
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consideração	o	contexto	sócio-histórico	em	que	é	produzido.	

À	luz	desse	entendimento,	a	semiótica	discursiva	examina	o	

plano	de	conteúdo	para	explicar	o	ou	os	sentidos	do	texto	

(BARROS,	1990,	p.	7-8),	o	que	significa	despertar	o	enuncia-

tário	para	a	problemática	do	texto,	a	sensorialidade	discur-

siva	e	a	atenção	ao(s)	programa(s)	narrativo(s).		

	 Diante	 disso,	 ela	 distingue	 e	 evidencia	 camadas	 do	

plano	de	conteúdo,	por	meio	de	um	modelo	de	análise,	que	

se	vale	do	percurso	gerativo	do	sentido.	Esse	percurso	con-

cebe	uma	análise	textual	a	partir	de	níveis	denominados	pela	

semiótica	como	fundamental	ou	profundo,	narrativo	ou	in-

termediário	e	discursivo	ou	superficial,	relacionados	entre	

si,	perfazendo	um	caminho	que	“vai	do	mais	simples	e	abs-

trato	ao	mais	complexo	e	concreto”	(BARROS,	1990,	p.	9),	ou	

seja,	vai	da	camada	que	desperta	a	sensorialidade	do	enun-

ciatário,	à	oposição	semântica,	observada	no	nível	mais	pro-

fundo	e	abstrato	do	texto.	

	 Para	um	breve	esboço	sobre	os	níveis	analisados	pelo	

percurso	gerativo	do	sentido,	salientam-se	ainda	as	conside-

rações	de	Diana	Luz	Pessoa	de	Barros	(1990,	p.	9)	em	seu	

resumo	das	etapas	gerativas	do	sentido:	
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[...]	a	primeira	etapa	do	percurso,	a	mais	
simples	e	abstrata,	recebe	o	nome	de	ní-
vel	fundamental	ou	das	estruturas	funda-
mentais	e	nele	surge	a	significação	como	
uma	oposição	semântica	mínima;	
[...]	no	segundo	patamar,	denominado	ní-
vel	 narrativo	 ou	 das	 estruturas	 narrati-
vas,	organiza-se	a	narrativa,	do	ponto	de	
vista	de	um	sujeito;	
[...]	o	terceiro	nível	é	o	do	discurso	ou	das	
estruturas	discursivas	em	que	a	narrativa	
é	assumida	pelo	sujeito	da	enunciação.		

	

	 Desta	 forma,	 compreende-se	 que	 a	 observação	 e	 o	

exame	dos	níveis	do	percurso	gerativo	do	sentido	são	confi-

gurados	como	uma	forma	abrangente	de	análise	discursiva	

em	busca	da	construção	do(s)	sentido(s)	do	texto,	ou	seja,	da	

sua	significação.		

	 Atendendo	as	delimitações	objetivas	do	 artigo,	 apre-

senta-se,	nos	itens	a	seguir,	um	relato	sobre	o	autor	e	a	obra	

Angola	 Janga:	 Uma	 história	 de	 Palmares	 (2017);	 algumas	

concepções	 teóricas	a	respeito	da	semiótica	discursiva,	 fo-

cando	o	terceiro	nível	do	percurso	gerativo	do	sentido,	con-

siderando	a	tematização	e	a	figurativização	dos	atores,	espa-

ços	 e	 tempos;	 conceitos	 relacionados	 à	 semiótica	 plástica,	

envolvendo	 questões	 semissimbólicas;	 as	 análises	 dos	
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excertos	da	graphic	novel	supracitada;	as	considerações	fi-

nais	do	estudo	e	as	referências.	

	

Marcelo	D’	Salete	e	a	Pequena	Angola	

	 	

Marcelo	D'	Salete	nasceu	em	1979.	Estudou	design	grá-

fico,	graduando-se	em	artes	plásticas	e,	posteriormente,	tor-

nando-se	Mestre	em	História	da	Arte,	pela	USP	–	Universi-

dade	de	São	Paulo.	É	autor	de	histórias	em	quadrinhos,	pro-

fessor	 e	 ilustrador,	 sendo	 reconhecido	 como	 quadrinista	

desde	2001.	Dentre	suas	obras	mais	aclamadas	estão	Cumbe	

(2014)	e	Angola	Janga:	Uma	história	de	Palmares	(2017).		

De	 acordo	 com	D’	 Salete	 (2018),	Angola	 Janga:	 Uma	

história	de	Palmares:	

	

trata dos antigos mocambos da Serra da 
Barriga, mais conhecidos como Quilombo 
dos Palmares. Angola Janga foi agraciado 
pelo Prêmio Grampo Ouro 2018, HQMIX 
2018, Jabuti 2018 e o Rudolph Dirks Award 
2019 (Melhor Roteiro América do Sul). A 
obra foi selecionada pelo PNLD literário de 
2019 para o Ensino Médio. O livro foi publi-
cado também na França, Portugal, Áustria, 
Espanha, Polônia e EUA. (Disponível em 
https://www.dsalete.art.br/bio.html)  
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Criador	de	quadrinhos	nacionais	que	buscam	retratar,	

entre	outras	temáticas,	o	período	de	escravidão	no	Brasil,	D’	

Salete	pode	ser	considerado	referência	no	tema.	A	produção	

de	Angola	Janga:	Uma	história	de	Palmares	(2017)	mostra	a	

dedicação	e	a	vultosa	pesquisa	do	quadrinista	em	apresen-

tar,	 na	 perspectiva	 das	 experiências	 dos	 escravos,	 em	 sua	

maioria	negros	que	estiveram	em	Palmares,	um	intenso	co-

nhecimento	sobre	um	período	histórico	do	Brasil,	recheado	

de	lutas	e	injustiças	e	crueldades.	

A	obra	é	composta	por	432	páginas	e	está	dividida	em	

11	capítulos,	introduzidos	por	epígrafes	que	trazem	a	cita-

ção	de	documentos	da	época,	escritos	por	representante	po-

lítico,	alguns	autores	como	o	Pe.	Antônio	Vieira,	e	a	última,	

do	 bandeirante	Domingos	 Jorge	Velho.	 Todas	 as	 epígrafes	

estão	grafadas	em	letras	brancas	sobre	fundo	preto,	identi-

ficadas	pelos	respectivos	autores,	como	a	exemplificada	a	se-

guir,	em	D’	Salete	(2017,	p.	12):	

Sendo grande a quantidade de negros que 
sempre tem havido e de contínuo estão en-
trando em o Brasil do princípio de sua pri-
meira povoação até o presente, de ordiná-
rio fogem muitas vezes para os matos ocul-
tos do sertão, aonde vivem em numerosas 
aldeias, aumentados de muitas crias e de 
muitos que se lhe juntam ou eles apanham 
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de entre os nossos, com que vagam a seu 
alvedrio, fazendo-nos grandes danos... 
Governador de Pernambuco Francisco de 
Brito Freire, década de 1660 [...]  

	
Além	dessas	epígrafes,	há	informações	extras	no	final	

do	livro	como	glossário,	cronologia	das	guerras	entre	os	qui-

lombolas	e	colonizadores,	mapas	de	identificação	do	territó-

rio	de	Palmares	e	do	Brasil,	da	época,	as	referências	e	uma	

pequena	biografia	do	autor,	Marcelo	D’	Salete.		

Angola	Janga,	traduzida	como	Pequena	Angola,	nas	lín-

guas	banto,	é	resultado	de	um	longo	período	de	estudos	e	de	

pesquisas	do	autor,	mais	precisamente	11	anos	de	investiga-

ção,	de	visitas	ao	memorial	do	Quilombo	dos	Palmares,	na	

Serra	da	Barriga	que,	na	época,	pertencia	à	Capitania	Geral	

de	Pernambuco	(PE),	atualmente,	Alagoas	(AL).	O	romance	

gráfico	narra	não	só	a	história	do	mais	famoso	polo	de	resis-

tência	negra	do	Brasil	colonial,	que	foi	Palmares,	mas	tam-

bém	dialoga,	de	forma	ficcional,	com	temas	muito	arraigados	

no	mundo,	como	a	opressão,	a	intolerância,	a	violência,	o	ra-

cismo,	entre	outros.	

	D’Salete	afirma	que	o	Quilombo	chegou	a	reunir	vários	

mocambos	e	mais	de	vinte	mil	quilombolas,	quantidade	essa	

que	ultrapassava	o	número	de	pessoas	que	viviam	em	Recife	

na	mesma	época,	em	1654	(D’SALETE,	2017,	p.	9).	Em	uma	
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perspectiva	histórica,	Angola	Janga:	Uma	história	de	Palma-

res	(2017)	conta	a	história	do	mais	antigo	Quilombo	do	Bra-

sil,	datado	do	século	XVII,	abarcando	eventos	de	um	período	

de	invasões	e	de	tentativas	de	acordos	entre	os	quilombolas	

e	a	Coroa	Portuguesa.	Um	período	também	marcado	pelas	

intensas	fugas	dos	escravos	dos	engenhos.		

Apresentada	na	perspectiva	das	experiências	dos	es-

cravos	que	estiveram	em	Palmares,	e	não	apenas	na	visão	de	

historiadores,	como,	muitas	vezes,	observa-se	em	livros	di-

dáticos	de	História	do	Brasil,	a	narrativa	ganha	olhares	mais	

sensíveis	às	questões	étnicas	raciais	que	ainda	persistem	na	

atualidade.	Há	também	toda	uma	recriação	dessa	memória,	

com	 imagens	 ilustrando	 as	 fugas	 realizadas,	 os	 trajetos	

cheios	de	dificuldades	até	chegarem	a	pontos	distantes	no	

meio	da	mata,	onde	existiam	os	mocambos	que	 formavam	

Angola	Janga	(D’SALETE,	2017,	p.	419).	

Conforme	Barbosa,	Gomes	e	Silva	(2020),	além	do	ne-

gro	escravizado,	

	
	
a presença de homens brancos e pobres 
que viviam também nos mocambos é sina-
lizada em vários momentos, e, dentre eles, 
colonos que apoiavam e ajudavam a defen-
der os quilombos. O autor faz uso da 
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técnica do flashback para contextualizar os 
personagens e usa o recurso de zoom em 
vários pontos importantes da obra, consi-
derando o enquadramento das imagens e a 
escolha dos elementos visuais que dão uma 
perspectiva poética à graphic novel Angola 
Janga: Uma história de Palmares (2017). 
(Disponível em: 
https://youtu.be/buzhVqGvpiM) 
	

Outras	considerações	podem	ser	feitas	à	obra	D’Salete,	

salientando	 sua	 importância	 cultural	 e	 histórica.	 Porém,	

para	as	perspectivas	de	análise	semióticas	objetivadas	neste	

trabalho,	as	observações	traçadas	neste	item,	quanto	ao	au-

tor	e	sua	obra,	já	podem	dar	ao	leitor	uma	noção	do	objeto	

textual	examinado,	com	base	na	semiótica	discursiva	e	algu-

mas	questões	semissimbólicas.	

		

O	nível	discursivo		

	

	 O	 terceiro	 nível	 do	 percurso	 gerativo	 do	 sentido	 é	 o	

discursivo.	Nele,	o	texto	passa	a	ser	visto	da	perspectiva	da	

enunciação1,	desenvolvido	por	um	enunciador	pressuposto,	

 
1 Enunciação é a instância de mediação entre as estruturas narrativas e 
discursivas que, pressuposta no discurso, pode ser reconstruída a partir 
das pistas que nele espalha; é também mediadora entre o discurso e o 
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com	suas	escolhas	discursivas	de	tempo,	pessoa,	espaços	e	

figuras,	recobrindo	os	temas,	transformando	a	narrativa	em	

discurso.		

	 Para	Barros,		

	
O	discurso	nada	mais	é,	portanto,	que	a	
narrativa	 “enriquecida”	 por	 todas	 essas	
opções	 do	 sujeito	 da	 enunciação,	 que	
marcam	os	diferentes	modos	pelos	quais	
a	enunciação	se	relaciona	com	o	discurso	
que	enuncia.	(1990,	p.	53)	
	

	Assim,	o	discurso	é	compreendido	como	um	suporte	de	pro-

jeções	feitas	por	um	enunciador	para	um	enunciatário.		

	 As	estruturas,	outrora	percebidas	no	nível	narrativo,	

por	meio	de	ações	desempenhadas	pelos	actantes	em	busca	

de	objetos	de	valor,	no	nível	discursivo,	serão	examinadas	

em	sua	proximidade	com	a	manifestação	textual,	por	meio	

de	marcas	espalhadas	no	texto.	É	nesse	nível,	o	discursivo,	

examinado	 em	 sua	 sintaxe	 e	 semântica,	 que	 o	 sentido	 do	

texto	fica	mais	concreto.		

	 Analisando	a	semântica	do	terceiro	nível	do	percurso	

gerativo,	entende-se	que	há	um	investimento	figurativo;	as-

sim,	a	 figura	de	um	ator,	por	exemplo,	 “assassino”	(aquele	

 
contexto sócio-histórico e, nesse caso, deixa-se aprender graças às rela-
ções intertextuais. (BARROS, 1990, p. 86) (grifo da autora) 
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que	tira	a	vida	de	alguém)	é	revestida	semanticamente	para	

ser	reconhecido	como	tal	e	desempenhar	esse	papel.	Tal	re-

vestimento	se	dá	no	nível	discursivo.	Desse	modo,		
	
o	actante	converte-se	em	ator,	ao	receber	
investimento	 semântico,	 temático	 e/ou	
figurativo.	O	ator	resulta,	assim,	da	com-
binação	 de	 papeis	 da	 sintaxe	 narrativa	
com	um	recheio	temático	e/ou	figurativo	
da	 semântica	 do	 discurso.	 (BARROS,	
2002,	p.	80)	
		

Nota-se,	a	partir	dessa	proposição,	que	a	semântica	discur-

siva,	relacionada	à	camada	superficial	do	discurso,	revela-se	

na	figurativização	dos	atores,	espaços	e	tempos,	tematizados	

no	texto.	

	 Já	à	sintaxe	do	discurso	cabe	a	função	de		
	
explicar	as	relações	do	sujeito	da	enunci-
ação	 com	 o	 discurso-enunciado	 e,	 tam-
bém,	as	relações	que	se	estabelecem	en-
tre	enunciador	e	enunciatário.	(BARROS,	
1990,	p.	54)	
	

Os	 elementos	 que	 compõem	 a	 enunciação,	 utilizados	 pela	

sintaxe	discursiva,	são	marcados	no	texto	e	promovem	de-

terminados	valores	e	pontos	de	vista	do	sujeito,	na	constru-

ção	discursiva,	no	texto	e	pelo	texto.	
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	 Há	no	nível	discursivo	um	engendramento	textual	or-

questrado	pelo	enunciador,	a	fim	de	convencer	o	enunciatá-

rio	da	“verdade”	discursiva	proposta	por	ele.	Assim,	esse	su-

jeito	do	discurso	faz	escolhas	linguísticas	para	compor	seu	

discurso,	 valendo-se	 de	 diferentes	 recursos	 sintáticos,	 vi-

sando	a	provocar	um	efeito	de	sentido	sobre	o	enunciatário.		

Para	Barros	(1990,	p.	55),	existem		

	
dois	efeitos	básicos	produzidos	pelos	dis-
cursos	com	a	finalidade	de	convencerem	
de	sua	verdade,	são	os	de	proximidade	ou	
distanciamento	da	enunciação	e	o	de	rea-
lidade	ou	referente.	
	

	Esses	efeitos	de	aproximação	e	distanciamento	cons-

truídos,	por	meio	da	desembreagem2	enunciativa	e	desem-

breagem	 enunciva,	 são	 responsáveis	 pela	 subjetividade	 e	

objetividade	 discursiva.	 Dessa	 forma,	 a	 desembreagem	

enunciativa	projeta	no	texto	a	pessoa	do	eu,	criando	efeitos	

de	aproximação.	Enquanto	que	a	desembreagem	enunciva	

cria	 efeito	 de	 distanciamento	 da	 enunciação	 e	 pode	 ser	

 
2 Desembreagem é a operação pela qual a enunciação projeta os actantes 
e as coordenadas espácio-temporais do discurso, utilizando, para tanto, as 
categorias de pessoa, do espaço e do tempo. (BARROS, 1990, p. 85) (grifo 
da autora). 
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percebido,	na	categoria	de	pessoa,	por	meio	da	objetividade	

discursiva,	 observada	 no	 texto,	 na	 terceira	 pessoa	 do	 dis-

curso.		

A	esse	respeito,	Fiorin	(2010,	p.	61)	afirma	que	as	de-

breagens:3	

	
produzem	efeitos	de	aproximação	 e	dis-
tanciamento	da	instância	da	enunciação,	
que	se	concretizam	como	subjetividade	e	
objetividade	 na	 categoria	 de	 pessoa;	
como	presentificação	e	absenteização	na	
categoria	 de	 espaço;	 como	 conjunção	 e	
deslocação,	 realidade	e	 virtualidade,	 ina-
cabamento	 e	 não	 início	 na	 categoria	 de	
tempo.	(grifos	do	autor)	
	

Esses	efeitos	discursivos	estão	presentes	em	boa	parte	

dos	textos	de	diferentes	tipos	e	gêneros,	no	entanto,	como	

afirma	Bertrand,	em	Caminhos	da	semiótica	literária	(2003,	

p.	93),	 “o	romance	e	a	maior	parte	dos	gêneros	narrativos	

(conto,	 relato,	 novela,	 etc.)	 se	 classificam	 na	 maioria	 das	

obras,	como	um	discurso	debreado”,	ou	seja,	o	sujeito	é	mar-

cado	no	tempo	do	agora	e	no	espaço	do	aqui.	

 
3 Forma com Fiorin se refere ao processo de projeção das categorias enun-
ciativas, podendo ser entendido como sinônimo de desembreagem, utili-
zada por Barros. 
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As	desembreagens	enunciativas	buscam	uma	ideia	de	

aproximação	 entre	 enunciado	 e	 enunciação.	 No	 romance,	

por	exemplo,	o	que	é	apontado	pela	teoria	literária	como	dis-

curso	direto,	na	semiótica,	é	reconhecido	como	desembrea-

gem	interna.	Um	enunciador,	ao	ceder	a	palavra	aos	interlo-

cutores	no	texto,	cria	a	ilusão	de	realidade,	de	aproximação	

com	o	real	do	mundo	físico,	natural.		

De	acordo	com	Barros	(2002,	p.	113),	a	

[...]	disseminação	discursiva	dos	temas	e	
a	figurativização	são	tarefas	do	sujeito	da	
enunciação,	 que	 assim	 provê	 seu	 dis-
curso	de	coerência	semântica	e	cria	efei-
tos	de	realidade,	garantindo	a	relação	en-
tre	mundo	e	discurso.	

Tais	procedimentos	da	enunciação	são	observados	na	

instância	da	semântica	e	sintaxe	discursivas,	e	estão	ancora-

dos	nas	figuras	de	pessoas,	espaços	e	tempos,	recobrindo	os	

temas,	presentes	na	narrativa.		

As	observações	a	respeito	da	semântica	e	a	sintaxe	dis-

cursiva,	levando	em	consideração	processos	de	enunciação	

do	texto,	ancorados	em	concepções	sobre	as	desembreagens	

enuncivas	 e	 enunciativas,	 perfazem	 um	 importante	 ele-

mento	para	a	análise	do	terceiro	nível	do	percurso	gerativo	

do	sentido,	ao	lado	das	concepções	a	respeito	dos	processos	
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de	figurativização	e	tematização	e	de	questões	semissimbó-

licas,	que	serão	observados	com	mais	atenção,	no	item	sub-

sequente.	

	

A	figurativização		

	

A	figurativização	é	um	procedimento	vinculado	ao	ní-

vel	discursivo,	nível	considerado	mais	próximo	da	manifes-

tação	textual.	Nesse	nível,	a	sintaxe	e	a	semântica	são	orga-

nizadas	de	modo	a	se	responsabilizarem	por	dar	concretude	

ao	discurso,	despertando,	assim,	a	sensorialidade	no	enunci-

atário.	

Barros	assinala	que	tais		
	
valores	assumidos	pelo	sujeito	da	narra-
tiva	são,	no	nível	do	discurso,	dissemina-
dos	sob	a	forma	de	percursos	temáticos	e	
recebem	 investimentos	 figurativos.	
(1990,	p.	68)	
	

O	sujeito	da	enunciação	garante	a	coerência	semântica	

do	discurso,	por	meio	dos	percursos	temáticos	e	figurativos	

espalhados	no	texto.		

Os	 sujeitos,	nesse	nível	do	percurso,	 são	 convertidos	

em	atores,	constituídos	pela	união	de	um	sujeito	(actante,	no	
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nível	narrativo)	e	de	um	“eu”	ou	“ele”,	observado	pela	sin-

taxe	discursiva:		
	
O	 resultado	desse	casamento	 “sintático”	
recebe	 preenchimento	 semântico,	 sob	 a	
forma	de	um	ou	mais	papéis	temáticos,	e	
pode,	dependendo	do	texto	ser	especifi-
cado	ou	concretizado	pelo	revestimento	
figurativo.	(BARROS,	1990,	p.	70)	
		

Assim,	as	especificações	figurativas	dão	ao	ator,	no	ní-

vel	discursivo,	identificações	que	podem	ser	representadas	

por	nomes	ou	características	físicas,	por	exemplo.	Percebe-

se	que	há	uma	articulação	entre	os	processos	discursivos	do	

texto	que	desencadeiam	processos	sensoriais	no	enunciatá-

rio.		

De	acordo	com	Greimas	(2002,	p.	74),	a	

	
figuratividade	não	é	mera	ornamentação	
das	coisas;	é	essa	tela	do	parecer	cuja	vir-
tude	 consiste	 em	 entreabrir,	 em	 deixar	
entrever,	em	razão	de	sua	imperfeição	ou	
por	culpa	dela,	como	que	uma	possibili-
dade	de	além	sentido.	Os	humores	do	su-
jeito	reencontram,	então,	a	imanência	do	
sensível.		

	

Por	meio	de	um	discurso	verbal,	não	verbal	e/ou	sin-

crético	 estabelecem-se	 significações	 amparadas	 na	
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sensorialidade	humana,	ou	seja,	nas	sensações	desencadea-

das	pela	visão,	audição,	tato,	olfato	e	paladar.	

Bertrand	(2003,	pp.	156-157)	apresenta	cinco	defini-

ções	 sobre	 a	 figurativização,	 agrupando	 as	 três	 primeiras	

como	mais	estruturais.	A	quarta	definição	relaciona	ao	con-

ceito	de	semiose4,	partindo	de	percepções	visuais,	e	a	quinta	

integra	por	completo	a	percepção	sensorial	obtida	por	meio	

dos	 sentidos	 e	 abre	 o	 figurativo	 para	 sua	 ultrapassagem,	

para	o	“além-sentido”.	Assim,	compreende-se	que	a	figurati-

vidade	está	vinculada	à	presença	de	elementos	concretos,	do	

mundo	natural/real,	na	superfície	do	discurso.	

Para	Barros	(1990,	p.	72),	existem		

	
etapas	diferentes	na	figurativização:	a	fi-
guração	 é	 a	 instalação	 das	 figuras,	 ou	
seja,	o	primeiro	nível	de	especificação	fi-
gurativa	 do	 tema,	 quando	 se	 passa	 do	
tema	 à	 figura;	 a	 iconização	 é	 o	 investi-
mento	figurativo	exaustivo	final,	isto	é,	a	
última	etapa	da	figurativização,	como	ob-
jetivo	de	produzir	ilusão	referencial.	(Gri-
fos	da	autora)	
	

 
4 Semiose é a operação que, ao instaurar uma relação de pressuposição* 
recíproca entre a forma* da expressão* e a do conteúdo* (na terminologia 
de Hjelmslev) ou entre o significante* e o significado* (F de Saussure) – 
produz signos: nesse sentido, qualquer ato* de linguagem, por exemplo, 
implica ima semiose. Esse termo é sinônimo de função semiótica (GREI-
MAS e COURTÉS, 1986 pp. 408-409). 
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Valendo-se	 dessas	 etapas,	 o	 enunciador	 do	 discurso	

leva	o	enunciatário	a	acreditar	na	veracidade	de	sua	enunci-

ação,	pois	se	apoia	no	procedimento	de	ancoragem5,	aproxi-

mando	as	representações	figurativas	da	realidade	do	mundo	

natural.	Outrossim,	os	efeitos	de	ancoragem	actancial,	espa-

cial	e	temporal	criam,	no	texto,	um	simulacro	do	mundo	real.	

Desse	modo,	o	processo	de	figurativização	constitui-se	como	

um	elo	entre	discurso	e	realidade	do	mundo,	contribuindo	

também	para	a	manutenção	da	coerência	textual.		

Atores,	espaços,	tempos	e	figuras	recobrem	temas	em	

prol	da	construção	do(s)	sentido(s)	do	texto.	Nesse	sentido,	

no	tópico	a	seguir,	caberão	algumas	considerações	sobre	a	

tematização	discursiva.		

A	tematização	

5 Ancoragem é o procedimento semântico do discurso por meio de que o 
sujeito da enunciação ‘concretiza’ os atores, os espaços e os tempos do 
discurso, atando-os a pessoas, lugares e datas que seu destinatário reco-
nhece como ‘reais’ ou ‘existentes’, produzindo, assim, o efeito de sentido 
de realidade ou de referente (BARROS, 1990, p. 84) (grifo da autora). 
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A	 tematização	 também	 é	 um	 procedimento	 do	 nível	

discursivo.	 Os	 temas	 que	 derivam	 da	 oposição	 elementar,	

percebida	no	nível	fundamental	e	profundo	do	texto,	são,	no	

terceiro	 nível,	 revestidos	 por	 figuras	 de	 atores,	 espaços	 e	

tempos.	 Assim,	 esses	 temas	 encontram-se	 espalhados	 no	

texto,	 podendo	 ser	 reiterados	 em	 diversos	 momentos	 da	

narrativa.	Tal	reiteração	é	reconhecida,	na	semiótica	discur-

siva,	como	isotopia6.	Ela	pode	ser	temática	ou	figurativa,	e	

colabora,	essencialmente,	com	a	coerência	discursiva.		

Conforme	assinala	Bertrand	(2003,	p.	421),	

	
a	isotopia	não	tem	por	horizonte	a	pala-
vra,	mas	o	discurso.	Ela	pode	assim	refe-
rir-se	ao	estabelecimento	de	um	universo	
figurativo	 (isotopias	 de	 atores,	 tempo	 e	
espaço),	 mas	 também	 à	 tematização	
desse	 universo	 (isotopias	 abstratas,	 te-
máticas,	axiológicas),	e,	sobretudo,	à	hie-
rarquia	entre	as	isotopias	de	leitura	(por	
identificação	 de	 um	 núcleo	 isotopante	
que	 rege	 as	 isotopias	 de	 nível	 inferior).	
Conectando	as	isotopias,	as	figuras	de	re-
tórica	 (metáfora,	metonímia,	 etc.)	 insta-
lam	 a	 coexistência	 extensiva	 e	

 
6 Isotopia é a reiteração de quaisquer unidades semânticas (repetição de 
temas ou recorrência de figuras no discurso, o que assegura sua linha sin-
tagmática e sua coerência semântica). (BARROS, 1990, p. 87) (grifo da au-
tora). 
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eventualmente	 competitiva	 de	 dois	 ou	
mais	 planos	 de	 significação	 simultanea-
mente	oferecidos	à	interpretação.		
	

Compreende-se,	assim,	que	as	isotopias	temáticas	sur-

gem	"da	recorrência	de	unidades	semânticas	abstratas,	em	

um	mesmo	percurso	temático",	e	as	figurativas	caracterizam	

“os	discursos	que	se	deixam	recobrir	totalmente	por	um	ou	

mais	 percursos	 figurativos”	 Barros	 (1990,	 p.	 138).	 Ambas	

são	observadas	ao	longo	do	discurso,	e	se	tornam	responsá-

veis	pela	manutenção	da	coerência	discursiva.		

Como	dito	anteriormente,	o	terceiro	nível	do	percurso	

gerativo	do	sentido	é	o	discursivo,	nível	em	que	se	examinam	

as	escolhas	da	enunciação,	de	atores,	tempos,	espaços	e	figu-

ras,	e	os	procedimentos	enunciativos	ou	enuncivos,	aproxi-

mando	 ou	 distanciando	 enunciador	 e	 enunciatários.	 Tais	

percepções,	somadas	a	outras	observadas	nos	níveis	funda-

mental	e	narrativo	do	texto	contribuem,	sobremaneira,	para	

a	construção	do(s)	sentido(s)	do	texto.	Em	textos	sincréti-

cos,	somam-se	a	essas	percepções	as	relações	semissimbóli-

cas	 configuradas	 no	 plano	 da	 expressão	 que	 outrora	 fora	

deixado	de	lado	pelo	percurso	gerativo,	mas	que,	como	ob-

serva	Pietroforte	(2009,	p.	19),	“passa	a	ser	considerado	na	

formação	 do	 sentido”.	 Dito	 isso,	 considera-se	 importante	
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traçar,	no	 item	a	seguir,	algumas	 linhas	sobre	a	 teoria	dos	

sistemas	semissimbólicos.	

		

O	semissimbolismo	na	construção	do	sentido	

	

Em	se	tratando	de	textos	com	linguagens	verbais	con-

comitantes	às	visuais,	como	os	que	configuram	uma	HQ,	as	

questões	semissimbólicas,	voltadas	ao	plano	da	expressão,	

observados	pela	semiótica	plástica,	podem	ser	convocadas	

para	um	amparo	teórico	que	se	somará	a	outras	relações	de	

sentido	examinadas	no	plano	do	conteúdo,	por	meio	do	mo-

delo	de	análise	do	percurso	gerativo	do	sentido.			

Para	tanto,	observam-se	os	estudos	de	Pietroforte	so-

bre	a	relação	entre	plano	de	conteúdo	e	da	expressão,	justi-

ficada	como	uma	relação	semissimbólica,	compreendendo,	

desse	modo,	que	o	plano	de	expressão	deixa	de	ser	apenas	

uma	 forma	de	veicular	o	conteúdo,	passando	a	 “fazer	sen-

tido”	a	partir	da	articulação	entre	a	forma	de	expressão	e	a	

forma	de	conteúdo.	(2017,	p.	21)	

Na	relação	desses	dois	planos,	conteúdo	e	expressão,	

observam-se	os	formantes	que	constituem	a	teoria	do	semis-

simbolismo,	considerando,	nesse	contexto,	as	categorias	que	

determinam	cor,	forma	e	posicionamento	dos	elementos	no	
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texto,	 o	 que	 se	 torna	 mais	 perceptível	 em	 textos	 visuais,	

como	a	pintura,	a	arquitetura,	a	fotografia,	etc..		

Com	 relação	 às	 histórias	 em	 quadrinhos,	 Pietroforte	

assinala	 que	 a	 teoria	 do	 semissimbolismo	 tem	 limitações,	

entretanto,	 ele	 afirma	 que	 “é	 possível	 determinar	 alguns	

componentes	plásticos	que	garantem	a	coesão	plástica”	des-

ses	textos	considerados	como	sincréticos.		Salienta	que	nas	

histórias	em	quadrinhos	há		

	
o	 componente	 cronológico,	 que	 deter-
mina	 a	 distribuição	 dos	 quadros	 da	 HQ	
em	sequência;	 e	o	 componente	 cinético,	
que	 determina	 o	 fluxo	 discursivo.	 (PIE-
TROFORTE,	2009,	pp.	19-20)	
		

Isso	diferencia	a	análise	desse	objeto	de	outros	como	a	pin-

tura	e	a	fotografia,	por	exemplo.	

	 Pietroforte	 (2009,	 p.	 79),	 assinala	 que	 em	 semiótica	

plástica,	

	
as	 figuras	são	os	significados	dos	signos	
que	se	manifestam	nos	significantes	pró-
prio	 do	 sistema	 semiótico	 utilizado	 na	
significação	do	texto.	Se	o	sistema	semió-
tico	é	verbal,	 os	 significantes	 são	de	or-
dem	 fonológica;	 se	é	plástico,	os	 signifi-
cantes	são	imagens	visuais.	Se	nos	siste-
mas	verbais	o	percurso	figurativo	é	tex-
tualizado	 em	 palavras,	 na	 maioria	 das	
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histórias	 em	 quadrinhos	 há	 articulação	
de	palavras	e	imagens	para	expressar	a	fi-
guratividade	do	conteúdo.	
	

	Nesse	sentido,	pode-se	compreender	que	as	imagens	

homologam	os	sentidos	desenvolvidos	pelo	plano	do	conte-

údo.	Assim,	“boa	parte	da	figuratividade	formada	no	plano	

do	conteúdo	é	manifestada	por	meio	de	desenhos.	O	delírio	

figurativo	 surge,	 portanto,	 como	 delírio	 visual”	 (PIE-

TROFORTE,	2009,	p.	55),	evidenciando	as	articulações	dis-

cursivas	e	plásticas,	na	arte	das	histórias	em	quadrinhos.		

Diante	dos	conceitos	apresentados	sobre	a	semiótica	

discursiva,	em	especial,	sobre	a	figurativização	e	tematiza-

ção,	 bem	 como	 os	 relativos	 ao	 semissimbolismo,	 compo-

nente	da	semiótica	plástica,	passa-se,	a	seguir,	a	análise	da	

graphic	 novel	 Angola	 Janga:	 Uma	 história	 de	 Palmares	

(2017),	de	Marcelo	D’	Salete,	sob	a	ótica	do	terceiro	nível	do	

percurso	gerativo	do	sentido.	

	

A	figurativização	e	a	tematização	em	Angola	Janga:	Uma	
história	de	Palmares		
	
	 O	foco	deste	estudo	calca-se	no	plano	do	conteúdo,	exa-

minado	conforme	o	modelo	gerativo	introduzido	por	Grei-

mas,	no	que	confere	às	camadas	figurativas	e	temáticas	do	
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discurso.	No	entanto,	para	melhor	exemplificar	as	observa-

ções	 relacionadas	aos	excertos	analisados,	dando	ao	 leitor	

algumas	noções	atreladas	à	Nona	Arte7	e	aos	conceitos	vin-

culados	à	semiótica	visual,	desdobramento	da	semiótica	dis-

cursiva,	julga-se	necessário	apresentar	algumas	imagens	de	

Angola	Janga:	Uma	história	de	Palmares	(1917),	neste	item,	

mescladas	 a	 conceitos	 e	 análises	 semissimbólicas.	 Assim,	

apresentam-se,	a	seguir,	alguns	recortes	da	HQ	D’	Salete	e	

chama-se	a	atenção	para	o	que	é	percebido	pelo	enunciatá-

rio	dos	textos	verbo-visuais,	à	fruição	estética	das	imagens,	

com	seus	formantes	topológicos,	cromáticos	e	eidéticos,	os	

quais	homologam	o(s)	sentido(s)	construído(s)	pelo	plano	

do	conteúdo:	

	 	 	
Figuras	1-3	-	D’	Salete,	2017,	pp.	13-15.	

 
7 Arte das histórias em quadrinhos. Disponível em <https://revistapes-
quisa.fapesp.br/a-nona-arte/> 
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As	 imagens	 reproduzidas	 acima	 foram	 retiradas	 das	

páginas	iniciais	de	Angola	Janga.	Elas	mostram	o	espaço,	o	

tempo	 e	 apresentam	 ao	 enunciatário	 os	 primeiros	 atores	

que	contracenam	no	capítulo	de	abertura	intitulado	“O	cami-

nho	de	Angola	Janga”.	São	compostas	por	traços	que	confi-

guram	a	arte	quadrinística	e	o	diálogo	de	dois	personagens	

da	narrativa:		
	
–	Avoa!		
–	Vamos!	
–	Água!	
Capitania	 geral	 de	 Pernambuco.	 Serra	 da	
barriga,	16738.	
	–	A	picada	pra	casa	da	cuca	é	essa	mesmo,	
Soares?	
–	Depois	de	tudo	não	podemos...	Correr	risco	
de	sermos	pego...	De	voltar	pra	vila...	Ou	para	
o	engenho.	(D’	SALETE,	2017,	p.	13-17)	(gri-
fos	do	autor)	
	

Ao	 observar	 a	 imagem	 dos	 sujeitos	 figurativizados	

como	Soares	e	Osenga,	em	momento	de	fuga,	e,	no	quadrinho	

subsequente,	o	pássaro	voando,	é	possível	perceber	o	sen-

tido	da	ideia	de	busca	pela	liberdade.	Somada	a	essas	ima-

gens	dos	atores,	espaços,	tempos	e	figuras,	o	código	verbal	

 
8 Esse trecho é de uma retranca, um retângulo localizado no alto do qua-
drinho. Essa retranca indica a o espaço onde estão os personagens. 
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acaba	ratificando	os	sentidos	trazidos	pela	plasticidade	do	

texto	visual,	ou	seja,	o	discurso	proferido	por	esse	enuncia-

dor	pressuposto	 é	homologado	pelas	 imagens	desenhadas	

na	HQ.	Além	disso,	os	termos	“avoa”,	antiga	forma	do	verbo	

voar,	 vinculado	 à	 figura	do	pássaro,	 e	 o	 termo	 “água”	 dão	

concretude	ao	discurso,	pois	figurativizam	esses	elementos	

ligados	 à	 ideia	 de	 liberdade,	 no	 tempo	 representativo	 da	

fuga	desses	escravos.		

A	 figurativização	 espacial	 “casa	 da	 cuca”	 recobre	 o	

tema	da	superstição	e	da	crença,	pois	o	sujeito	Cuca	é	figura-

tivizado	como	uma	feiticeira	que,	em	determinado	momento	

da	história,	 fala	para	Soares	que	o	destino	dele	 será	 ruim,	

“Teu	destino	será	grande	e	maldito.	Você	pode	até	ser	livre,	

mas	 a	 perda	 e	 o	 esquecimento	 serão	 teus	 companheiros”	

(D’SALETE,	2017,	p.	32-33).	Na	sequência	desse	momento	

profético,	há	uma	espécie	de	loop9	de	imagens	desconexas,	

iniciando	 por	 imagens	 com	o	 elemento	 fogo,	 pássaros	 vo-

ando	em	círculo,	símbolos	africanos,	uma	mosca,	paliçadas	e	

fumaça.	 Quase	 todos	 os	 quadrinhos	 dessa	 sequência	 são	

marcados	 com	 retrancas,	 configuradas	 pela	 profecia	 da	

Cuca.	 Esse	 loop	 de	 quadrinhos	 está	 correlacionado,	

9 Termo inglês que significa sequência. Disponível em <https://www.signi-
ficados.com.br/loop/> 
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conforme	a	semiótica	plástica,	ao	componente	cronológico,	

figurativizado	no	nível	discursivo	do	texto.	

	As	 relações	 semissimbólicas,	 considerando	 seus	 ele-

mentos	formantes,	podem	ser	evidenciadas	em	diversas	pá-

ginas	da	obra.	Na	 imagem	da	 figura	 (1),	 por	 exemplo,	 são	

mostrados	dois	planos	divididos	pela	quadrinização,	estabe-

lecendo	topos,	em	que,	no	primeiro	plano,	o	espaço	é	aberto,	

mais	claro,	remetendo	ao	início	do	dia	e	à	amplitude	espacial	

do	céu.	No	plano	inferior,	no	segundo	quadro,	há	a	represen-

tação	de	uma	mata	fechada,	onde	aparece,	no	fundo,	um	su-

jeito	adentrando	a	mata	que	servia	de	abrigo	aos	escravos	

que	 fugiam	 em	 busca	 de	 liberdade.	 A	 oposição	 semântica	

percebida	no	nível	 fundamental	do	percurso,	 liberdade	vs.	

opressão,	é	percebida,	por	meio	das	imagens	desta	e	de	ou-

tras	páginas	da	HQ	do	artista.	

Outra	observação	feita	em	relação	à	espacialização	e	à	

temporalização,	 considera	 as	 formas	 diegéticas	 e	 gráficas	

dos	quadrinhos.	Nesse	sentido,		

	
a	dimensionalidade	da	imagem	impressa	
permite	 uma	 maior	 desaceleração	 do	
olho	 e	 o	 movimento	 de	 retrocessão	 se	
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torna,	muitas	vezes,	um	imperativo	natu-
ral.	(CUSTÓDIO,	2018)10		
	

Desse	modo,	há	uma	contemplação	maior	do	que	está	

sendo	apresentado	pela	arte	gráfica,	como	pode	ser	obser-

vado	na	imagem	a	seguir,	da	graphic	novel	analisada.	

	

	
Figuras	4	–	D’Salete,	2017,	p.	19.	

	

 
10 Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/literafro/resenhas/fic-
cao/1138-angola-janga-quadrinho-e-representacao-historica#_edn1> 
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É	possível	observar,	na	imagem	anterior,	algumas	re-

presentações	da	arquitetura	dos	mocambos	e	habitações	co-

loniais	da	época,	que	formavam	a	pequena	Angola.	Observa-

se	ainda,	por	meio	do	desenho	gráfico	e	considerando	o	ân-

gulo	retratado,	um	plano	superior,	trazendo	o	sentido	de	li-

berdade,	configurado	pelo	ângulo	retratado	e	pelas	abertu-

ras	que	dão	vazão	à	floresta,	em	alguns	pontos	visíveis	desse	

espaço.	No	plano	inferior,	a	imagem	é	projetada	de	um	ân-

gulo	 mais	 próximo,	 delimitando	 a	 visão	 tanto	 dos	 atores	

quanto	do	enunciatário	do	texto.	

Os	atores,	ali	posicionados,	são	revelados	por	um	su-

jeito	figurativizado	como	uma	mulher,	negra,	cabelos	cres-

pos,	 presos,	 cobertos	 parcialmente	 com	um	 lenço,	 vestida	

com	roupas	que	caracterizam	as	mucamas	desse	período	co-

lonial;	e	um	sujeito,	figurativizado	como	homem,	negro,	de	

cabelos	crespos,	pele	com	cicatrizes,	sem	camisa,	com	alguns	

adereços	no	pescoço,	um	colar	de	búzios,	e	nos	braços,	al-

guns	braceletes,	postura	que	denota	submissão,	posicionado	

no	degrau	inferior	de	uma	escada	que,	no	degrau	superior,	

dá	acesso	à	porta	da	grande	casa.	Ambos	de	costas	para	o	

leitor	que,	 assim	 como	eles,	 tem	o	 campo	visual	 oprimido	

pela	quadrinização.	
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Correlacionada	à	semiótica	plástica,	a	quadrinização	é	

observada	pelo	formante	topológico	central	vs.	marginal,	en-

volvendo	os	limites	das	páginas,	das	linhas	horizontais	e	ver-

ticais	 que	dividem	os	quadrinhos	nas	páginas.	Outros	 ele-

mentos	eidéticos	pontiagudo	vs.	arredondado	também	com-

põem	a	imagem,	como	as	cercas,	os	retângulos	verticais	nas	

portas	e	janelas,	a	configuração	dos	telhados,	o	espaço	circu-

lar	do	terreno,	a	roda	do	moinho,	reforçando,	nesse	contexto,	

a	 construção	 isotópica	 temática	da	opressão	vs.	 liberdade,	

percebido	no	nível	mais	superficial	do	discurso,	homologado	

pela	plasticidade	do	texto	visual.		

O	cromatismo	claro	vs.	escuro	em	Angola	Janga:	Uma	

história	de	Palmares	(2017)	é	todo	fixado	nas	cores	branco	e	

preto,	sendo	a	luz	um	elemento	cromático	que	reforça	as	re-

lações	semissimbólicas	de	liberdade	e	vida,	enquanto	que	o	

preto	está	vinculado	à	opressão	e	também	à	morte.		

A	arte	de	quadrinização,	muitas	vezes,	é	reconhecida	

por	apresentar,	por	meio	de	imagens,	 inúmeros	elementos	

que,	em	uma	narrativa	em	prosa,	pode	converter-se	em	vá-

rias	páginas	descritivas.	É	o	que	se	entende	pela	expressão	

“Show	don’t	tell”,	uma	técnica	utilizada	para	mostrar	a	his-

tória,	ou	seja,	mostre	não	diga.	Dessa	forma,	o	recorte	apre-

sentado,	 assim	 como	 várias	 outras	 páginas	 da	 obra	
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analisada,	não	contém	textos	verbais,	porém,	os	elementos	

que	as	compõem	evidenciam,	para	além	das	percepções	es-

paciais,	a	oposição	semântica	de	base	 (liberdade	vs	opres-

são)	que	configura	o	quadrado	semiótico11,	no	nível	funda-

mental.		

Questões	 relacionadas	 à	 escravidão,	 à	 discriminação	

racial	e	a	vários	tipos	de	violência	sexual,	psicológica,	moral,	

cultural	são	temas	figurativizados	pelos	atores	brancos,	ne-

gros,	 senhores,	 empregados	 e	 escravos,	 e	 ratificam	 oposi-

ções	semânticas,	tais	como	alteridade	vs.	identidade,	vida	vs.	

morte,	paz	vs.	guerra,	crente	vs.	descrente,	tolerância	vs.	in-

tolerância,	entre	outras,	próprias	de	programas	narrativos	

constituídos	no	(des)envolvimento	do	romance	gráfico.	Al-

gumas	delas	podem	ser	observadas	a	seguir,	no	diálogo	en-

tre	o	ator	Rodrigues	e	outro	sujeito,	não	nomeado:	

	
–	 Minha	 primeira	 peça?	 Foi	 há	 muito	
tempo...	uma	escrava	fugida...	
Sabe?	Nem	precisei	procurar	muito...	En-
contrei	 ela	 caminhando,	 vagando	 na	
noite,	uma	mucama.	Me	viu	e	fugiu...	Gri-
tava...	 Dei	 um	 jeito	 pra	 parar	 de	 se	

 
11 Quadrado semiótico é o modelo lógico de representação da estrutura 
elementar, que a torna operatória. No quadrado representa-se a relação 
de contrariedade ou oposição entre os termos e, a partir dela, as relações 
de contradição e de complementaridade. (BARROS, 1990, p. 89) (grifos da 
autora) 
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mexer...	E...	Aí	percebi,	A	negra	tinha	bar-
riga.	Ela	não	queria	voltar	para	o	senhor	
por	causa	do	bebê...	Não	ia	sobreviver.		
–	E	o	que	tu	fez,	Rodrigues?	
–	Ora,	sou	homem	do	Terço	dos	Henri-
ques12...	Mestre	de	campo	é	o	meu	ofício.	
Sei	como	pegar	negro	na	mata.		
–	O	que	você	faria?	
–	Ela	teve	o	filho	ali	mesmo.	Um	mulato!	
Por	sorte	a	senhora	ajudou.	Mesmo	assim	
a	escrava	não	sobreviveu.		
–	Um	mulato!	Por	isso	o	senhor	do	enge-
nho	tava	furioso!	
–	 He,	 He...	 (D’	 SALETE,	 2017,	 p.	 26-28)	
(grifos	do	autor)	
	

	 		 O	investimento	figurativo	na	descrição	da	escrava	evi-

dencia	a	temática	da	alteridade	vs.	a	identidade,	abarcando	

reflexões	 sobre	 o	 preconceito	 racial.	 Referências	 como	

“peça”,	“escrava	fugida”,	“mucama”,	“negra”	recobrem,	prin-

cipalmente,	a	temática	da	alteridade	vs.	a	identidade,	conco-

mitantemente,	observada	na	figurativização	do	antissujeito,	

o	ator	nomeado	como	“Rodrigues”,	 “homem	do	Terço	dos	

Henriques”	e	“Mestre	de	campo”.	

 
12 Configuração social que identificava um grupo de oficiais não-brancos. 
“oficialidades negras dos terços de pardos e de Henriques das capitanias 
da Bahia e de Pernambuco de meados do século XVIII são exemplos efeti-
vos de grupos de afrodescendentes portadores de status radicalmente di-
ferenciados do de seus pais e avós africanos e crioulos, cativos ou libertos, 
pertencentes a gerações precedentes. Disponível em: <https://www.sci-
elo.br/pdf/rh/n169/0034-8309-rh-169-00111.pdf> 
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Também	há	 de	 se	 salientar	 outras	 temáticas	 como	 a	

morte,	a	violência	e	a	injustiça,	que	são	recobertas	pela	figu-

rativização	trazida	na	plasticidade	do	texto	visual,	percebi-

das,	por	exemplo,	nos	instrumentos	retangulares	e	pontia-

gudos	que	ceifam	a	vida	(adagas,	facas,	lanças,	flechas,	figu-

ras	da	natureza	como	o	fogo,	etc.),	ilustrados,	na	figura	(5)	

abaixo,	D’	Salete	(2017).		

	

	 	 	
Figuras	5-7	–	páginas	183,	117	e	118,	na	sequência.	

	

Já	em	outros	elementos,	como	os	símbolos	africanos,	

astros,	 esculturas,	 instrumentos	musicais,	 as	 frutas,	 o	 for-

mato	dos	mocambos	e	da	maioria	dos	balões,	e	até	mesmo	

os	recursos	estéticos	do	zoom,	predomina	a	forma	circular,	

podendo	ser	correlacionada	à	temática	da	vida,	paz	e	justiça,	

como	 os	 apresentados	 nos	 recortes	 das	 figuras	 (6)	 e	 (7)	
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acima.	Recortes	estes	que	trazem	algumas	das	atuações	de	

Fanscisco	Zumbi12,	nascido	livre	em	Palmares,	sucessor	de	

Ganga	Zumba,	reconhecidos,	historicamente,	como	grandes	

guerreiros,	sendo	Zumbi	um	dos	maiores	lideres	e	nomes	do	

Quilombo	dos	Palmares.	A	grande	“pedra	no	meio	do	cami-

nho”	dos	portugueses,	intertexto	figurativizado	na	plastici-

dade	visual	sequenciada	nas	páginas	117-118,	apresentada	

no	momento	em	que	Zumbi,	ainda	jovem,	é	abatido	por	uma	

pedra,	jogada	pelo	antissujeito	Inácio.	

Essas	e	outras	observações	resultantes	dos	exames	das	

estruturas	do	plano	do	conteúdo	e	da	expressão,	em	Angola	

Janga:	Uma	história	de	Palmares	(2017),	buscaram	analisar,	

ainda	 que	 de	 forma	 breve,	 o	 texto	 sincrético,	 levando	 em	

conta	o	último	nível	do	percurso	gerativo	do	sentido	e	os	for-

mantes	do	texto	visual,	em	busca	da	construção	do(s)	sen-

tido(s).	Contudo,	compreende-se	que	outras	possibilidades	

de	análises	discursiva	e	plástica	desse	corpus	podem	ser	con-

sideradas,	em	prol	da	significação	do	texto,	respaldadas	pe-

las	explicações	teóricas	e	metodológicas	que	a	teoria	semió-

tica	 discursiva	 abarca.	 Nesse	 sentido,	 espera-se	 que	 este	

 
12 1. Segundo a mitologia afro-brasileira, fantasma que vagueia pelas casas 
e campos à noite; CAZUMBI; 3. Hist. Título dado ao chefe de um quilombo; 
ZAMBI. Disponível em <https://www.aulete.com.br/zumbi> 
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estudo	tenha	contribuído	para	instigar	o	olhar	semiótico	so-

bre	o	texto,	levando	em	conta	todo	o	engendramento	textual	

e	os	elementos	verbos-visuais	que	o	estruturam.	

	

Considerações	finais		

	

As	análises	 semióticas	de	 textos	que	 se	amparam	no	

método	desenvolvido	Greimas,	com	o	percurso	gerativo	do	

sentido,	focalizam	especialmente	o	plano	de	conteúdo,	plano	

este	em	que	são	examinadas	as	 camadas	que	seu	domínio	

envolve,	desde	as	mais	profundas	até	as	mais	 superficiais.	

Tais	 camadas	 consideram	 as	 estruturas	 sintático-semânti-

cas	do	objeto	discursivo,	evidenciando	a	máxima	difundida	

da	teoria,	compreendida	por	“descrever	e	explicar	o	que	o	

texto	diz	e	como	faz	para	dizer	o	que	diz”.	(BARROS,	2005,	p.	

11)		

Por	essa	perspectiva,	o	enunciatário	é	 levado	a	com-

preender	e	interpretar	o	texto,	considerando	os	níveis	orga-

nizados	pelo	percurso	gerativo	do	sentido,	(o	fundamental,	

o	narrativo	e	o	discursivo),	observando,	desse	modo,	as	opo-

sições	 semânticas,	 os	 programas	 narrativos	 e	 as	 escolhas	

discursivas	feitas	por	um	enunciador	pressuposto	que	se	en-

carregará	da	 figurativização	dos	atores,	espaços,	 tempos	e	
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figuras	que	 recobrem	os	 temas	do	nível	mais	 superficial	 e	

sensorial	do	texto.	

Além	disso,	em	se	tratando	de	textos	sincréticos,	como	

os	das	histórias	 em	quadrinhos,	 há	de	 se	 observar	 os	 ele-

mentos	 semissimbólicos	 constituídos	 na	 relação	 entre	 o	

plano	 do	 conteúdo	 e	 da	 expressão,	 considerando,	 desse	

modo,	o	cromatismo,	as	formas	e	o	posicionamento	de	todos	

os	formantes	presentes	em	textos	visuais,	como	os	que	tam-

bém	se	mostram	nas	HQs.	

Por	essas	perspectivas,	considerando	as	questões	teó-

rico-metodológicas	 de	 análise	 semiótica,	 compreende-se	

que,	em	Angola	Janga:	Uma	história	de	Palmares	(2017),	de	

Marcelo	D’Salete,	há	uma	articulação	entre	o	plano	do	conte-

údo	e	plano	da	expressão	voltada	para	a	produção	do(s)	sen-

tido(s)	em	um	vasto	campo	do	saber	sócio-histórico	do	Bra-

sil	colonial.	

Dessa	 forma,	as	análises,	preliminarmente	realizadas	

neste	trabalho,	buscaram	mostrar	as	construções	temático-

figurativas	dos	atores,	espaços,	tempos	e	figuras	da	graphic	

novel	D’Salete,	observando	 também	a	relação	semissimbó-

lica,	configurada	na	plasticidade	do	texto	visual	dessa	obra.		
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ASPECTOS	GRAMATICAIS	DO	NÃO	VERBAL	A	
PARTIR	DA	GRAMÁTICA	DO	VERBAL	EM	HISTÓ-

RIAS	EM	QUADRINHOS	

Maria	Teresa	Tedesco	Vilardo	Abreu	

Introdução	

Este	capítulo	trata	de	leitura,	de	formação	de	leitores	e	

toma	como	base	da	discussão	proposta,	o	texto	em	quadri-

nhos.	Dentre	tantas	características	fundamentais	desse	gê-

nero	 textual,	 uma,	 em	 particular,	 chama	 atenção:	 o	 hibri-

dismo	entre	a	 linguagem	verbal	e	a	não	verbal.	Neste	sen-

tido,	 tomando	 como	 suporte	 teórico	 a	 linguística	 textual	

(KOCH,	 2007),	 a	 teoria	 da	 Iconicidade	 Verbal	 (SIMÕES,	

2009)	e	a	gramática	contrastiva	do	verbal	e	não	verbal,	pro-

posta	por	Shibao	(2012),	pretende-se	analisar	algumas	se-

quências	em	quadrinhos,	verificando	os	diferentes	aspectos	

gramaticais	que	compõem	esse	gênero	textual,	discutindo	o	

grau	de	inferência	necessário	para	que	o	leitor	possa	depre-

ender,	de	forma	adequada,	o	propósito	comunicativo	de	uma	

determinada	 SQ	 (Sequência	 em	Quadrinhos).	 Pretende-se,	

por	 fim,	 discutir	 sobre	 três	 questões	 consideradas	 funda-

mentais,	 quais	 sejam:	 (i)	 Como	 tornar	 o/a	 estudante	
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capacitado	 para,	 ao	 longo	 da	 vida,	 proceder	 a	 leituras	 de	

qualidade?	(ii)	Que	planejamentos	especificar,	considerando	

a	ordenação	vertical	e	a	horizontal	dos	conteúdos	no	currí-

culo?	(iii)	Que	estratégias	devem	ser	empreendidas	para	a	

formação	de	um	leitor	cujo	perfil	está	condizente	com	o	que	

é	requisitado	pelo	século	XXI?			

Discussões	sobre	Leitura/Leitor	crítico/Leitor	profici-

ente	são	costumeiras	na	prática	didática	que	objetiva	levar	

o/a	estudante	à	produção	de	sentidos	com	autonomia	e,	nor-

malmente,	 encaminham	 para	 questionamentos	 sobre	 que	

prática	efetiva	adotar.	Antes,	porém,	de	tratar	de	leitor/lei-

tura	é	preciso	retomar	o	conceito	de	linguagem.		

	

O	conceito	de	linguagem	

	

Como	se	sabe,	nós,	seres	humanos,	falamos,	diferente-

mente,	 dos	 outros	 seres	 vivos,	 que	 não	 usam	 a	 fala	 como	

forma	de	comunicação.	Vivemos	em	sociedade	e	por	isso	es-

tamos	inseridos	nas	diferentes	situações	de	comunicação.		A	

linguagem	é	o	maior	recurso	que	o	ser	humano	possui	para	

alcançar	tudo	quanto	mais	se	deseja	na	vida.	Por	isso,	cada	

pessoa	depende	da	linguagem	para	viver	em	sociedade,	pois	

ela	 é	 a	 base	da	 cultura.	Dificilmente	haveria	 civilização	 se	



 

216 
 

não	fosse	o	uso	da	linguagem	e	o	poder	das	palavras.	É	por	

meio	delas	que	influenciamos	o	outro	e	provocamos	as	mu-

danças,	quase	sempre,	necessárias	para	construir	uma	vida	

melhor.		

A	linguagem	é	uma	prática	social	que	responde	às	ne-

cessidades	de	comunicação	 instituídas	na	 interação	social,	

assume	a	dimensão	plural:	a	linguagem	dos	meios	de	comu-

nicação;	das	ciências	humanas,	sociais	e	da	natureza;	da	arte;	

do	poder;	em	suas	modalidades	verbal	e	não	verbal.	 	É	ne-

cessário,	 portanto,	 abrir	 espaço	para	 que	 diferentes	 lin-

guagens,	interações	e	discursos	possam	acontecer.		

A	efetiva	construção	da	 linguagem	depende	de	quem	

fala,	de	que	lugar	se	fala	e	com	que	intenção	a	fala	é	produ-

zida:	seus	usos	sociais.		Há,	então,	uma	íntima	ligação	entre	

fala	e	ação.	Pode-se	dizer	que	as	funções	de	comunicação	da	

linguagem	não	podem	ser	conduzidas	ou	preenchidas	senão	

pelo	performativo.	Wittgenstein	cunha,	de	forma	brilhante,	

a	noção	de	jogo	de	linguagem.	Essa	expressão	destaca	que	o	

falar	de	uma	linguagem	é	parte	de	uma	atividade	ou	de	uma	

forma	de	vida.	Para	o	filósofo,	 falar	é	fazer	um	movimento	

em	um	jogo	de	linguagem,	ou	seja,	fazer	algo	em	uma	ativi-

dade	normativamente	estruturada.	Nosso	discurso,	nossos	

movimentos	linguísticos	são	governados	por	regras	(do	jogo	
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que	 estamos	 jogando)	 e	 sujeitos	 a	 avaliações	 normativas.	

Esse	discurso	pode	ou	não	atingir	seus	objetivos	como	por	

exemplo	no	envio	de	uma	ordem,	ao	contar	uma	piada,	den-

tre	outras	infinitas	possibilidades	que	este	jogo	nos	oferece.	

Ao	mesmo	tempo,	os	resultados	alcançados	pelas	atividades	

linguajeiras	podem	ser	positivos	ou	não.	Por	exemplo,	tenho	

a	intenção	de	fazer	rir	ao	contar	uma	piada.	Entretanto,	mi-

nha	intenção	pode	não	ser	alcançada,	pois	meus	interlocuto-

res	não	veem	humor	naquele	texto.	O	que	se	pode	concluir	é	

que	essas	ações	são	feitas	em	e	por	meio	de	nossas	ações	lin-

guísticas,	práticas	vivas	e	sempre	em	mudança.	Além	disso,	

pode-se	afirmar	que	o	uso	da	linguagem	é	tão	imprevisível	

quanto	a	ação	humana,	pois	cada	elocução	é	um	ato.		Diz-se,	

portanto,	que	a	própria	fala	é	ação.	

Neste	 sentido,	 não	 tenho	 a	 pretensão	 de	 retomar	 os	

modelos	 de	 comunicação,	 mas	 julgo	 importante,	 retomar		

Karl	Bühler	que	fez	a	formulação	precisa	do	modelo	de	co-

municação,	 a	 qual	 continha	 três	 elementos	distintos:	 o	 fa-

lante,	 o	 emissor	 ou	 o	 que	 envia	 a	 mensagem;	 o	 ouvinte,	

aquela	a	quem	a	mensagem	é	enviada,	a	audiência,	ou	o	re-

ceptor	da	mensagem	e	o	mundo	ou	domínio	do	objeto,	tópico	

da	comunicação.	Para	o	autor,	a	 linguagem	é	um	meio	que	

serve,	simultaneamente,	a	três	funções	de	comunicação	que	
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são	diferentes,	mas	são	interrelacionadas.		Desse	modo,	todo	

ato	de	comunicação	deve	envolver,	de	algum	modo,	todas	as	

três	funções	de	comunicação.	Cada	uma	dessas	três	funções	

torna-se	o	foco	explícito	da	comunicação.	A	linguagem	usada	

na	vida	cotidiana	possibilita	continuamente	o	convívio	e	a	

interação	entre	as	pessoas,	a	troca,	dando	e	fazendo	sentido	

na	vida.	Por	isso,	é	um	mecanismo	que	faz	parte	da	natureza	

do	ser	humano,	que	possui	a	necessidade	natural	de	se	agru-

par	em	sociedade,	a	fim	de	realizar	seus	objetivos.	O	instru-

mento,	o	meio	que	permite	essa	aproximação	entre	pessoas	

acontecer	é	justamente	a	linguagem,	por	favorecer	o	pensar	

e	o	agir.	

Por	 isso,	 a	 opção	 por	 um	 efetivo	 comprometimento	

com	o	exercício	da	cidadania	significa	pensar	os	processos	

de	ensino	e	de	aprendizagem	como	um	espaço	de	interlocu-

ção,	 onde	 professores/as	 e	 alunos/as	 têm	 sempre	 alguma	

coisa	a	dizer,	a	partir	das	suas	vivências,	reflexões	e	saberes	

construídos	nas	diferentes	experiências.	Defende-se	que	um	

dos	aprendizados	importantes	de	uma	língua	é	saber	como	

a	língua	funciona	e,	efetivamente,	quais	os	usos	que	ela	tem.	

Esta	não	é	uma	tarefa	fácil	nem	simples.	Importante,	no	en-

tanto,	 é	 ter	 consciência	 de	 que	 qualquer	 criança,	 quando	

chega	à	escola,	aprendeu	a	 falar	e	a	entender	a	 linguagem	
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sem	 necessitar	 de	 treinamentos	 específicos.	 A	 linguagem	

não	 está	 organizada	 em	ordem	de	 dificuldades	 crescentes	

para	facilitar	seu	aprendizado.	Na	verdade,	a	única	condição	

muito	importante	para	se	aprender	uma	língua	é	estarmos	

inseridos	nas	situações	de	uso	dessa	língua.	É	o	que	acontece	

com	o	 aprendizado	da	nossa	 língua-mãe.	E	 é	por	 isso	que	

aprendemos	mais	rapidamente	a	falar.		

Para	aprender	a	escrita	de	uma	língua	é	diferente!		O	

processo	de	aprendizado	da	língua	escrita	tem	de	ser	siste-

matizado.	O	local	mais	adequado	para	isso	é	a	escola.	É,	no	

âmbito	escolar,	que	essa	prática	social	deve	ser	exercida.		É	

claro	que	a	função	do/a	professor/a	é	fundamental	para	que	

os/as	 estudantes	 consigam	ver	 essa	 importância.	Todavia,	

tão	importante	quanto	a	função	docente	é	a	tomada	de	cons-

ciência	que	o	estudante	deve	ter	quanto	ao	ato	de	escrever.	

É	uma	forma	de	expressão	fundamental	em	nossa	sociedade	

e	se	constitui	em	uma	outra	forma	de	registro,	com	suas	pe-

culiaridades,	suas	características.	

Como	vivemos	em	uma	sociedade	em	que	prevalece	o	

texto	escrito,	é	necessário	conhecer,	por	exemplo,	suas	dife-

rentes	funções.	Estas	funções	ilimitadas	dependem	do	texto	

apresentado,	da	intenção	com	que	se	diz,	para	quem	se	diz.		

Para	 falarmos	 de	 função	 social	 da	 escrita,	 temos	 de	 ter	
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sempre	em	mente	que	só	produzimos	linguagem	quando	te-

mos	algo	a	dizer,	para	quem	dizer	e	por	que	dizer.		Estas	são	

condições	imprescindíveis	para	a	comunicação	se	realizar.	O	

que	é	interessante	é	o	fato	de	que	não	dispomos	da	lingua-

gem	somente	para	comunicar.	Os	linguistas	afirmam	que	o	

produtor	vai	muito	além	da	comunicação.	Atrás	de	um	texto	

oral	ou	escrito,	o	falante	tem	a	intenção	de	criticar,	conven-

cer,	censurar,	criticar,	mentir.	Essa	consciência	é	muito	im-

portante	tanto	na	produção	de	textos	orais	quanto	na	pro-

dução	escrita.	No	nosso	dia	a	dia,	vivenciamos	essas	condi-

ções.	Com	a	escrita,	temos	de	aprender	a	ler	e	a	impregnar	

nossos	textos	escritos	das	marcas	que	queremos	que	esse	te-

nha,	a	fim	de	alcançarmos	nossos	propósitos	comunicativos.	

Por	isso,	é	uma	tarefa	longa	o	aprendizado	da	língua	escrita.	

Cabe	à	escola	ensinar	o	domínio	da	leitura	e	da	escrita.		

		

O	hibridismo	do	texto	em	quadrinhos	

	

Dentre	as	várias	situações	de	comunicação	em	que	es-

tamos	inseridos,	deparamo-nos	com	a	escrita	que	pode	for-

necer	uma	interseção	de	signos	verbais	e	imagéticos.	Vive-

mos	em	uma	sociedade	multissemiótica,	e	como	tal,	convive-

mos	com	a	materialidade	do	signo	que	aparece	quando	se	
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considera	a	mediação	da	interação	comunicativa.	O	gênero	

HQ	é	um	exemplo	desse	hibridismo.		

De	 acordo	 com	 Simões	 (2019,	 p.79),	 seja	 oralmente,	

seja	por	escrito,	dá-se	uma	materialização	de	signos.	Consi-

derando	 os	 pressupostos	 da	 iconicidade	 verbal,	 a	 autora	

postula	a	premissa	de	que	qualquer	signo	se	funda	a	partir	

de	uma	imagem	mental	de	alguma	coisa.	A	autora	relaciona	

essa	primeira	imagem	a	um	ícone.		Simões	postula	que	

	
Dela	se	toma	conhecimento	por	intermé-
dio	de	sua	representação	por	um	ícone	de	
segunda	(hipoícone)	que	busca	re(a)pre-
sentar	o	objeto	pensado	por	um	sinal	ma-
terial	sonoro	(na	fala)	ou	gráfico	(na	es-
crita).	Disso	é	possível	deduzir	que	temos	
por	premissa	que	o	ícone	é	fonte	primária	
do	signo.	Prova	disso	está	na	origem	da	
comunicação	 humana,	 uma	 vez	 que	 as	
primeiras	linguagens	humanas	se	funda-
ram	na	imagem.	(SIMÕES,	2019,	p.	79)					
	

										A	fim	de	mostrar	este	hibridismo,	recorremos	à	história	

em	quadrinhos	do	famoso	menino	Calvin,	analisando	que	ima-

gens	mentais	são	acionadas	ao	nos	confrontarmos	com	a	se-

quência	em	quadrinhos.	Em	se	tratando	do	não	verbal,	carac-

terizam-se	nas	HQs	os	olhares,	os	gestos,	as	posturas	físicas,	

os	 contextos	 que	 emergem	 do	 traçado	 do	 desenho.	 Esses	
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elementos	 ajudam	a	 construir	momentos	pontuais	 em	 cada	

história,	como	pode	ser	observado	na	sequência	abaixo.			

	
Fonte:	O	Globo,	2012.	

	

O	Tigre	entra	no	local	de	estudos	do	protagonista	Cal-

vin	e	lhe	pergunta	o	que	está	fazendo.	Calvin	está	absoluta-

mente	concentrado	em	sua	tarefa	de	escrita.	O	 leitor	pode	

inferir	este	estado	do	protagonista,	pois	esse	aparece	com	a	

língua	de	fora,	a	mãozinha,	segurando	o	lápis	em	posição	de	

escrita,	estando	todo	o	corpo	virado	para	a	escrivaninha,	a	

demonstrar	seu	fôlego	e	entusiasmo	na	tarefa	de	escrita.		Dá	
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a	impressão	que	as	 ideias	 lhe	surgem	e	de	que	há	muito	o	

que	dizer	na	escrita.	A	cena	seguinte	é	o	personagem	respon-

dendo	que	está	escrevendo	sua	biografia.	A	 forma	como	o	

personagem	segura	a	folha,	vira	a	cabeça	e	o	pescoço	e	posi-

ciona	os	olhos	é	muito	significativa.	Revela	um	sentimento	

que	precisa	ser	inferido	para	que	se	possa	entender	na	ínte-

gra	a	profundidade	do	texto.	Essa	posição	da	cabeça	mostra	

como	o	personagem	está	orgulhoso	de	sua	ação.	A	quebra	do	

fluxo	narrativo	ocorre,	no	quadro	três,	quando	o	tigre,	com	

espanto,	marcado	pelo	uso	do	elemento	conjuntivo	adversa-

tivo	mas,	diz	que	ele	só	tem	seis	anos.	A	expressão	fisionô-

mica	do	Calvin,	no	quadro,	revela	essa	quebra,	pois	retrata	o	

espanto	do	protagonista	similar	àquele	contido	na	fala	do	ti-

gre.	A	posição	do	rosto	do	personagem,	voltado	para	o	leitor,	

e	a	expressão	dos	olhos	arregalados	revela	esse	sentimento.	

Novamente,	há	uma	quebra	no	fluxo	narrativo,	voltando	à	si-

tuação	de	equilíbrio	inicial	da	sequência	narrativa,	no	último	

quadro,	quando	o	protagonista	se	volta	para	seu	interlocutor	

dizendo	que	não	há	problema,	pois	sua	vida	curta	cabe	na	

única	folha	de	papel	que	ele	tem.	Agora	sua	expressão	fisio-

nômica	é	de	satisfação	e	contentamento,	estando	todo	ele	vi-

rado	para	o	tigre.	Por	sua	vez,	o	tigre,	em	posição	lateral	ao	

leitor,	 sutilmente,	 tem	 expressão	 fisionômica	 de	 espanto	
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devido	à	resposta	dada	pelo	menino	espevitado.	O	formato	

da	boca	bem	como	a	posição	dos	olhos	–	arregalados	–	per-

mitem	fazermos	essa	leitura.	O	leitor	deve	analisar	as	quatro	

diferentes	posições	em	que	o	Calvin	aparece,	incluindo	as	di-

ferentes	 expressões	 fisionômicas	 que	 marcam	 pontos	 no-

dais	da	sequência	narrativa,	para	o	profundo	entendimento	

do	propósito	comunicativo	do	autor.					

Em	se	tratando	da	arte	da	sequência	em	quadrinhos,	é	

fato	 que	 o	 sentido	 de	 uma	 imagem	 depende	 da(s)	 ima-

gem(ens)	que	a	sucede(m)	ou	a	precede(m)	em	virtude	de	

os	elementos	selecionados	(morfologia	da	imagem,	eixo	pa-

radigmático)	ganharem	sentido	na	combinação	desses	ele-

mentos	na	relação	sintagmática	que	se	estabelece	a	partir	da	

interseção	da	ordenação	espacial	e	da	sequência	 temporal	

do	contexto	da	narrativa.	Esse	é	um	movimento	presente	em	

gêneros	em	quadrinhos.	 Se	 tomarmos	a	postura	do	Calvin	

nas	quatro	cenas,	somos	capazes	como	leitores	proficientes	

de	comprovar	essa	interseção.	Essa	relação	pode	ser	enten-

dida	pela	imagem	abaixo	reproduzida.		

			
Representação	dos	eixos	de	elementos	do	texto	não	verbal	
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Figura	1	–	Shibao	(2012).	

	

De	acordo	com	Shibao	(2012,	p.	198),	no	eixo	vertical,	

encontram-se	 elementos	 distintivos,	 a	 saber:	 quadrinhos,	

enquadre,	balão,	 apêndice,	 calha,	 legenda,	 linhas	 cinéticas,	

planos,	ângulos,	metáforas	visuais.	No	eixo	horizontal,	a	pro-

dução	da	narrativa	sequencial	de	per	si,	originárias	do	pro-

cesso	 de	 seleção	 e	 de	 combinação	 desses	 elementos.	 A	
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autora	postula	que,	por	conseguinte,	a	fonética,	a	morfologia,	

a	sintaxe,	a	semântica	envolvidas	na	produção	das	HQs	de-

vem	ser	pensadas	no	eixo	horizontal.	Essa	perspectiva	vai	ao	

encontro	 do	 que	 AZEREDO	 (2007,	 p.	 21)	 assevera:	 “Qual-

quer	código	se	baseia	em	um	conjunto	de	unidades	que,	sub-

metidas	a	determinadas	regras	combinatórias,	servem	para	

a	expressão	e	a	comunicação	de	informações.”					

Corroborando	Simões	(2009),	a	imagem	é	uma	mani-

festação	autossuficiente,	um	modo	de	expressão;	um	código	

visual.	Por	isso,	constitui-se	em	condição	para	ser	um	leitor	

pleno	aquele	que	reconhece,	percebe	e	entende	a	relevância	

da	imagem	e,	por	conseguinte,	consegue	fazer	as	inferências	

para	o	entendimento	do	texto.		A	tomada	de	consciência	para	

o desenvolvimento	dessa	competência	é	 fundamental	para

que	atividades	didáticas	possam	ser	desenvolvidas	ao	longo

da	escolaridade	a	fim	de	que	os	leitores	em	formação	tenham

essas	habilidades	desenvolvidas.

Da	Teoria	da	Iconicidade	Verbal	à	Gramática	do	não	ver-
bal			

Ao	explicitar	iconicidade,	Simões	(2009,	p.	78)	registra	

que	 se	 “Trata	 de	 uma	 propriedade	 semântica	 fundada	 na	

plasticidade	 –	 propriedade	 da	matéria	 de	 adquirir	 formas	
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sensíveis	por	efeito	de	uma	força	exterior.”	A	autora	propõe	

três	tipos	de	iconicidade:	a	lexical,	a	isotópica	e	a	diagramá-

tica.			

A	iconicidade	lexical	constitui	a	“seleção	de	itens	ativa-

dos	no	texto”,	caracterizada	pelo	potencial	icônico	e	indicial	

do	vocabulário	textual	e	de	sua	organização	sintática.	Para	

Shibao	(2012),	da	mesma	forma	como	os	itens	lexicais	estão	

à	disposição	para	serem	selecionados	e	utilizados	nos	textos	

escritos	 e	 orais,	 considerando	 sua	modelagem	plástica,	 os	

elementos	 constitutivos	 da	 linguagem	 não	 verbal	 das	 se-

quências	em	quadrinhos,	também,	podem	ser	considerados	

tais,	a	exemplo	da	moldura	dos	quadrinhos,	do	balão,		da	le-

genda,	dentre	outros	recursos	determinantes	do	gênero	em	

tela.	Trata-se	das	opções	dos	quadrinistas	na	constituição	do	

não	verbal,	visando	ao	propósito	de	sentido	pretendido,	que	

serão	utilizados	em	seu	uso	real,	denotativo	ou	sofrendo	al-

terações	de	forma	(morfológicas)	ou	semânticas,	ou	mesmo	

havendo	a	elipse	desses	elementos,	conforme	o	que	ocorre	

no	mundo	verbal.	

Por	seu	turno,	a	iconicidade	isotópica	“funciona	como	

trilha	temática	para	a	formação	do	sentido”.		Caracteriza-se	

pela	presença	de	palavras	ou	expressões	que	sustentam	uma	

dada	 temática.	 Trata-se,	 na	 verdade,	 de	 um	 processo	
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centrado	na	possibilidade	de	 identificação	de	 itens	 léxicos	

cuja	presença	do	campo	semântico	ratifica	o	tema.	A	relação	

que	se	pode	fazer	com	o	não	verbal,	de	acordo	com	Shibao	

(2012),	são	os	olhares,	os	gestos,	as	posturas	físicas	os	con-

textos	físicos,	que	auxiliam	na	construção	de	momentos	pon-

tuais	nas	sequências	em	quadrinhos.	Na	perspectiva	da	lin-

guística	 textual,	 pode-se	 relacionar	 com	 a	 centração	 pro-

posta	por	Koch	(2007).		

Por	 fim,	 a	 iconicidade	diagramática,	 segundo	 Simões	

(2009,	p.	83-84),	diz	respeito	à	qualidade	atinente	ao	projeto	

visual	ou	sonoro	do	texto	e	à	estruturação	dos	sintagmas,	o	

que	se	relaciona	ao	conceito	de	organicidade	proposto	por	

Koch	 (2007).	 Também	 Simões	 a	 exemplo	 de	 Koch	 (2007)	

considera	 que	 o	 processamento	 semântico	 é	 um	processo	

cognitivo	que	se	apoia	em	pistas	 linguísticas	denominadas	

âncoras	textuais.	Essas	pistas	convergem	para	a	iconicidade	

diagramática	que	consiste	no	texto	escrito,	na	distribuição	

dos	signos	na	folha	de	papel,	considerando	suas	marcas	de	

gênero,	a	finalidade	do	texto,	bem	como	seu	propósito	comu-

nicativo.	E	exatamente	essa	perspectiva	que	decorre	a	rela-

ção	entre	as	duas	teorias	expostas:	a	linguística	textual	e	a	

teoria	da	iconicidade	verbal.	Aquela	nos	proporciona	a	pers-

pectiva	 sociocognitivista	 dos	 sujeitos,	 inseridos	 nos	
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contextos	 sociais,	 sendo	 o	 texto	 nossa	materialidade;	 esta	

apresenta	a	plasticidade	do	signo,	na	sua	materialidade	tex-

tual.	O	ser	é	um	sujeito	inserido	no	meio	social	que	desen-

volve	diferentes	 capacidades,	 sendo	 a	 competência	 leitora	

um	conjunto	de	habilidades	que	perpassam	da	explicitude	

de	informações	à	capacidade	de	inferências,	relacionando	o	

verbal	com	o	não	verbal.							

	

Exemplificando		

	

O	quadrinho	é	a	unidade	gráfica	do	quadrinista,	deli-

mitada	por	um	signo	de	contorno.	Há,	no	entanto,	efeitos	es-

peciais	reiterando	a	versatilidade,	ou	melhor	dizendo,	reite-

rando	a	autoria	do	quadrinista.	Para	comprovar	essa	asser-

tiva,	apresenta-se	a	cena	abaixo,	produzida	por	Laerte,	o	fa-

moso	cartunista.		

Exemplo	1:		

	
Fonte	–	Acervo	pessoal	da	autora.	
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O	alto	grau	de	inferência	da	cena	nos	leva	a	sinalizar	a	

necessidade	de	um	leitor	proficiente	passar	pelos	seguintes	

estágios	de	leitura:		

a) Parece	ser	um	espaço	 familiar:	um	cômodo	de	uma

casa,	 provavelmente,	 um	 banheiro	 ou	 uma	 cozinha

devido	ao	piso,	denominado	frio,	normalmente	utili-

zado	nesses	espaços.

b) O	tipo	de	sapato	utilizado,	uma	espécie	de	pantufa,	é

uma	pista	para	este	espaço	familiar	indicado	em	(a).

c) Tem-se	a	impressão	de	que	o	personagem,	que	só	tem

as	 pernas	 aparecendo,	 pode	 estar	 frente	 à	 pia	 ou

frente	ao	espelho.

d) Para	entender	a	fala	do	inseto,	o	leitor	tem	de	acionar

seus	conhecimentos	de	mundo	para	entender	que	a

barata	é	um	inseto	que	causa	nojo	e	asco	nas	pessoas.

e) É	 comum	se	dizer	que	o	 gênero	 feminino	 tem	este

sentimento	muito	forte	em	relação	a	esse	inseto.

f) A	fala	do	 inseto	demonstra	que	é	conhecedor	desse

sentimento.

g) A	posição	dos	pés	e	a	direção	que	os	insetos	tomam

indicam	que	vão	se	achegar	aos	pés	e	às	pernas	do

personagem	humano.
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h) A	caveirinha	sobre	o	inseto	que	fala	pode	nos	indicar	

sua	liderança,	pode	indicar	que	tem	um	pensamento	

pior	(mais	malvado)	do	que	o	de	seu	companheiro.		

i) A	 fala	do	 inseto	descarta	qualquer	possibilidade	de	

ser	um	personagem	do	gênero	masculino,	pois	diz	o	

nome	ao	se	dirigir	ao	outro	inseto:	Dona	Lila.		

O	 entendimento	das	 pistas	 na	 junção	do	 verbal	 e	 do	

não	 verbal	 (pode)	 auxiliar	 na	 depreensão	mais	 amplo	 do	

texto	pelo	leitor.	Para	a	leitura,	partimos	do	contextual,	da	

base	 que	 é	 o	 texto.	 Precisamos	 acionar	 conhecimentos	 de	

nosso	 repertório	para	 juntarmos	 ao	que	 está	 explícito	 e	 o	

que	está	implícito	e	mergulharmos	na	sua	finalidade,	no	seu	

propósito	para	a	depreensão	de	sentidos.	Trata-se,	na	ver-

dade,	de	uma	perfeita	sintonia	entre	a	imagem	representada	

e	um	conjunto	de	aspectos,	tais	como	as	expressões	faciais	e	

as	metáforas	visuais	que,	somadas	aos	gestos	dos	persona-

gens	e	à	postura	do	corpo	se	complementam	e	consolidam	o	

projeto	 de	 dizer	 do	 produtor	 do	 texto.	 Um	 ponto	 central	

deste	hibridismo	é	o	entendimento	de	que	a	noção	tópica	ge-

ral	nas	sequências	em	quadrinhos	é	definida	pela	junção	dos	

elementos	verbais,	quando	esses	existem	e	de	todos	os	ou-

tros	 recursos	 não	 verbais.	 O	 exemplo	 1	 nos	 mostra	
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exatamente	a	relação	tópica	centrada	na	imagem,	no	jogo	de	

disparidade	de	tamanhos	e	nas	cores.						

Exemplo	2:		

	
Fonte	–	O	Globo,	18/05/2006	

								

	A	intenção	de	humor,	no	exemplo	2,	fez	o	quadrinista	

simular	ter	invertido	a	ordem	da	sequência	em	quadrinhos.	

Este	fato	é	materializado	na	inversão	da	disposição	dos	qua-

drinhos,	 tendo	 sido	 atribuída	 a	 palavra	 “Fim”	 ao	primeiro	

quadrinho;	no	segundo,	há	a	imagem	do	personagem	saindo	

do	quadrinho.	No	desenho,	aprece	o	pé	do	personagem	em	

movimento	 de	 saída	 do	 quadrinho,	 à	 esquerda,	 inclusive	

com	a	poeirinha	sendo	projetada	para	a	direita,	marcando	a	

saída	em	direção	oposta	ao	de	costume,	tomando	como	refe-

rência	o	sistema	da	escrita	da	esquerda	para	a	direita,	o	mais	

usual.	 No	 último	 quadrinho,	 encontra-se	 o	 título	 cujas	
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palavras	estão	espelhadas,	marcadamente	pela	letra	“R”,	in-

vertida.	Tal	inversão	do	título	e	da	letra	esclarece	ao	leitor	

sobre	a	brincadeira,	a	inversão	proposital,	trazendo	o	toque	

de	humor	à	sequência.	O	que	se	observa	nesta	primorosa	se-

quência	em	quadrinhos	é	que	este	requadro	se	torna	parte	

da	história.	Na	verdade,	ouso	afirmar	que	essa	inversão	é	o	

ponto	central	da	história,	hipótese	corroborada	pelo	título	

contra.	

Desta	 forma,	 concordando	 com	Eisner	 (1995,	 p.	 46),	

postulo	que	o	propósito	do	requadro	ocorre	para	aumentar	

o	envolvimento	do	leitor	com	a	narrativa.	Esse	gap	constitui	

uma	pista	para	o	não	verbal.	 	 Considerando	a	perspectiva	

teórica	aqui	desenvolvida,	a	ausência	dos	elementos	de	re-

quadro	parece	reportar	à	noção	de	índice,	conforme	afirma	

Shibao	(2012).	Nos	dois	exemplos,	essa	ausência	imputa	ao	

texto	 uma	 ideia	 de	 espaço	 ilimitado,	 pelo	menos	 conside-

rando	um	espaço	mais	amplo	como	é	o	caso	do	exemplo	1.	

Os	personagens	insetos	são	redimensionados	em	seu	tama-

nho,	exatamente,	por	esta	abrangência,	causada	pela	ausên-

cia	de	requadro	que	amplifica	o	tamanho	da	personagem	hu-

mana.		

Em	 sua	 tese	 de	doutoramento,	 Shibao	 (2012)	 centra	

sua	 pesquisa	 em	 subsídios	 que	 possam	 contribuir	 para	
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condução	da	leitura	de	tiras	de	quadrinhos.	A	autora	parte	

da	premissa	de	que	é	possível	elaborar	uma	gramática	con-

trastiva	do	não	verbal	a	partir	da	gramática	do	verbal,	alicer-

çada	no	pressuposto	de	que	a	leitura	da	imagem	deve	estar	

maciçamente	 atrelada	 à	 vivência	 diária	 do	 ser	 humano.	 A	

análise	dos	dois	exemplos	nos	permite	perceber	a	organiza-

ção	morfossintático	e	semântica	dos	elementos	que	arquite-

turam	o	gênero	sequência	em	quadrinhos.	A	autora	faz	um	

minucioso	 levantamento	 dos	 elementos	 não	 verbais	 que	

compõem	o	gênero	quadrinhos,	considerando	quatro	aspec-

tos	 oriundos	 da	 gramática	 do	 verbal,	 a	 saber:	 os	 aspectos	

morfossemânticos;	os	aspectos	sintático-semânticos;	os	as-

pectos	fonético-semânticos;	os	aspectos	semânticos	e	os	es-

tilísticos.	O	quadro	a	seguir	reúne	os	dois	primeiros	aspec-

tos.	Na	visão	da	autora	supracitada	(2012,	p.109),	os	olhos,	

as	mãos,	os	braços,	a	língua	e	a	postura	corporal	são	consi-

deradas	marcadores	conversacionais	não	verbais	na	produ-

tividade	de	diálogos	nas	tiras	de	quadrinhos.	Considerando	

as	categorias	aspectuais	elencadas,	proponho	que	a	expres-

são	 fisionômica	 esteja	 incluído	 nos	 aspectos	 sintático-se-

mântico,	tendo	em	vista	que	a	combinação	da	expressão	do	

personagem,	 quer	 do	 ponto	 de	 vista	metonímico,	 quer	 do	

ponto	de	 vista	 postural,	 aliada	 ao	 verbal	 e	 ao	 contexto	da	
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sequência	em	quadrinhos	se	encaixam	no	eixo	sintagmático,	

o	eixo	da	combinação.		

	

Aspectos	Gramaticais	

Aspectos	morfossemânticos	 Aspectos	sintático-semân-
tico	

Quadrinho	ou	vinheta		
Balões	
Apêndice	ou	rabicho		
Legenda		
	

Hiato	
Plano	
Ângulo	
Elementos	 disjuntor	 e	 dis-
junção	
Expressão	fisionômica	

Quadro	1	–	Elaborado	pela	autora	

	

As	sequências	em	quadrinhos	na	escola	básica		

	

O	gênero	sequência	em	quadrinhos	é	rotineiro	nas	sa-

las	de	aula,	mesmo	nos	anos	iniciais.	Constitui-se	de	estraté-

gia	de	ensino	não	só	de	leitura,	mas	também	de	escrita,	agra-

dando	às	crianças	de	todas	as	idades.	É	preciso	dizer,	tam-

bém,	que	“nas	sequências	em	quadrinhos	escolares”,	a	carac-

terística	predominante	do	gênero	é	o	requadro	e	os	balões,	

conforme	reprodução	abaixo.			

	

Exemplo	3	
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Fonte:	Silva	(2012).	

									

Em	seu	desenho,	Suzie,	de	quatro	anos,	utiliza	a	narra-

tiva	dinâmica	das	sequências	em	quadrinhos	para	estabele-

cer	movimento,	passagem	de	tempo,	em	uma	conversa	entre	

dois	 personagens,	 que	 inclui	 balões	 e	muitas	 cores,	 o	 que	

confirma	a	tendência	natural	que	vai	ao	encontro	de	uma	co-

municação	mais	eficaz.		Além	dos	desenhos	em	sala	de	aula,	

o	 gênero	 é	 muito	 utilizado	 para	 as	 atividades	 de	 leitura.	

Como	se	sabe,	o	 INEP	aplica	provas	denominadas	de	 larga	

escala,	a	fim	de	avaliar	a	proficiência	dos	estudantes	dos	úl-

timos	anos	de	escolaridade	dos	Ensino	Fundamental	I,	 II	e	

do	Ensino	Médio.	Para	balizar	esta	avaliação,	o	INEP	apre-

senta	uma	Matriz	de	Referência	constituída	de	descritores	

de	habilidades	de	leitura.	Há	dois	descritores	de	habilidades	
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que	são	avaliados	na	prova	de	leitura,	nas	diferentes	edições	

de	prova,	a	partir	do	gênero	quadrinhos.					

	

				
							

A	 fim	de	verificar	o	desempenho	dos	estudantes	nas	

habilidades	acima,	apresentam-se	dois	itens	de	avaliação	de	

leitura	que	utilizam	o	referido	gênero	como	texto	suporte	do	

enunciado.		

Exemplo	4:	
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	Questão	1:			Em	que	consiste	o	humor	na	tirinha?	

a) Na	forma	que	o	Cebolinha	e	a	Monica	estavam	andando.		

b) No	movimento	do	Cebolinha	para	marcar	o	caminho	de	

volta.	

c) Na	certeza	do	Cebolinha	de	que	eles	não	ficariam	perdi-

dos.	

d) No	fato	de	Magali	comer	as	pipocas	que	o	Cebolinha	es-

tava	usando	para	marcar	o	caminho.		

Exemplo	5	

Observe	o	quadrinho	de	Mafalda.	

Fonte	–	Toda	a	Mafalda	(2003).	
	

A	expressão	da	Mafalda,	no	último	quadrinho,	revela	
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a) Satisfação.	

b) Aborrecimento.	

c) Alegria.	

d) Realização.	
(Caderno	de	Atividades	–	Secretaria	de	Estado	de	Educação	–	Departa-

mento	de	Educação	Básica	–	Governo	do	Paraná	–	2009)	
	

Em	ambos	os	exemplos,	o	tópico	em	que	se	insere	a	ha-

bilidade	diz	respeito	às	implicações	do	suporte,	do	gênero	e	

do	enunciador	na	compreensão	do	texto.	A	descrição	deste	

tópico	já	mostra	a	importância	do	entendimento	do	não	ver-

bal	para	a	construção	da	competência	do	leitor	proficiente.	

Chegamos,	neste	momento,	a	uma	premissa	básica	da	auto-

nomia	do	leitor	proficiente:		

a) O	leitor	proficiente	tem	de	ter	ampla	capacidade	de	

compreensão	textual.	Isto	quer	dizer	que	ele	tem	de	conhe-

cer	o	verbal	e	o	que	dá	suporte	ao	verbal.		Postulo	que	este	é	

um	entendimento	da	superestrutura	do	texto.		

Um	dos	descritores	de	habilidades	que	compõe	este	tó-

pico	é	(D5)	interpretar	texto	com	auxílio	de	material	gráfico	

diverso	(propagandas,	quadrinhos,	 foto	etc.).	A	proposição	

da	descrição	da	habilidade	aponta	para	a	leitura	do	não	ver-

bal	ao	enumerar	os	gêneros.	Lá	estão	indicados	os	quadri-

nhos,	que,	como	vimos	afirmando,	têm	como	característica	
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primeira	 a	 interseção	 de	 linguagens.	 No	 exemplo	 4,	 para	

identificar	o	humor,	o	leitor	tem	de	entender	a	complexidade	

dos	 elementos	 que	 constituem	 as	 âncoras	 textuais	 da	 se-

quência	em	quadrinhos.		

1) Precisa	fazer	relação	entre	a	primeira	fala	do	qua-

drinho	com	o	quadro	subsequente;	verificar	que	a	narrativa	

se	passa	na	 floresta.	 Imediatamente,	para	entender	aquela	

primeira	 cena,	 tem	 de	 relacionar	 o	 ambiente	 do	 segundo	

quadro	à	narrativa	de	João	e	Maria.	Nessa	história,	o	perso-

nagem	 vai	 jogando	 pedrinhas	 para	 marcar	 o	 caminho	 de	

volta	da	floresta	para	a	sua	casa.			

2) Em	seguida,	tem	de	relacionar	a	ação	dos	dois	per-

sonagens:	um	joga	a	pipoca;	o	outro	come	a	pipoca.	

3) Imediatamente,	 o	 leitor	 proficiente	 tem	 de	 fazer

relação	desta	cena	com	a	cena	da	narrativa-mãe,	entendendo	

que	as	situações	entre	as	duas	narrativas	são	contrárias.	Há	

uma	paráfrase	e	o	humor	acontece	porque	a	personagem	fe-

minina,	por	ser	muito	comilona,	está	comendo	a	pipoca	que	

serviria	de	marcação	do	caminho.				

A	descrição	acima	mostra	a	complexidade	do	percurso	

cognitivo	 que	 se	 deve	 fazer	 para	 que,	 de	 fato,	 o	 leitor	 de-

monstre	a	compreensão	do	texto,	conforme	está	instado	na	

habilidade.		
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O	exemplo	5	apresenta	um	item	de	leitura	concernente	

ao	elemento	fulcral	das	sequências	em	quadrinhos:	os	aspec-

tos	não	verbais	que	constroem	o	eixo	de	combinação	discur-

siva	deste	gênero.	Evidencia-se	na	fala	da	professora	o	pro-

cesso	dialógico	que	acontece	em	situação	de	sala	de	aula.		O	

segundo	quadro	 traz	 o	 balão-pensamento	da	protagonista	

Mafalda,	 elemento	 disjuntor	 da	 sequência	 que	 vai	 levar	 à	

quebra	da	expectativa	inicial,	podendo	causar	humor.	Para	

entender	a	expressão	fisionômica	de	Mafalda,	no	último	qua-

drinho,	o	leitor	proficiente	tem	de	refazer	esse	caminho,	po-

larizando	a	sequência	em	dois	quadros	complementares	sob	

a	égide	do	contexto	global	da	sequência	narrativa.		Assim:		

	
Fonte	–	Elaborado	pela	autora	

	

Para	entender	essa	polaridade	de	ações	no	texto,	o	lei-

tor	precisa	acionar	seu	conhecimento	de	mundo	e	seus	co-

nhecimentos	 socioculturais,	 a	 fim	 de	 entender	 as	 razões	
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para	a	falta	de	entusiasmo	expressa	na	fisionomia	desta	per-

sonagem	tão	crítica.		Nesse	caso,	a	expressão	fisionômica	re-

vela	todo	o	eixo	de	combinação	do	projeto	dizer	do	autor,	o	

que	justifica	a	minha	proposta	de	inserção	da	expressão	fisi-

onômica	no	aspecto	sintático-semântico.		

Os	três	exemplos	apresentados	nesta	seção	me	levam	

a	afirmar	que	o	gênero	quadrinhos	é	um	texto	permanente	

em	salas	de	aula	do	ensino	básico	desde	a	mais	tenra	idade.,	

sendo	utilizado	em	diferentes	formas,	quer	como	uma	estra-

tégia	de	diversão,	quer	na	avaliação	de	habilidades	de	 lei-

tura.	É	imprescindível,	portanto,	uma	valorização	dos	estu-

dos	 sobre	 a	 linguagem	não	 verbal,	 visto	 que	 o	 hibridismo	

existente	na	construção	do	arquétipo	deste	gênero.				

	

Algumas	considerações	para	possíveis	conclusões	

	

Sabe-se	que	a	tradição	escolar	sempre	privilegiou	a	lin-

guagem	verbal	em	detrimento	das	demais	(este	é	um	pro-

blema!),	alegando	complexidade,	o	que	se	constitui	em	outro	

problema.	Cabe	dizer	que	a	 imagem	precisa	ser	vitalizada,	

sobretudo,	 num	mundo	multissemiótico	 no	 qual	 vivemos.	

Além	disso,	precisa	ser	devidamente	trabalhada	com	os	es-

tudantes	 nos	 diferentes	 níveis	 de	 escolaridade	 em	 suas	



 

243 
 

partes	 constituintes,	 no	 seu	 todo,	 principalmente,	 no	 con-

texto	em	que	se	 insere,	pois	é	nele	que	ocorre	a	autentici-

dade	de	propósitos	de	sentido	pretendido.	As	perguntas	que	

compõem	a	introdução	deste	artigo	são	importantes.	Entre-

tanto,	há	de	se	pensar	o	que	é	formar	um	leitor	de	qualidade,	

um	leitor	proficiente.	O	título	aponta	para	a	necessidade	e	de	

que	 sejam	pensados	 os	 aspectos	 gramaticais	 do	 texto	 não	

verbal,	cuja	carência	é	prejudicial,	 inclusive,	para	a	prática	

docente,	não	só	porque	distancia	da	formação	deste	 leitor,	

mas	também	porque	coloca	em	risco	conceitos	apresentados	

na	BNCC	quando	aborda,	por	exemplo,	os	aspectos	semióti-

cos.			

Todos	desejamos	tornar	os	estudantes	leitores	profici-

entes,	mas	os	resultados	indicam	que	estamos	longe	disso.	O	

descritor	de	habilidade	5	(D5)	é	um	descritor	que	resulta	em	

uma	 das	 piores	 performance	 dos	 estudantes	 em	 todos	 os	

anos	de	escolaridade	avaliados	(5º,	9º	EF	e	3º	do	EM).	Os	re-

sultados	deixam	claro	que	os	estudantes	não	são	ensinados	

a	ler	imagens.	Não	se	preconiza	levar	a	teoria	para	a	sala	de	

aula.	Deseja-se	que	esse	espaço	de	aprendizagem	enseje	o	

diálogo	 que,	 segundo	 Bakhtin,	 permeia,	 historicamente,	 a	

vida.	Requer	o	necessário	reconhecimento	de	estratégias	de	

leitura,	 considerando	 as	 modalidades	 de	 língua,	 os	 dois	
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diferentes	tipos	de	linguagem	e	os	ilimitados	gêneros	circu-

lantes	em	nossa	sociedade,	que	materializam	o	ser	discur-

sivo.	

Para	responder	às	perguntas	(i)	e	(ii)	expostas	na	in-

trodução,	é	preciso	ter	esse	reconhecimento;	para	consubs-

tanciar	essa	perspectiva	na	ordenação	vertical	e	horizontal	

dos	 planejamentos,	 é	 precisar	 entender	 que	 o	 desenvolvi-

mento	da	competência	discursiva	de	um	cidadão	ocorre	de	

modo	progressivo	ao	longo	da	escolaridade,	distinguindo-se	

nos	diferentes	níveis	pela	complexidade	do	texto,	marcada,	

por	 exemplo	 pela	 combinação	 sintático-semântica	 do	

mesmo.	 Portanto,	 sequências	 em	 quadrinhos	 não	 podem	

deixar	de	ser	vistos	em	sua	complexidade	discursiva.								
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LITERATURA	E	QUADRINHOS:	SIM?	NÃO?	DE-
PENDE	

	
Maria	Teresa	P.	Gonçalves	

	

O	ato	de	 ler,	por	 ser	de	grande	abrangência	 cultural,	

não	deve	estar	restrito	aos	livros,	mas	a	leitura	do	texto	es-

crito	pode	colaborar	de	modo	efetivo	no	desenvolvimento	

emocional	e	intelectual	do	indivíduo,	levando-o	a	uma	rela-

ção	extensa	com	“outras	falas”.	E	qualquer	texto,	num	sen-

tido	amplo,	pode	permitir	a	leitura	além	dele,	mas	o	texto	li-

terário	facilita,	por	meio	de	seus	recursos	da	expressão,	a	lei-

tura	do	“não	dito”.		

Ler	 o	 texto	 literário	 significa	 construir	 significados,	

elaborar	as	construções	textuais	e,	para	além	do	texto,	pro-

cessar	 um	 universo	 sócio-psíquico-cultural	 em	 busca	 de	

uma	 interação	 autor/texto/leitor/contexto.	 O	 texto	 será	 o	

princípio	da	interpretação	que	é	a	leitura	do	leitor.	

Uma	leitura	competente	do	texto	literário	implica	um	

amadurecimento	de	um	 leitor	 que	 consiga	 (re)construir	 o	

universo	discursivo	que	se	lhe	apresenta.	É	importante	que	

o	orientador	de	 leitura	desperte	o	 leitor	para	as	combina-

ções	dos	diversos	níveis	de	significação	que	se	cruzam	num	
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texto,	não	o	envolvendo	com	formulação	de	conceitos,	mas	

estimulando	a	experimentação,	a	vivência	de	noções	de	in-

terpretação.	A	criança,	por	meio	de	seus	sentidos,	poderá	de-

senvolver	 aspectos	 emocionais	 e	 intelectuais	 que	 estarão,	

futuramente,	presentes	num	conjunto	de	habilidades	inter-

pretativas.	Além	de	se	preparar	para	a	crítica,	com	o	texto	

literário,	ela	pode	viver	intensamente	as	suas	expectativas,	

penetrando	ativamente	a	 imaginação,	numa	saudável	rela-

ção	para	sua	infância.	

O	livro	e	a	leitura	não	pertencem	mais	a	uma	dada	es-

fera	social,	mas	se	constituem	valor	 indispensável	para	si-

tuar	o	homem	no	seu	tempo,	na	medida	em	que	é	fonte	de	

informação	e	de	prazer.	

Fonte	de	informação,	pois	a	leitura	–	do	jornal,	da	re-

vista,	do	livro	–	propicia	uma	quantidade	de	dados	circulan-

tes	que	interagem	no	contexto	social	do	 indivíduo,	modifi-

cando	seu	modo	de	pensar	e	agir	de	forma	a	orientar	suas	

ações.	Uma	pessoa	bem	informada	pode	decidir	com	maior	

clareza	 e	 independência	 sobre	 o	 que	 vai	 fazer,	 quando	 e	

como;	para	obter	o	que	deseja	alcançar.	

Fonte	de	prazer	porque	a	leitura	permite	grandes	via-

gens	pela	vida	humana,	entre	grupos	sociais	diversos,	afas-

tados	no	tempo	e	no	espaço;	e	com	a	experiência	alheia	(real	
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ou	ficcional)	aprende-se	mais.	A	leitura	de	lazer,	aparente-

mente	bloqueada	por	obstáculos	fortes	como	a	submissão	ao	

trabalho	de	caráter	explorador,	permite	não	só	o	alívio	das	

tensões	como	é	resistência	à	alienação.	A	fantasia	presente	

na	ficção	não	deve,	no	entanto,	ser	confundida	coma	fuga	da	

realidade,	mas	é	antes	uma	elaboração	imaginária	do	dese-

jável	e	do	possível	que	pode	chegar	a	uma	avaliação	crítica	

do	real.	Leitura	não	é	pois	privilégio	de	gente	culta,	mas	uma	

necessidade	vital	de	todos,	falando	do	ponto	de	vista	da	cul-

tura	e	da	sociedade	de	massas.	Não	ler	é	ficar	à	margem,	é	

massificar-se,	 é	 afastar-se	 da	 possibilidade	 de	 descobrir	 o	

jogo	social	e	descobrir	o	próprio	lugar	da	história.	

Por	outro	lado,	a	linguagem	literária	é	capaz	de	experi-

mentar	coisas	 inusitadas	que	falam	ao	 imaginário	e	ao	de-

sejo	humano	de	integração	e	totalidade.	Somos	sempre	ou-

tros	homens	quando	terminamos	a	leitura	de	um	bom	livro,	

com	a	vida	se	revelando	antiga	e	nova	a	um	só	tempo.	

A	 leitura	 literária	descortina	horizontes	e	 subverte	a	

realidade,	para	desvendar	os	jogos	do	cotidiano,	para	ilumi-

nar	a	realidade.	Isto	não	quer	dizer	que	a	literatura	seja	pan-

fletária,	exista	para	promover	esta	ou	aquela	ideia	–	o	que	

até	pode	acontecer	mas	acaba	por	comprometer	o	texto	do	

autor	com	interesses	estranhos	à	arte.	O	leitor,	um	coautor	
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da	obra,	uma	vez	que	a	recebe	e	redimensiona,	preenchendo	

os	sentidos	com	sua	interpretação,	tem	na	leitura	um	instru-

mento	de	prazer	e	de	conhecimento	do	mundo.	Ler	muito,	

profundamente,	permite	ao	leitor	descobrir-se	a	si	mesmo	e	

aos	outros.	

Falando	em	leitura	e	 literatura,	chegamos	a	um	tema	

aparentemente	 contrário	 a	 elas,	 mas	 que	 em	 nossos	 dias	

aparece	muitas	vezes	intimamente	ligado:	a	história	em	qua-

drinhos.	 Caracterizam-se	 como	 um	 gênero	 icônico-verbal	

narrativo,	 cuja	 progressão	 temporal	 se	 organiza	 quadro	 a	

quadro.	

As	origens	das	histórias	em	quadrinhos	estão	no	início	

da	 civilização,	 onde	 as	 inscrições	 rupestres	 nas	 cavernas	

pré-históricas	revelavam	a	preocupação	do	homem	em	nar-

rar	os	acontecimentos	por	meio	de	desenhos	sucessivos.	

Durante	o	processo	civilizatório,	várias	manifestações	

culturais	 aproximaram-se	 desse	 gênero	 narrativo	 (mosai-

cos,	afrescos,	tapeçarias)	e	muitas	técnicas	foram	utilizadas	

para	registrar	a	história	por	meio	de	uma	sequência	de	ima-

gens.	

No	final	do	século	passado,	com	o	aprimoramento	das	

técnicas	de	impressão,	as	histórias	narradas	pelas	imagens	

foram	largamente	utilizadas	nos	meios	de	comunicação.	
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Os	 pesquisadores,	 porém,	 convencionaram	 tomar	

como	marco	inicial	para	uma	história	das	histórias	em	qua-

drinhos	o	aparecimento,	em	1894,	do	Yellow	Kid,	criação	do	

norte-americano	Richard	Outcault	 para	 o	 jornal	New	York	

World.	

Este	marco	é	relevante,	pois	os	quadrinhos	que	antes	

eram	editados	somente	em	álbuns	ou	livros,	passam	a	divul-

gados	por	um	veículo	de	comunicação	de	massa,	acessíveis	a	

um	número	bem	maior	de	pessoas.	

Richard	Outcault,	no	entanto,	não	inventou	a	história	

em	quadrinhos.	O	seu	mérito	está	no	 fato	de	 ter	realizado	

essa	síntese	e	de	introduzir	o	“balão”	que	é,	sem	dúvida,	o	

elemento	que	define	a	história	em	quadrinhos	como	conhe-

cemos	atualmente.	

Os	quadrinhos	apareciam	nos	suplementos	dominicais	

que	eram,	na	época	a	parte	mais	procurada	do	jornal,	com	os	

leitores	aguardando	ansiosamente	o	momento	de	reencon-

trar	os	seus	heróis.	

A	partir	de	1907	ocorreu	uma	profunda	modificação	

nesse	esquema	com	o	aparecimento	da	primeira	tira	diária.	

Essa	 alteração	 implicou	 também	 uma	mudança	 formal,	 já	

que	na	página	dominical	as	histórias	ocupavam	a	sua	totali-

dade	e,	agora,	viam-se	comprimidas	numa	tira,	obrigando	os	
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autores	a	dar	o	seu	recado	em	três	ou,	no	máximo,	cinco	qua-

drinhos.	

É	 notória	 a	 relevância	 dos	 quadrinhos	 atualmente,	

bem	como	sua	entrada	na	sala	de	aula	como	recurso	para	o	

ensino,	nem	sempre	de	maneira	adequada,	diga-se	de	passa-

gem.	

Cabe	uma	observação	relevante.	Podemos	dizer	que	a	

língua	não	é	somente	um	instrumento	linguístico	de	comu-

nicação	oral	e	escrita,	mas	vem	utilizada	também	como	um	

elemento	de	identificação	cultural,	em	cuja	estrutura	funci-

ona	como	suporte	da	própria	língua.	Este	movimento	quase	

cíclico	entre	língua	e	cultura	demostra	que	o	funcionamento	

da	mente,	como	observou	Vygotsky	(2008),	tem	origens	so-

cioculturais,	isto	é,	a	mente	é	um	produto	de	interação	soci-

ocultural.	

Segundo	Mikhail	Bakhtin	(1986),	o	estudo	do	discurso	

não	 pode	 ser	 visto	 de	maneira	 individual,	mas	 como	 uma	

produção	histórica,	por	meio	da	interação	entre	sujeitos.	O	

dialogismo	 bakhtiniano,	 considerado	 o	 princípio	 constitu-

tivo	da	linguagem,	considera	que	não	existe	um	falar	autên-

tico	que	possa	ser	criado	por	um	indivíduo,	mas	um	diálogo	

ininterrupto	–	troca	de	atitudes,	de	ideias,	de	valores	–	entre	

gerações.	 Sabemos,	 todavia,	 que	 no	 momento	 em	 que	 o	
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indivíduo	fala,	são	ativados	diversos	elementos,	não	só	a	gra-

mática	da	língua;	a	escolha	do	léxico,	o	movimento	do	corpo,	

o	tom	da	voz,	o	silêncio	e	assim	por	diante,	os	quais	consti-

tuem	uma	espécie	de	“gramática	sociocultural”	da	pessoa,	a	

qual	utiliza	a	língua	como	forma	de	expressão	de	seu	inte-

rior.	Desta	gramática	emergem	elementos	que	vão	além	do	

ato	de	falar	e	traduzem,	por	meio	da	linguagem,	as	experiên-

cias	vistas	e/ou	vividas	do	indivíduo.	Além	disso,	temos	os	

modelos	culturais	que	compõem	o	modo	de	ser,	o	modo	de	

viver	do	indivíduo	e	da	sua	comunidade	linguística.	Falar	é,	

então,	 como	escrever	 seu	próprio	 íntimo	 (escritura	 subje-

tiva)	e	expor	aspectos	comuns	a	uma	comunidade	linguística	

de	se	faz	parte,	reforçando	a	ideia	de	que	a	língua	seja	um	

fenômeno	tanto	individual	quanto	coletivo	e	que	interpreta	

modelos	culturais	e	de	civilização,	isto	é:	o	comportamento	

linguístico	de	uma	sociedade.	

O	 uso	 dos	 quadrinhos	 promove	 este	 encontro	 entre	

aluno	e	cultura	dado	que	o	discurso	operado	deste	tipo	de	

texto	envolve	a	ironia,	o	humor	(que	traduz	um	discurso	co-

notativo,	 isto	é,	que	faz	refletir)	e	o	parecer	coletivo	sobre	

um	argumento	específico.	

Não	 é	 nossa	 intenção	 desenvolver	 um	 estudo	 sobre	

quadrinhos	 e	 seus	 vários	 desdobramentos,	 mas	 nos	
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fixarmos	numa	discussão	bem	polêmica	e	atual:	a	adaptação	

de	obras	literárias	para	quadrinhos.	

O	pós-guerra	usou	e	abusou:	“Clássicos	em	imagens”,	

“Clássicos	ilustrados”	constituem	coleções	em	que	excelen-

tes	artistas	gráficos	se	esforçaram	por	transpor	o	patrimô-

nio	literário.	O	risco	foi	grande	nesses	anos,	sem	as	possibi-

lidades	narrativas	da	HQ	ainda	totalmente	descobertas,	o	de	

empobrecer	a	obra	e	de	não	compensar	a	perda	da	informa-

ção	escrita	pela	evocação	gráfica.	Os	romances	de	aventura,	

para	crianças	ou	não	–	aventuras	exóticas,	policiais,	maravi-

lhosas	–	servem	de	base	às	mais	toscas	adaptações	em	HQ.	

Observa-se,	 no	 entanto,	 nas	 adaptações	 recentes,	 esforços	

reais	 para	 não	 ficar	 no	mero	 resumo,	 na	 simplificação	 da	

trama.	A	esquematização	de	temas	e	o	empobrecimento	do	

texto	(ao	desaparecer	a	parte	descritiva)	são	as	principais	

críticas	às	realizações	dos	anos	1950-1970.	O	problema	da	

descrição	 é	 central:	 deve	 dar	 lugar	 a	 imagens	 suficiente-

mente	ricas	para	atingir	o	leitor.	Os	elementos	da	ação	são	

mais	fáceis	de	se	respeitarem.	

Quando	 as	 adaptações	 tomam	 liberdades	 com	 seus	

modelos,	o	sucesso	é	evidente.	A	primeira	delas	reside,	na-

turalmente,	no	 tratamento	gráfico,	 que	 impõe	um	estilo	 e,	

portanto,	uma	visão.	Alguns	autores	prescindem	também	do	
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texto	literário	por	meio	da	transformação	dos	ambientes,	da	

invenção	de	novos	personagens,	da	 reescrita	de	certas	ce-

nas.	 Acontece	 com	 Ulysses,	 de	 James	 Joyce,	 por	 exemplo,	

quando	adaptado	de	Homero.	Mitologia	e	ficção	científica	se	

combinam	então	de	modo	 íntimo,	natural.	A	 invenção	dos	

autores	 faz	maravilhas,	 a	 ponto	 de,	 longe	 de	 destruir	 um	

clássico,	(re)elaborarem	uma	nova	versão	mitológica	da	nar-

rativa.	Não	constitui	o	próprio	princípio	dos	mitos	o	perdu-

rarem	ao	mesmo	tempo	em	que	se	renovam?	O	talento	e	o	

gênio	inventivo,	entretanto,	continuam	como	condições	pri-

mordiais.	

Alguns	 acreditam	que,	 no	 tocante	 à	 adaptação,	 a	HQ	

deve	servir	à	literatura,	submeter-se	a	ela	para	melhor	res-

peitá-la.	As	adaptações	para	muitos,	no	entanto,	são	como	as	

traduções:	 quanto	 menos	 fiéis,	 tanto	 mais	 interessantes.	

Muitas	das	adaptações	de	clássicos	literários	não	passam	de	

realizações	medíocres,	materializadas	por	profissionais	mal	

pagos,	sem	habilidades	específicas.	Os	autores	de	HQ	reco-

nhecidos	felizmente	têm	uma	imagem	a	preservar	e	não	se	

aventuram	em	operações	tão	estéreis	quanto	condenáveis.	

Não	se	podem	omitir	as	adaptações	paródicas	e	sub-

versivas	dos	grandes	clássicos	porque,	longe	de	adaptarem,	
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lançam	um	olhar	crítico	e	implacável	sobre	clichês	literários	

e	culturais.	

Impõe-se	uma	questão	de	extrema	relevância:	objeti-

vam-se	criar	obras	autônomas	ou	“trampolins”	em	HQ	para	

acessar	às	obras	literárias?	Em	outras	palavras,	trata-se	de	

usar	 a	HQ	 como	 recurso	para	 levar	os	 leitores	 às	 grandes	

narrativas	e	aos	grandes	autores	e	de,	por	meio	disso,	con-

duzi-los	à	“verdadeira	literatura”?	Desse	modo,	o	fracasso	é	

inevitável.	Parece-me	que	a	HQ	não	é	uma	etapa	em	direção	

algo,	mas	um	meio	de	expressão	com	um	fim	em	si	mesmo.	

Continua	 problema	 considerar	 a	 HQ	 uma	 “subliteratura”	

para	não	leitores	que,	às	vezes,	permite	que	cheguem	à	Lite-

ratura,	valor	supremo	da	escrita	narrativa.	A	função	da	HQ,	

no	entanto,	não	é	contribuir	para	nada,	constitui-se,	ao	seu	

bel-prazer,	em	campo	artístico	e	 cultural	 independente	de	

qualquer	domínio	artístico	ou	cultural,	evidentemente	o	que	

ela	não	realizaria	sem	pontes.	A	HQ	não	pretende	absorver	

as	obras	clássicas	e	nem	modernizar	suas	reflexões.	

Um	exercício	simples,	mas	que	revela	a	natureza	pecu-

liar	dos	dois	gêneros	consiste	em	descrever	tudo	o	que	uma	

imagem	ou	sequência	de	HQ	narra	ou	evoca.	Se	nos	se	ative-

rmos	aos	diálogos	e	à	descrição	sumária	de	algumas	ações,	é	

a	HQ	que	 se	 empobrece.	A	adaptação	 literária	de	uma	HQ	
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deve-se	compor	por	tudo	quanto	os	desenhos	mostram:	ce-

nários	 detalhados,	 cores,	 roupas,	 posicionamentos,	 como	

elipse	e	composição	da	prancha,	que	também	caracterizam	

o conteúdo	de	uma	HQ.	Perceberemos,	então,	que	o	caráter

“imediato”	do	conteúdo	 icônico	é	muitas	vezes	mal	perce-

bido	e	até	negligenciado.	A	imagem	não	salta	aos	olhos,	ao

contrário	do	que	frequentemente	se	pretende.

Não	 há	 como	 negar	 os	 vínculos	 estreitos	 e	 fecundos	

existentes	entre	desenhistas	e	escritores,	mas	nem	por	isso	

deixam	de	ser	romances	ilustrados	destinados	a	um	público	

de	bibliófilos	informados.	A	questão	de	saber	o	que	a	ativi-

dade	da	história	em	quadrinhos	forneceu	às	suas	ilustrações	

permanece.	

Creio	que	as	adaptações	de	obras	literárias	aos	quadri-

nhos	funcionam	bem,	agradando	e	contribuindo	para	a	for-

mação	de	leitores	quando	isso	se	elabora	sobre	clássicos	da	

literatura	 estrangeira:	Os	 Três	Mosqueteiros,	de	 Alexandre	

Dumas,	Frankenstein,	de	Mary	Shelley,	Dom	Quixote,	de	Mi-

guel	de	Cervantes,	por	exemplo.	Para	obras	das	literaturas	

de	língua	portuguesa	(Brasil,	Portugal,	Angola,	Moçambique,	

etc),	 sou	 totalmente	 contrária	 a	 tal	 migração	 de	 suporte.	

Mesmo	concordando	que	o	apelo	da	imagem	é	muito	forte	e	

envolvente	 (ainda	 potencializado	 pela	 qualidade	 e	 pela	
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excelência	do	traço),	não	concebo	uma	adaptação	da	lingua-

gem	para	se	encaixar	na	imagem.	Poder-se-ia	manter	o	en-

redo,	mas	a	 linguagem	 implicaria	em	perda	da	estética	da	

palavra.	 Talvez	 resultasse	 um	 trabalho	 interessante	 Dom	

Casmurro	 em	 quadrinhos.	 Traiu?	 Não	 traiu?	 Essa	 volatili-

dade	da	 trama	possivelmente	permaneceria,	mas,	 sem	dú-

vida,	não	o	que	faz	Machado	de	Assis	ser	Machado	de	Assis:	

seu	estilo	com	suas	características	tão	peculiares.	Até	pode-

ríamos	com	boa	vontade	imaginar	Bentinho	e	Capitu	na	apa-

rência,	pelos	traços	dos	personagens,	nos	lugares	onde	vive-

ram,	mas	sem	suas	almas,	a	alma	machadiana	que	lhes	deu	o	

sopro	de	vida	e	o	efeito	estético.	

Fazer	 adaptações	 da	 literatura	 para	 as	 histórias	 em	

quadrinhos	pode	 resultar	 em	boas	obras,	desde	que	esses	

processos	de	criação,	segundo	Ostrower	(2008),	sejam	rea-

lizados	como	transposições	de	linguagem,	percebendo	como	

usar	 os	 elementos	 de	 linguagem	 das	 histórias	 em	 quadri-

nhos,	 desenhos,	 balões,	 requadros,	 textos	 narrativos,	 arte	

sequencial,	 diagramação	 de	 maneira	 apropriada	 para	 gê-

nero,	sem	perder	a	riqueza	do	texto	original	nem	cometer	

redundâncias	utilizando	texto	e	imagem,	repetindo	informa-

ções.	Encontrar	esse	equilíbrio	é	um	desafio	para	quem	faz	a	

adaptação	 do	 texto	 e	 certamente	 para	 quem	 desenha	 a	
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narrativa	gráfica.	Mostra	de	detalhes	técnicos	de	utilização	

de	textos	e	imagens	fazendo	um	exercício	de	ajuste	entre	ro-

teiro	 e	 desenhos	 de	 histórias	 em	 quadrinhos,	 mostrando	

como	muitas	vezes	a	imagem	dá	conta	da	narrativa,	sendo	

indicada	a	omissão	de	texto	em	alguns	casos.	

A	história	em	quadrinhos	não	é	um	texto	fechado,	ha-

vendo	a	necessidade	da	 interferência	dos	 interlocutores	 já	

que	possui	um	repertório	de	significados,	e,	por	isso,	é	um	

texto	 que	 promove	 uma	 interação:	 de	 um	 ponto	 de	 vista,	

uma	interação	interna	entre	os	constituintes	do	texto,	já	des-

crita,	e	de	outro,	uma	interação	que	acontece	extra-texto.	Tal	

interação	pode	ser	subdividida	ainda	em	duas	partes;	a	pri-

meira,	entre	texto,	leitor	e	contexto	histórico-cultural,	e	a	se-

gunda,	entre	texto	e	diversos	leitores	que,	no	confronto	de	

ideias,	estão	em	um	estágio	de	construção,	 juntamente,	do	

significado	do	texto.	A	sensação	do	leitor	é	que	a	leitura	dos	

quadrinhos	não	tem	fim,	e	que	em	uma	outra	vez	que	o	ler,	

pode	criar	uma	nova	articulação	entre	imagem-imagem	ou	

entre	 imagem-texto	 escrito,	 e	 por	 isso	 possuindo	 infinitas	

mensagens	a	serem	decifradas.	

Entre	 os	 elementos	 ideológicos	 analisados	 por	 Um-

berto	Eco,	nos	interessa	o	fato	que	o	teórico	encontrou	a	re-

lação	 entre	 as	 estruturas	 dos	 quadrinhos	 e	 o	 contexto	
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cultural	amplo.	Um	componente	importante	é	o	diálogo	pro-

movido	entre	os	quadrinhos	e	o	cinema,	a	pintura	–	arte	de	

um	modo	geral	–	a	 televisão	e	outros,	que	rende	possivel-

mente	um	juízo	mais	complexo	e	completo	da	história	veicu-

lada.	O	discurso	dos	quadrinhos,	enquanto	utiliza	recursos	

de	vários	tipos,	propõe	modelos	estilísticos	originais	capa-

zes	de	construir	indicações	individuais	e/ou	coletivos.	

Os	diálogos	apontados	acima	que	envolvem	os	quadri-

nhos	 são,	 no	 meu	 entender,	 profícuos,	 merecendo	 ênfase	

constante.	No	que	toca	à	literatura,	entretanto,	minha	posi-

ção	é	clara.	Clássicos	estrangeiros	podem	e	devem	ser	adap-

tados	para	os	quadrinhos.	É	uma	forma	oportuna	de	torná-

los	 conhecidos	 e	 amados.	 Evidentemente	 que	 a	 qualidade	

deve-se	impor,	com	ótimos	exemplos	publicados.	Houve	um	

grande	avanço	nesse	campo	editorial,	resultando	em	adap-

tações	muito	bem	resolvidas.	

Em	relação,	entretanto,	às	adaptações	de	autores	naci-

onais,	sou	frontalmente	contra	pela	característica	inerente	à	

Literatura	que	inclui	a	palavra	estética,	a	palavra	potenciali-

zada,	manifestada	por	quem	a	 concretiza.	A	 linguagem	do	

autor	é	insubstituível.	Se	é	adaptada,	reduzida,	modificada,	

não	é	mais	o	autor.	O	estilo	é	único,	individual,	próprio.	As-

sim,	a	língua	literária	não	se	pode	transferir	para	qualquer	
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suporte,	qualquer	gênero,	sob	pena	de	se	perder,	de	se	trans-

formar,	 de	 ser	 outra.	 Machado,	 Graciliano,	 Lima	 Barreto,	

Alencar,	Rosa	só	existem	em	suas	próprias	obras;	os	leiamos	

lá.	
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QUADRINHOS	E	ENSINO	DE	LÍNGUA	PORTU-
GUESA:	ENVOLVER,	REFLETIR,	CONCLUIR	

	
Tania	Maria	Nunes	de	Lima	Camara	

Denise	Salim	Santos	
	
	
Introdução	

	

Por	muito	tempo,	os	quadrinhos	foram	vistos	como	im-

próprios	para	as	crianças.	Aluno	que	levasse	revistinhas,	gi-

bis,	 por	 exemplo,	 era	 punido	 pela	 professora,	 que,	 além	

disso,	retirava	do	aluno	esse	material,	para	entregar	ao	res-

ponsável,	na	hora	da	saída.	

Alguns	 pais,	 por	 sua	 vez,	 seguiam	 o	 mesmo	 pensa-

mento	 da	 professora	 e,	 por	 isso,	 buscavam	 saber	 do	 filho	

onde	conseguira	o	material	“absurdo”	e,	nova	punição	a	cri-

ança	recebia.	

No	momento	em	que	passaram	a	ser	admitidos	no	am-

biente	 escolar,	 por	 volta	 do	 final	 dos	 anos	 de	 1970,	 eram	

simplesmente	colocados	para	leitura	livre	e	recreativa,	não	

correspondendo	 a	 material	 a	 ser	 utilizado	 na	 prática	 do-

cente.	

Segundo	Alex	Caldas	Simões	(2018,	p.	41),		
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durante	a	década	de	1980-1990,	os	qua-
drinhos	foram	inseridos	nos	livros	didá-
ticos	como	tentativa	de	modernizar	o	en-
sino,	o	que	não	ocorreu	efetivamente...	
		

Constituíam	mais	um	adorno	e	não	eram	explorados	

em	toda	a	sua	plenitude:	na	condição	de	textos	verbovisuais,	

a	coerência	que	emergia	da	relação	entre	a	palavra	e	a	ima-

gem	não	era	devidamente	explorada.	

Durante	a	década	de	1990,	com	a	Publicação	dos	Parâ-

metros	 Curriculares	 Nacionais	 (PCN),	 o	 ensino	 de	 Língua	

Portuguesa	se	reorientou	no	sentido	de	 trazer	o	 texto,	em	

suas	mais	diversas	de	construção,	para	o	centro	do	processo	

de	ensino-aprendizagem.	O	trabalho	com	textos	que	circu-

lam	na	sociedade	e	suas	respectivas	funcionalidades	ganha-

ram	lugar	de	destaque	nas	aulas	de	língua	materna:	os	gêne-

ros	textuais.	

Assim,	o	objeto	de	ensino	das	aulas	de	Língua	Portu-

guesa	passa	a	ser	o	texto	e	seus	respectivos	gêneros,	pois	é	a	

partir	dos	gêneros	que	o	trabalho	com	as	práticas	de	lingua-

gem	–	 leitura,	escrita	e	análise	 linguística	–	deve	ser	reali-

zado.	Tal	 compreensão	permitiu	que	os	quadrinhos,	 entre	

outros	gêneros,	 tais	como	piadas,	memes,	passassem	a	ser	

considerados	materiais	a	serem	trabalhados	na	sala	de	aula.	
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A	recentemente	publicada	Base	Nacional	Comum	Cur-

ricular	 (BNCC)	 ratifica	 e	 amplia	 o	 conteúdo	 dos	 PCN,	 tra-

çando	 competências	 e	 habilidades	 a	 serem	 desenvolvidas	

em	cada	ano	escolar	da	Educação	Básica.	

É	certo	afirmar	que	o	trabalho	com	determinados	gê-

neros	textuais,	por	estarem	mais	próximos	do	aluno,	são	ca-

pazes	de,	com	mais	facilidade,	envolvê-lo,	levando-o	a	refle-

tir	acerca	do	conteúdo	exposto,	a	tirar	conclusões,	a	levantar	

e	discutir	questões	relevantes	a	partir	da	leitura	realizada.		

O	 papel	 dos	 quadrinhos	 nas	 aulas	 de	 Língua	 Portu-

guesa	é,	pois,	o	propósito	do	presente	artigo.	

	

Letramento	e	desenvolvimento	do	senso	crítico	

	

Na	Educação	Básica,	tornar	o	aluno	um	cidadão	social-

mente	letrado	constitui	um	dos	objetivos	do	ensino	da	lei-

tura	e	escrita	em	língua	materna.	Decorre,	pois,	de	tal	obje-

tivo	 a	 formação	 de	 um	 leitor	 crítico	 e	 reflexivo.	 A	 leitura,	

desse	modo,	vem	sendo,	ao	longo	do	tempo,	o	grande	desafio	

que	o	professor	encontra	diante	de	si.		

Ao	propor	à	turma	determinado	livro	para	ser	traba-

lhado,	não	é	pouco	frequente		surgirem	perguntas	tais	como:	

“O	livro	é	muito	grosso?”;	“Tem	figuras?”;	“A	letra	é	grande	
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ou	pequena?”;	 “Ler	 não!”;	 “Por	 favor,	 professora,	 ler	 livro,	

não!”.	Que	atire	a	primeira	pedra	aquele	que	nunca	ouviu	al-

guma	dessas	falas,	ou	que	nunca	soube	de	algum	colega	que	

as	tivesse	ouvido!	Para	um	certo	número	de	alunos	ler	é	um	

castigo.	Nesse	ponto,	cabe	verificar	até	que	ponto	o	aluno	é	

o	real	responsável	por	esse	tipo	de	ojeriza	ou	se	é	vítima	de	

indicações	de	obras	 inadequadas	à	 sua	maturidade	 leitora	

ou	de	metodologias	inadequadas	em	relação	ao	texto	lido	ou	

por	ambos	os	motivos.		Do	mesmo	modo	que	só	se	desenvol-

vem	as	competências	e	habilidades	relativas	à	escrita	produ-

zindo	textos	escritos,	a	competência	leitora,	que	capacita	o	

cidadão	a	criticar,	analisar	e	avaliar	tudo	quanto	se	encontre	

à	sua	volta,	só	é	possível	somente	se	desenvolve	pelo	contato	

com	textos	de	diferentes	domínios	e	gêneros	discursivos.	

Considerando-se	que	a	expansão	do	conhecimento	do	

aluno	normalmente	ocorre	em	círculos	concêntricos,	é	natu-

ral	que	aquilo	que	esteja	mais	próximo	dele,	que	faça	parte	

do	seu	cotidiano	seja	apre(en)dido	mais	rapidamente,	justa-

mente	em	função	do	maior	grau	de	seu	envolvimento.	Com	

muita	frequência,	em	diferentes	níveis	socioculturais,	a	lei-

tura	não	constitui	uma	prática,	 senão	de	 todas,	de	um	nú-

mero	considerável	de	famílias,	pelos	mais	diferentes	moti-

vos:	 dificuldade	 financeira,	 falta	 de	 envolvimento	 e	 gosto	
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pessoal,	pouco	valor	dado	ao	ato	de	ler.	Refletindo	esses	fa-

tores,	chega	o	aluno	à	escola,	dependendo	estritamente		do	

professor	para	desenvolver	estratégias	que	visem	a	superar	

os	obstáculos	decorrentes	dessa	realidade,	de	modo	que	as	

atividades	de	leitura	possam	cumprir	efetivamente	o	seu	pa-

pel.	Nesse	primeiro	momento,	a	leitura	de	quadrinhos	e	tiri-

nhas	pode	ser	uma	estratégia	usada	para	aproximar	o	aluno	

do	texto.	O	fato	de	tratar-se	de	um	texto	que	apresenta	pala-

vras	e	imagens	poderá	constituir-se	elemento	determinante	

para	a	aproximação.	É	necessário	destacar	que	a	utilização	

primeira	como	estratégia	de	leitura	não	tira	do	quadrinho	e	

da	tira	a	relevância	que	efetivamente	esses	gêneros	trazem	

em	si.	

O	título	da	seção	em	pauta	estabelece	a	relação	entre	

letramento	e	desenvolvimento	do	senso	crítico.	Mas	o	que	é	

letramento?	De	acordo	com	Kleiman	(2008,	p.	15),		

	
...	o	conceito	de	letramento	começou	a	ser	
usado	nos	meios	acadêmicos	como	tenta-
tiva	 de	 separar	 os	 estudos	 sobre	 o	 ‘im-
pacto	social	da	escrita’...	
		
Podemos	definir	hoje	o	letramento	como	
um	conjunto	de	práticas	sociais	que	usam	
a	escrita,	como	sistema	simbólico	e	como	
tecnologia,	 em	 contextos	 específicos,	
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para	 objetivos	 específicos.	 (KLEIMAN,	
2008,	p.	18-9)		
	

O	letramento	aponta,	portanto,	para	a	apropriação	da	

leitura,	da	escrita	e	de	todas	as	práticas	sociais	a	ela	relacio-

nadas,	 todas	elas	 relacionadas	à	existência	de	 textos,	mais	

simples	ou	mais	complexos;	mais	curtos	ou	mais	extensos.	

Essa	 é,	 verdadeiramente,	 a	 nossa	 realidade:	 vivemos	

entre	textos	e	com	eles	interagimos	socialmente.	Toda	a	in-

teração	existente	entre	os	membros	de	uma	sociedade	se	dá	

por	 meio	 de	 textos	 com	 diferentes	 propósitos	 funcionais.	

Por	isso	mesmo,	se	um	dos	objetivos	da	escola	é	aproximar	

o	 aluno	 da	 realidade	 do	 mundo	 em	 que	 vive,	 não	 só	 lhe	

dando	condições	de	interagir	com	esse	mundo,	mas	também	

desenvolvendo-lhe	a	capacidade	de,	pelo	domínio	da	lingua-

gem,	em	suas	diferentes	formas	de	expressão,	adaptar-se	às	

diferentes	situações	nas	quais,	futuramente,	possa	estar	en-

volvido,	a	relação	que	se	estabelece	entre	língua	e	vida,	além	

de	 essencial,	 mostra-se	 estreita	 e	 recíproca.	 Desse	 modo,	

evidencia-se	a	importância	do	trabalho	com	gêneros	textu-

ais	 variados,	 na	 medida	 em	 que	 tal	 procedimento	 tanto	

atende	às	necessidades	primeiras	do	ensino,	quanto	repre-

senta	o	trabalho	com	a	língua	viva,	manipulável	pelo	uso	so-

cial	do	usuário.	
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Entre	os	textos	que	andam	à	nossa	volta,	encontram-se	

as	 tirinhas,	 que,	 neste	 artigo,	 consideramos	 atreladas	 aos	

quadrinhos.	

	

A	leitura	de	quadrinhos	

	

A	exploração	dos	quadrinhos	na	sala	de	aula	é	relati-

vamente	nova.	No	dizer	de	Ramos	(2010,	p.	14),		

	
houve	um	tempo	no	Brasil	em	que	levar	
histórias	em	quadrinhos	para	a	sala	de	
aula	era	algo	inaceitável.	Era	um	cenário	
bem	 diferente	 do	 visto	 no	 início	 deste	
século.	 Quadrinhos,	 hoje,	 são	 bem-vin-
dos	nas	escolas...	[e	fazem	parte	da]	rea-
lidade	pedagógica	do	professor.	
	

Como	ja	se	afirmou	na	introdução	deste	estudo,	não	

só	a	escola	demonstrava,	 em	relação	aos	quadrinhos,	um	

olhar	 de	 reprovação.	 Também	 as	 famílias	 traziam	 esse	

mesmo	olhar	de	reprovação	em	relação	aos	gibis,	às	revis-

tinhas.	Alguns	pais	não	permitiam	que	seus	 filhos	 lessem	

revistas	 do	 Cebolinha,	 do	 Chico	 Bento,	 por	 acharem	 que	

seus	filhos	passariam	a	cometer	os	mesmos	“erros”	desses	

personagens	no	uso	da	língua	portuguesa;	e	a	escola	endos-

sava	 esse	 temor.	 Talvez	 não	 seja	 absurdo	 afirmar	 que	 a	
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escola	nada	mais	fazia	do	que	reproduzir	os	valores	da	so-

ciedade,	 sem	 efetivamente	 refletir	 acerca	 de	 tais	 valores.	

Pode-se,	assim,	imaginar	quanto	perdemos	todos	nós,	alu-

nos,	das	mais	diferentes	gerações,	com	essa	visão	destor-

cida	acerca	dos	quadrinhos.	

Aqueles	que	acompanhamos	de	perto	o	 trabalho	da	

Educação	Básica	somos	testemunhas	do	quanto	as	cobran-

ças	nas	provas	de	acesso	ao	nível	superior	(ENEM,	vestibu-

lares	 isolados,	 por	 exemplo)	 interferiram	 e	 promoveram	

mudanças	na	abordagem	de	conteúdos	das	diferentes	dis-

ciplinas	do	Ensino	Médio,	que,	por	sua	vez,	muitas	vezes	se	

refletem	no	Fundamental,	em	relação	a	novas	práticas	me-

todológicas.	No	caso	específico	dos	quadrinhos,	podemos	

considerar	 tratar-se	 de	 uma	 influência	 bem-vinda	 pelas	

mudanças	positivas	que	proporcionou,	em	termos	tanto	de	

ampliação	no	universo	da	leitura	quanto	de	envolvimento	

dos	alunos.	

“Ler	quadrinhos	é	ler	sua	linguagem,	tanto	em	seu	as-

pecto	 verbal	 quanto	 visual	 (não	 verbal)”,	 afirma	 Ramos	

(2010,	p.	14).	É	justamente	essa	combinação	entre	a	figura	

e	a	palavra	o	elemento-chave	na	aproximação	do	aluno	com	

o texto.	Diferentes	gêneros	textuais	utilizam	os	quadrinhos,

o que	demonstra	a	abrangência	dessa	linguagem.	Segundo
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o	autor,	os	quadrinhos	não	constituem,	em	si,	um	gênero	

textual,	cabendo	a	eles	um	rótulo	mais	amplo	–	o	de	hiper-

gênero,	termo	que,	segundo	Ramos	(2010,	p.	20),	é	empre-

gado	 em	 Maingueneau	 em	 obras	 publicadas	 de	 2004	 a	

2006.	

Assim,	o	hipergênero	quadrinhos	abriga	um	número	

considerável	de	gêneros	textuais,	tais	como	os	cartuns,	as	

charges,	as	tiras	cômicas,	as	histórias	em	quadrinhos,	por	

exemplo,	cada	um	deles	com	suas	peculiaridades.	No	que	se	

refere	às	peculiaridades,	o	próprio	hipergênero	quadrinhos	

apresenta	as	suas	e,	no	dizer	de	Vergueiro	(2010,	p.	31),	sua	

leitura	 exige	 uma	 “alfabetização”	 necessária.	 Para	 que	 o	

aluno	descodifique	as	múltiplas	mensagens	neles	presentes	

e	o	professor	consiga	obter	os	resultados	que	espera	com	

sua	utilização,	o	autor	afirma	ser	indispensável	o	domínio	

dos	diferentes	recursos	concernentes	a	essa	linguagem.	O	

primeiro	deles	diz	respeito	à	capacidade	de	relacionar	os	

dois	códigos	utilizados,	anteriormente	referidos:	o	verbal	e	

o	visual,	já	que	cada	um	deles	ocupa	“um	papel	especial,	re-

forçando	um	ao	outro	e	garantindo	que	a	mensagem	seja	

entendida	em	plenitude”.	(VERGUEIRO,	2010,	p.	31)	O	au-

tor	destaca	ainda	o	fato	de	alguns	elementos	serem	passa-

dos	exclusivamente	pelo	verbal	e	outros	pelo	não	verbal,	
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embora	a	percepção	da	mensagem	seja	produto	da	intera-

ção	dos	dois	códigos.	

No	que	diz	respeito	ao	código	visual,	é	evidente	sua	

importância,	uma	vez	que	a	imagem	desenhada	constitui	o	

elemento	básico	das	histórias	em	quadrinhos.	O	quadrinho	

representa	a	unidade	do	texto	produzido.	Retornando,	en-

tão,	 ao	aspecto	da	 “alfabetização”	 referida	por	Vergueiro,	

esta	envolve	o	conhecimento	e	a	percepção	de	vários	recur-

sos	relativos	a	esse	código	de	linguagem.	O	primeiro	deles	

relaciona-se	 aos	 balões.	 Seus	 diferentes	 traçados	 funcio-

nam	como	índices	dos	variados	discursos	expressos,	com	

as	respectivas	cargas	emotivas	trazidas	pelos	personagens	

da	história:	a	fala	natural,	a	fala	medrosa,	a	fala	agressiva,	o	

cochicho,	bem	como	o	discurso	pensado,	ou	seja,	o	imagi-

nado.	Cada	um	desses	atos	de	fala,	entre	outros	possíveis	

de	 serem	mencionados,	 apresenta	um	signo	de	contorno,	

que	corresponde	ao	desenho	da	linha	que	envolve	o	balão.	

De	acordo	com	Ramos	(2010,	p.	34),	“os	balões	talvez	sejam	

o	recurso	que	mais	identifica	os	quadrinhos	como	lingua-

gem”,	citando	algumas	formas	possíveis	de	estes	serem	en-

contrados	 com	mais	 frequência	 nas	 histórias:	 balão-fala,	

balão-pensamento,	 balão-cochicho,	 balão-berro,	 balão-

trêmulo,	 balão-de-linhas-quebradas,	 balão	 vibrado,	 balão	
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uníssono,	entre	outros,	cada	um	deles	com	seu	propósito	de	

utilização.	Cabe	ainda	destacar	a	existência	de	balões	inter-

calados,	 representando	 as	 falas	 de	 vários	 personagens,	

ainda	que	somente	a	figura	de	um	deles	apareça	no	quadri-

nho,	bem	como	a	de	balões	duplos,	representando	dois	mo-

mentos	distintos	na	fala	de	um	mesmo	personagem,	além	

do	balão-zero	ou	 ausência	de	balão,	 quando	não	 existe	 o	

contorno.	Alguns	de	nossos	quadrinistas	fazem	ou	fizeram	

uso	frequente	desse	último	tipo,	entre	os	quais	se	encontra	

o	inesquecível	Henfil.	

Vergueiro	(2010)	aponta	também	para	a	importância	

dos	planos	e	 ângulos	de	visão,	da	montagem	dos	quadri-

nhos,	 das	 figuras	 cinéticas	 e	 metáforas	 visuais.	 Ramos	

(2010),	 por	 sua	 vez,	 destaca	 os	 recursos	 expressivos	 do	

apêndice,	do	traçado	das	letras,	da	cor,	dos	diferentes	esti-

los	de	desenho,	da	marcação	de	tempo	e	de	espaço.	

Em	relação	à	linguagem	verbal,	Ramos	(2010)	chama	

a	atenção	para	a	representação	dos	níveis	de	fala	nos	qua-

drinhos,	as	estratégias	de	representação	da	oralidade,	a	de-

marcação	 dos	 turnos	 conversacionais	 e	 o	 “assalto”	 de	

turno,	bem	como	a	onomatopeia.	

Na	maioria	das	vezes,	as	histórias	em	quadrinhos	já	

fazem	parte	do	repertório	do	aluno	ao	ingressar	na	escola.	
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Ainda	que	sua	percepção	possa	não	atingir	os	detalhes	da	

construção	textual,	ele	já	chega	com	um	certo	grau	de	“alfa-

betização”	 no	 gênero.	 Do	 professor	 espera-se	 que	 esteja	

num	grau	de	“alfabetização”	mais	elevado	a	 fim	de	poder	

explorar	o	mais	profundamente	possível	esse	tão	rico	ma-

terial	de	leitura	que	são	as	histórias	em	quadrinhos.	

	

Tirinhas:	um	outro	modelo	de	quadrinhos	

	

Seguindo	a	trilha	das	histórias	em	quadrinhos,	as	tiras,	

ou	 tirinhas,	 como	 também	são	 conhecidas,	 constituem	um	

outro	gênero	textual	que	se	abriga	no	hipergênero	quadri-

nhos.	Ousamos	acompanhar	Ramos	(2004)	nessa	classifica-

ção	por	apresentarem	as	 tiras	características	muito	próxi-

mas	daqueles.	Segundo	o	especialista,	são	marcas	do	gênero	

tira	(ou	tirinha),	além	do	formato:	linguagem	própria;	pre-

domínio	 do	 modo	 narrativo;	 rapidez	 na	 comunicação	 da	

mensagem,	 autoconclusão;	 predomínio	 do	 humor;	 lingua-

gem	pictórica	e	utilização	da	mídia	impressa	e	digital	como	

suporte.	

Seu	formato	e	seu	suporte,	por	exemplo,	vêm	delinea-

dos	nos	dicionários	como	história	em	quadrinhos	formada	

por	 um	 pequeno	 número	 de	 quadros	 e	 publicadas	
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normalmente	 em	 jornais	 e	 revistas	 ou	 como	 segmento	 de	

história	em	quadrinhos,	geralmente	com	3	ou	4	quadros,	pu-

blicada	em	jornais	ou	revistas	numa	só	faixa	horizontal.	

É	fato	que	tais	definições	são	estereótipos	de	um	mo-

delo	inicial,	pois	hoje,	como	é	possível	constatar	na	publica-

ção	de	Ramos	(2004),	os	arranjos	gráficos	podem	ser	feitos	

de	diferentes	maneiras,	tais	como	com	número	maior	de	vi-

nhetas	ou	apenas	uma	vinheta;	em	mais	de	uma	linha	hori-

zontal,	 em	 colunas	 etc.,	 dependendo,	muitas	 vezes,	 do	 es-

paço	gráfico	destinado	ao	material	ou	mesmo	da	intenção	de	

seu	produtor.	

Clara	Borges,	criadora	da	tirinha	Bichinhos	de	jardim,	

explora	essas	possibilidades,	dependendo	do	suporte	midiá-

tico	em	que	é	publicado	seu	trabalho1:	

 
1 Todas as imagens de tirinhas Bichinhos de jardim, de Clara Borges, foram 
captadas https://www.facebook.com/bichinhosdejardim/pho-
tos/a.188133754559326/3209236305782374 em 20/09/2020. 
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Quanto	ao	conteúdo,	a	temática	da	tira	acima	se	ocupa	

de	 assuntos	 que	 estão	 no	 foco	 da	 informação,	mas	 sem	 o	

compromisso	 do	 “furo	 de	 reportagem”	 ou	 da	 “notícia	

quente”,	 embora	 não	 se	 desligue	 integralmente	 dos	 fatos.	

Por	exemplo,	a	preocupação	com	os	excessos	no	uso	da	in-

formática	tem	frequentado	as	matérias	jornalísticas.	Sendo	

assim,	esses	temas	também	são	explorados	nas	tirinhas:	
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Esses	textos	multimodais	que	empregam	palavras,	co-

res,	tipos	gráficos,	texturas,	imagens	na	sua	composição	as-

sumem	papel	 importante	 onde	 circulam	por	 trazerem	 em	

seu	 conteúdo	perceptivelmente	 cômico	 uma	 característica	

muito	séria	do	humor:	os	caminhos	do	não	sério	das	situa-

ções	ali	apresentadas	podem	levar	o	leitor	a	uma	visão	mais	

crítica	da	sociedade	e	dos	fatos	envolvidos	na	cena.	

	
Na	tirinha	abaixo,	Clara	Borges	traz	o	tema	COVID-19	

e	 suas	 implicações	no	 comportamento	humano.	Aparente-

mente	bem	humorada,	a	tira	retrata	a	situação	caótica	ins-

taurada	pelas	atividades	home	office	que	adentraram	os	la-

res,	 misturando-se	 às	 atividades	 domésticas	 e	 causando	

muitos	problemas	na	rotina	das	famílias.	
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Outros	aspectos	podem	ser	objeto	de	reflexão	provo-

cados	por	esse	modelo	de	quadrinhos,	que,	assim	como	es-

tes,	explora	o	verbal	e	o	visual.	Na	tirinha	a	seguir,	o	jogo	en-

tre	o	sentido	figurado	e	o	sentido	literal	constroem	o	jogo	de	

palavras	que	traz	humor	ao	texto:	

	
No	caso	da	tira	que	segue,	predomina	o	código	visual,	

que,	pela	utilização	da	cor	vermelha	e	do	formato	da	caixa,	

nos	remete	á	atividade	de	delivery;	nesse	caso	específico,	a	

abelhinha	realiza	o	serviço	de	I-flor.	
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Considerações	finais	

	

Já	vai	longe	o	tempo	em	que	a	presença	de	histórias	em	

quadrinhos	na	 sala	de	aula	 constituía	algo	abominável,	do	

mesmo	modo	que	a	leitura	de	revistinhas	com	os	persona-

gens	Chico	Bento	e	Cebolinha	deixava	os	pais	aterrorizados	

pelos	prejuízos	que,	sem	dúvida,	acarretariam	à	expressão	

linguística	das	crianças.	O	que,	no	entanto,	não	é	possível	to-

talmente	garantir	é	se	esse	material	está	sendo	“explorado”	

adequadamente	pelo	professor	em	sua	prática	pedagógica.	

Acredita-se	que	alguns	ajustes	quanto	à	sua	utilização	ainda	

se	fazem	necessários.	

Em	relação	à	leitura,	a	presença	não	exclusiva	do	livro,	

marcadamente	do	texto	verbal,	mas,	ainda	que	sem	excluí-

lo,	o	trabalho	frequente	com	produções	 	que	fazem	uso	do	

código	visual	como	forma	de	expressão,	combinado	com	o	

verbal,	 	 na	 produção	 de	 sentido,	 certamente	 contempla	 o	

propósito	do	documento	oficial	que	norteia	a	educação	bra-

sileira	–	a	BNCC	–	,	do	mesmo	modo	que	o	fazia	em	relação	

aos	PCN.	

Como	 é	 possível	 observar	 neste	 breve	 estudo	 sobre	

textos	multimodais,	o	trabalho	com	quadrinhos,	em	geral,	e	

com	tirinhas,	em	particular,	não	deve	ser	limitado	à	simples	
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motivação	para	explorar	de	fatos	linguísticos.	Quadrinhos	e	

tirinhas	são	textos	e	como	tais	estão	sujeitos	à	comprovação	

dos	fatores	responsáveis	pela	textualidade.	

Desse	modo,	a	leitura	tanto	de	quadrinhos	quanto	de	

tirinhas	ativa	no	 leitor	 conhecimentos	de	 forma	rápida	no	

propósito	de	levá-lo	a	fazer	inferências	e	a	levantar	hipóte-

ses	entre,	por	exemplo,	uma	vinheta	e	outra,	que	poderão	se	

confirmar	ou	não	ao	chegar	à	leitura	do	último	quadro.						

Além	disso,	o	trabalho	com	essa	ferramenta	vai	explo-

rar,	entre	outros	aspectos,	o	que	acontece	entre	uma	vinheta	

e	outra,	o	que	significam	os	diferentes	balões	em	função	da	

situação	encenada.	E	por	aí	seguirá	o	olhar	arguto,	atento,	

capaz	de	descobrir	detalhes	da	historinha	e	detalhes	da	vida	

real,	que	se	misturam	nesse	universo,	a	partir	do	desenvol-

vimento	da	visão	crítica.	

Mais	do	que	 tratar	 teoricamente	o	 valor	do	 trabalho	

com	as	histórias	em	quadrinhos	e	com	as	tirinhas	na	sala	de	

aula	–	e	isso	vale	para	qualquer	disciplina	–	,	fica	o	desejo	de	

apurar	um	pouco	mais	o	olhar	sobre	esse	material	tão	rico	e	

produtivo,	livrando-o	da	missão	exclusiva	de	servir	à	abor-

dagem	de	questões	de	natureza	gramaticais	por	elas	mes-

mas,	 e	 levando-o	 a,	 principalmente,	 despertar	 o	 interesse	

dos	leitores	para	o	que	não	está	dito	ou	traçado,	construindo	
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sentidos,	compreendendo	de	maneira	mais	completa	o	que	

lhe	é	oferecido	pela	linguagem	dos	quadrinhos.	
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Quadrinhos:	letramentos	do	corpo	sem	órgãos	
	

Daniel	Abrão	
	

Os	quadrinhos	já	invadiram	quase	todas	as	esferas	do	

saber	e	das	tecnologias.	Passaram	de	uma	leitura	muito	res-

trita	para	uma	expansão	crescente	de	inserção	em	espaços,	

que	hoje	abarcam	desde	práticas	descontraídas	de	lazer	até	

o	âmbito	das	escolas	e	demais	lugares	da	construção	do	co-

nhecimento	e	da	circulação	dos	saberes.	

Ao	longo	do	século	XX,	os	quadrinhos	acompanharam	

a	ascensão	do	império	das	imagens,	em	que	a	leitura	extra-

polou	a	letra	e	se	expandiu	para	a	sutilezas	das	produções	de	

sentido	da	vida	moderna	e	contemporânea,	como	o	sons,	as	

imagens,	os	gestos,	os	aspectos	gráficos,	entre	outros,	acom-

panhando	a	complexidade	da	vida	social	urbana	e	seus	infi-

nitos	meandros.	

Consideramos	 também	o	surgimento	da	noção	de	 le-

tramento,	que	veio	atender	a	esta	nova	realidade	de	produ-

ção	de	sentido,	que	se	tornou	muito	mais	ampliada	do	que	as	

antigas	 formas	de	 ler	 escrever	 e	 se	 alfabetizar.	Para	além,	

mais	próximo	do	ato	social	da	comunicação	atual	e	atento	às	

demandas	 sociais	 de	 interação.	 Já	 os	 “novos	 letramentos”	
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surgem	das	novas	práticas	sociais	ligadas	às	novas	tecnolo-

gias,	que	trazem	novas	relações,	estão	ligados	às	novas	cul-

turas,	modos	de	ação,	modos	de	percepção	e	compreensão	

da	realidade,	etc.	Dois	fatores,	neste	sentido,	são	importan-

tes	 para	 pensar	 os	 novos	 letramentos:	multiplicidades	 de	

linguagens	e	multiplicidade	de	culturas.	

	

Quadrinhos	 –	 arte	 sequencial,	 de	 imagens,	 narrativa	
gráfica	

	

Nada	melhor	do	que	pensar	os	quadrinhos,	portanto,	

quando	se	trata	da	arte	de	imagens	e	da	sensibilidade	ampli-

ada	que	propõe	a	 sugestão	das	 formas,	 já	que	nos	quadri-

nhos,	por	meio	do	se	denominou	narrativa	gráfica,	há	uma	

série	de	possibilidades	de	ampliação	da	significação,	inclu-

sive	 na	 relação	 com	 espaços	 de	 interpretações	 subjetivas,	

uma	vez	que	a	imagem,	potencializando	a	palavra,	além	da	

significação	reta	e	usual	dos	signos,	 também	contém	o	po-

tencial	mobilizador	 da	 imago	 e	 das	 relações	 sutis	 das	 im-

pressões	corpóreas,	já	que	o	sentido	surge	também	das	ila-

ções	implícitas	e	não	só	das	denotações	transparentes.		

É	a	chamada	semiotização	da	vida,	uma	vez	os	sentidos	

explícitos	 traduzem	o	mundo	por	meio	de	uma	 linguagem	
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convencionalizada,	já	os	sentidos	implícitos	envolvem	ques-

tões	de	interações	sutis	na	produção	de	sentido,	muito	além	

do	 signo	 convencional	 utilizado	 para	 a	 comunicação	mais	

pragmática	da	vida.	A	imagem,	neste	sentido,	aparece	na	re-

lação	não	só	no	exterior	material,	mas	como	imagem	mental	

criada	a	partir	das	aberturas	do	signo.	Considerando	a	ques-

tão	do	letramento,	neste	sentido,	as	HQs	possibilitam	não	só	

traduzir	o	verbal,	o	usual,	o	plano,	o	convencional	do	verbo	

e	da	 letras,	 como	também	possibilita	uma	abertura	para	a	

profundidades	e	lacunas	da	significação,	aumentando	a	po-

tência	do	código.	

Gilles	Deleuze	possui	uma	obra	importante	que	trata-

remos	aqui	e	que	pode	nos	ajudar	a	entender	o	processo	de	

elaboração	e	assimilação	de	imagens	e,	consequentemente,	

o processo	que	envolve	a	leitura	dos	quadrinhos.	De	início:

“Imagem	–	movimento”	(1987)	e	“Imagem	–	tempo”	(2007).

A	partir	das	leituras	de	Bergson,	Proust	e	Francis	Bacon,	De-

leuze	desenvolve	uma	concepção	sui	generis	para	a	imagem,

tomando-a	como	um	elemento	de	contínua	diferença	na	pro-

dução	de	significações,	mesmo	ante	as	“repetições”	dos	sig-

nificados	 e	 significantes.	 Também	 concebe	 a	 imagem	 em

uma	 relação	 com	 tempo,	 já	 que	 esta	 traria,	 por	 uma	 rica
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relação	de	memória,	as	imbricações	entre	memória	e	imagi-

nação.	

Para	o	filósofo,	a	ideia	do	tempo	linear	é	problemática,	

desta	forma	instaura	uma	fissura	na	concepção	retilínea	do	

tempo,	que	 funcionaria	não	por	 sua	 linearidade	e	 sim	por	

“saltos,	acelerações,	rupturas	e	diminuições	de	velocidades”.	

Lembrando	Peter	Pelbart,		

	
ao	 invés	de	uma	linha	de	tempo,	 tem-se	
um	 emaranhado	 de	 tempo,	 em	 vez	 de	
fluxo,	uma	massa;	em	lugar	de	rio,	um	la-
birinto;	não	mais	um	círculo,	porém	um	
turbilhão	em	espiral;	não	uma	ordem	do	
tempo,	mas	variação	infinita,	nem	mesmo	
uma	forma	de	tempo,	mas	um	tempo	in-
formal,	 plástico”.	 (PELBART,	 2004,	 p.	
XXI)	
	

Segundo	Danilo	Bilate	(2019),	Deleuze	compreende	a	

imagem	com	o	atravessamento	de	Bergson:	imagem	é	dura-

ção,	tempo	é	movimento,	portanto	imagem	não	é	corte,	tam-

bém	é	movimento.	A	duração	faz	tudo	mudar	sem	nunca	pa-

rar.	Bergson,	em	Duração	e	Simultaneidade	(2006),	nos	diz	

que	a	percepção	não	é	separada	da	memória,	logo,	toda	ima-

gem	vista	como	real	sofre	uma	modificação	na	compreensão	

mental,	tornando-se	“outra”,	quando	memória	e	imaginação	

se	ativam	mutuamente.		
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Deleuze	aborda	o	cinema,	mas	transferindo	a	reflexão	

para	o	universo	dos	quadrinhos,	podemos	depreender	que	

as	potencialidades	são	muito	próximas,	pois	os	quadrinhos	

possibilitam	esta	leitura	ampliada	de	que	falam	os	novos	le-

tramentos.	Não	exatamente	por	serem	digitais,	mas	por	se-

rem,	assim	como	os	novos	letramentos,	 imagens	em	movi-

mento.	

	
Corpo	sem	órgãos	
	

Um	outro	conceito	deleuziano	importante,	a	partir	de	

agora,	seria	o	de	corpo	sem	órgãos.	A	expressão	aparece	pela	

primeira	vez	na	obra	de	Deleuze	Lógica	do	sentido	(1998),	

no	 texto	 “Do	esquizofrênico	e	da	menina”.	A	menina	 (cujo	

exemplo	é	Alice,	de	Alice	no	País	das	Maravilhas)	observa	um	

mundo	das	superfícies,	em	que	o	mundo	seria	mutável	e	as	

palavras	sem	sentido;	já	o	esquizofrênico	(tudo	é	corpo,	in-

clusive	as	palavras,	cuja	imagem	escolhida	por	Deleuze	é	do	

poeta	e	dramaturgo	Antonin	Artaud)	exploraria	as	profun-

dezas.	Na	ideia	do	corpo	sem	órgãos,	toda	palavra	e	suas	di-

mensões	materiais	ou	literais	se	transformariam	em	ativida-

des	corporais,	tornando-se	muito	mais	do	que	significação,	

mas	 potências	 de	 sentidos.	 Uma	 palavra,	 portanto,	
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correspondente	a	uma	 linguagem	primitiva,	 sensitiva,	 cor-

poral.	 Seu	 significado	 usual	 é	 este	 da	 comunicação	 social,	

mas	suas	potencialidades	de	produção	de	sentido	vão	muito	

além	do	uso	social,	pois	são	corporais,	instintivas,	viscerais.	

Pensar	 os	 quadrinhos,	 pois,	 com	Deleuze,	 talvez	 não	

seja	 exatamente	 executar	 o	 movimento	 de	 interpretação,	

pura	e	simplesmente.	De	forma	mais	ampla,	Deleuze	propõe	

pensar	o	passado	(a	memória)	como	presentificação	de	uma	

potência	sempre	única,	inaugural.	Pensar	o	significado,	pois,	

seria	tomá-lo	como	agente	vivo	de	agenciamentos	presentes	

e	que	apontam	sempre	para	o	futuro,	pois	que	a	vida	seria	o	

inacabamento,	o	devir,	o	informe.		

Apreender	uma	linguagem	ou	construir	sentido,	como	

exemplo,	ou	aprender	em	um	significado	mais	amplo	e	geral,	

não	 se	daria	pela	 cognição	 verbal	 linear	 ou	 intelectual-re-

produtiva,	o	que	nos	 levaria	também	a	entender	uma	con-

cepção	 mais	 ampla	 de	 que	 falam	 os	 novos	 letramentos.	

Muito	além,	tal	letramento	é	conhecer	(uma	língua,	um	con-

teúdo,	uma	lição,	um	conhecimento,	um	tratado,	etc.)	pelos	

poros,	 no	desenho	 rizomático	 (e	 não	 arbóreo)	 das	 hierar-

quias,	é	pensar	o	próprio	pensamento	entranhado	nas	ima-

gens,	 nos	 sons,	 nas	 sutilezas	 desejantes	 das	 máquinas	 de	

sentido	 que	 aparentemente	 produzem	 enunciações	
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perfeitamente	representativas,	mas	que,	pelo	contrário,	são	

enunciações,	 elas	 mesmas,	 obras	 intransitivas.	 É	 pensar,	

sentir,	desejar	os	objetos,	seres	e	a	própria	natureza	como	

devires,	pois	que	cada	coisa	do	mundo	se	 inaugura	para	o	

olhar	 sempre	 virgem	 de	 uma	 realidade	 transpassada	 pela	

linguagem.	É	ir	muito	além	do	verbo,	já	que	a	palavra,	nesta	

dimensão,	alcança	todo	seu	potencial	corpóreo	e	incorpóreo	

de	significação.	

Neste	sentido,	não	haveria	divergência,	pelo	contrário,	

correlação,	entre	o	poético,	as	imagens	e	outros	âmbitos	do	

conhecimento,	pois	a	dimensão	ética,	estética	e	política	de	

que	fala	Deleuze	estaria	presente	em	toda	arquitetura	do	sa-

ber,	em	toda	formação	de	significado,	em	toda	tradução	pre-

sentificada	em	criatividade,	sendo	estes	âmbitos	presentes	

na	literatura,	na	dança,	na	visualidade	das	artes	ou	nas	HQs.			

Por	isso,	o	aprender	acontece	com	as	palavras	(e	não	

só	pelas	palavras),	mas	também	com	as	imagens,	as	árvores,	

com	os	objetos,	com	a	memória,	com	os	caminhos	desgasta-

dos,	com	os	sapatos	sujos	e	jogados	ao	chão,	como	na	pintura	

de	Van	Gogh.	Aprender	a	ler,	neste	sentido,	é	aprender	a	des-

territorializar-se,	pois	que	é	aprender	com	a	rede	de	inscri-

ções	 que	 se	 espalham	 nas	 estórias,	 mitos,	 narrativas,	
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movimentos	que	mesclam	memória	e	imaginação	em	dimen-

sões	quase	inseparáveis.		

O	que	a	ideia	deleuziana	de	corpo	sem	órgão	nos	pro-

poe	é	ler	pelas	profundidades,	pelas	correlações,	pelas	asso-

ciações,	que	unem	percepção,	memória	e	imaginação,	como	

também	presentificam	o	passado	e	a	potência	do	futuro	nas	

entrelinhas	das	palavras,	por	isso	as	HQs,	em	potencial,	são	

também	potências	para	os	letramentos	e	multiletramentos,	

mesmo	que	não	inseridas	nos	contextos	de	uso	de	tecnolo-

gias	digitais,	 já	que	instauram,	na	sequencia	narrativa	grá-

fica	de	imagens,	infinitas	possibilidades	de	composição	e	in-

terpretação	do	signo.		

	

A	leitura	dos	quadrinhos:	“Salut	Deleuze!”	

	

Como	base	no	que	foi	dito,	podemos	entender	que	a	lei-

tura	dos	quadrinhos,	 tal	como	o	cinema,	a	 fotografia	ou	as	

artes	plásticas,	pode	ser	considerada	como	um	leitura	men-

tal,	interpretativa,	ancestralmente	instintiva,	que	retém	em	

si	a	passagem	do	tempo,	como	se	a	imagem	ativasse	esta	sen-

sação	primordial	de	duração.		

A	arte	sequencial	evidentemente	não	é	só	imagem,	mas	

há	 texto	 verbal.	 Há	 um	 diálogo	 muito	 fértil	 entre	 estas	
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instâncias:	imagem	e	verbo.	A	relação,	no	entanto,	não	é	ex-

clusiva	dos	quadrinhos,	pois	também	ocorre	no	cinema	(na	

relação	entre	a	voz,	o	texto	e	as	imagens),	ou	ainda	nas	rela-

ções	entre	poema	e	fotografia,	bem	como	em	algumas	insta-

lações	artísticas,	como	na	obra	de	Rosana	Ricalde,	descrita	

por	este	autor	em	Autoretrato:	 relações	entre	Manuel	Ban-

deira	e	Rosana	Ricalde	(2020).		

No	caso	dos	quadrinhos,	a	 relação	é	específica:	 texto	

verbal	e	imagem	concorrem	de	forma	singular	a	cada	obra.	

Algumas	 apostam	 na	 resolução	 completa	 do	 sentido	 por	

meio	do	texto	verbal,	outras	apostam	no	“silêncio”	das	ima-

gens	como	elemento	primordial	para	o	sentido	do	texto.		

Destaco	aqui,	porém,	uma	relação	produtiva,	que	não	

aquela	em	que	a	imagem	serve	de	ilustração	para	a	palavra,	

mas	aquele	em	que	há	produção	de	sentido	autônomo,	 to-

mando	o	signo	não	como	reprodutor	e	sim	como	produtor	

de	sentido.	Tampouco	o	verbo,	neste	tipo	de	representação,	

é	apenas	veículo	de	sentido,	mas,	pelo	contrário,	se	torna	in-

substituível,	ou	seja,	é	uma	palavra	tomada	em	seu	signifi-

cado	e	significante,	cuja	interpretação	e	semantização,	além	

da	dimensão	subjetiva	do	 interpretante,	acontece	 intrinse-

camente	 à	 sua	 materialidade	 imagética,	 fônica,	 gráfica.	



 

290 
 

Enfim,	é	quando	a	forma	se	compõe	de	tudo	o	que	está	ex-

posto	entre	palavra	e	imagem.		

Lembramos	aqui	dos	quadrinhos	“Salut	Deleuze”,	dos	

autores	Jens	Balzer	e	Martin	Dieck.	Aqui	há	uma	transposi-

ção	semiótica	de	um	sentido	filosófico,	presente	na	obra	de	

Deleuze.	Em	Diferença	e	repetição	 (1988),	obra	do	 filósofo	

francês,	aprendemos	que	 toda	repetição	não	está	subordi-

nada	a	uma	identidade,	isto	é,	tudo	que	se	repete	também	é	

diferença,	é	movimento,	é	signo	outro.	Não	há	estabilidade	

na	produção	ou	reprodução	de	sentido,	pois	as	 leituras	se	

multiplicam	e	o	signo	não	repõe	o	mundo	em	sentido,	mas	

apenas	veicula	potências	de	significação.	Deleuze	constrói,	

assim,	uma	filosofia	da	diferença,	em	que	em	todo	sentido	há	

lacunas,	pontos	cegos,	desvios,	tangenciamentos.	A	ideia	do	

corpo	sem	órgão	está	coadunada	à	questão,	pois,	pensando	

na	questão	do	sentido,	sabemos,	com	Deleuze,	que	há	potên-

cias	que	não	se	traduzem,	principalmente	quando	se	tratam	

de	 imagens	e	dimensões	não	verbais.	Embora	emulem	um	

sentido	exposto	e	convencional,	sempre	estão	a	diferir	e	tan-

genciar	uma	completude	de	significação.		

Na	obra	Salut	Deleuze!,	de	Jens	Balzer	e	Tom	Dieck,	há	

uma	relação	muito	próxima	entre	os	temas	filosóficos	e	a	or-

ganização	da	própria	obra,	 levando	em	conta	a	questão	da	
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grafia,	do	jogo	de	luzes,	dos	desenhos	e,	em	suma,	das	for-

mas.		

O	 tema	da	obra	 é	 a	morte	de	Gilles	Deleuze,	 que	 vai	

sendo	levado	por	um	barqueiro	ao	reino	dos	mortos	(Hades)	

e	que	se	encontra	na	travessia	do	rio	Letes,	que	na	mitologia	

é	o	rio	do	esquecimento.	O	texto	da	obra	em	quadrinhos	te-

matiza	ainda	alguns	tópicos	fundamentais	da	filosofia	de	De-

leuze,	como	a	questão	do	rizoma	e	da	identidade.	Ao	chegar	

no	Hades,	Deleuze	é	recebido	por	Jacques	Lacan,	Michel	Fou-

cault	e	Roland	Barthes.	A	cena	da	travessia	se	repete	4	vezes,	

mas	sempre	com	alguma	diferença,	o	que	faz	o	leitor	notar	

que	em	toda	repetiação	há	uma	diferença.		

Em	“Filosofia	em	quadrinhos:	uma	análise	intermidi-

ática	de	Salut	Deleuze!”,	Leonora	Soledad,	analisando	a	obra	

Salut	Deleuze!,	afirma	que:		

	
o	texto	oferece	ao	leitor	pelo	menos	duas	
experiências	de	leitura:	a	leitura	em	pri-
meiro	 grau	 da	 narrativa	 gráfico-textual,	
assim	como	apresentada	nas	páginas	da	
história	em	quadrinhos;	e	a	leitura	em	se-
gundo	grau	do	pré-texto	presente	na	nar-
rativa,	que	requer	do	leitor	um	amplo	re-
pertório	 de	 informações	 (...)	 Cientes	
desta	discussão,	os	autores	de	Salut	De-
leuze!,	a	transformaram	em	uma	manifes-
tação	 gráfico-textual,	 explorando	 as	
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relações	conceituais	através	da	repetição	
do	 signo	 visual	 e	 da	 diferença	 do	 signo	
textual.	Deste	modo,	ao	criar	uma	narra-
tiva	 visual	 que	 se	 repete	 rigorosamente	
ao	fim	de	cada	uma	das	nove	páginas,	em	
simultaneidade	 com	 uma	 narrativa	 tex-
tual,	que	se	mostra	diferente	cada	vez	que	
a	cena	se	repete,	Balzer	e	Dieck	transpor-
tam	 um	 signo	 filosófico	 para	 os	 textos	
verbal	e	visual	que	constituem	os	quadri-
nhos	 como	 texto	 mixmıd́ia.	 (SOUZA	
PAULA,	2006,	p.	301)	

Vejamos	algumas	cenas	antes	da	análise:	
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Figuras	1	–	4.	

	

Notem	que	as	imagens	são	diferentes,	mas	muito	pare-

cidas,	quanto	ao	desenho,	quanto	ao	ângulo	e	à	situação	vi-

vida	pelas	personagens.	No	ato	de	leitura,	a	primeira	impres-

são	 é	de	 retorno,	 recorrência.	Há	um	quiasma	entre	as	di-

mensões	de	passagem	e	repouso,	isto	é,	de	movimento	e	es-

taticidade.	Os	quadros	se	repetem	e	a	impressão	de	leitura	é	

a	de	que	já	“vimos”	tudo	aquilo,	mas,	nos	detalhes	e	no	texto,	

há	diferenças.	O	fundo	em	preto	e	branco	reforça	os	detalhes	

em	metonıḿia:	os	detalhes	do	rosto,	dos	olhos	e	dos	olhares	

se	 “repetem”,	 construindo	 um	 sentido	 de	 lentidão,	 de	 fala	

pausada,	silêncio,	reflexão,	até	porque	a	cena	noturna	se	re-

fere	a	um	ambiente	solitário	e	misterioso.	Os	semblantes	são	
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“fixos”	(Figura	3),	com	olhos	profundos,	mas	o	rosto	muda	

de	lado,	embora	o	semblante	continue	o	mesmo,	simulando	

movimento	e	repetição.		

Na	Figura	2	temos	uma	cena	de	diálogo,	visto	por	vá-

rios	ângulos.	A	mudança	de	ângulo	simula	movimento,	mas	

a	insistência	em	configurar	a	mudança	em	cenas	muito	pró-

ximas	imageticamente	dão	a	impressão	de	repetição.	Notem	

que	as	cenas	da	Figura	1	são	muito	parecidas	com	as	cenas	e	

ângulos	da	Figura	2,	no	tocante	à	representação	das	perso-

nagens.	A	mudança	acontece	pelas	escolhas	entre	claro	e	es-

curo,	como	se	a	cena	tivesse	movimento	apenas	pela	incidên-

cia	diferencial	da	luz.	Na	Figura,	4	todas	as	cenas	são	de	diá-

logo.	Na	primeira	há	um	close	na	cabeças	das	personagens,	

uma	está	de	frente	e	outra	de	costas,	mas	o	formato	entre	as	

duas	cabeças	 é	muito	parecido,	o	que	alude	para	o	 fato	de	

que	os	dois	são	apenas	um	em	faces	opostas:	imersões	po-

tenciais	de	alteridade,	como	se	 fosse	o	outro	de	si	mesmo.	

Isto	porque	na	obra	estão	presentes,	além	do	barqueiro,	De-

leuze,	Foucalt,	Barthes	e	Lacan.	A	ideia	é	a	de	que	há	proxi-

midades	e	diferenças	entre	as	filosofias	de	tais	pensadores,	

como	fosse	um	diálogo	pelas	 imagens,	pela	semiose	ampla	

do	texto.	Todas	estas	relações	aqui	aludidas	não	estão	explı-́

citas,	mas	 são	 ilações	 semânticas	 sugeridas	 por	metáforas	
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abertas	entre	o	signo	verbal	e	não	verbal,	em	colisão	e	aber-

tura	na	produção	de	sentido.	

Para	a	compreensão	do	texto,	de	forma	consciente,	mas	

também	induzida	pela	intuição	interpretativa,	é	ativado	um	

processo	semiótico	de	composição	de	sentido,	em	que	estão	

em	jogo	elementos	da	filosofia	de	Deleuze,	como	o	devir,	o	

informe	ou	o	tangenciamento.	

O	sentido	último	fica	aberto,	pois,	nas	imagens	que	dão	

a	ideia	de	movimento	e	repouso,	ao	mesmo	tempo,	há	uma	

potencialização	do	código,	que	nunca	se	fecha	em	denotação	

plena.	Assim	como	a	ideia	do	corpo	sem	órgãos,	os	sentido	

produzidos	recorrem	à	sensações	primitivas	que,	por	exem-

plo,	são	inerentes	às	sugestões	dadas	pelo	jogo	de	claro	e	es-

curo,	que	representam	mistério,	silêncio,	lentidão,	mas	tam-

bém	vastidão,	amplitude,	já	que	o	plano	escuro	ao	redor	das	

personagens	 parece	 infinito.	 Há,	 pois,	 um	 simultaneıśmo,	

que	ativa	memória	e	imaginação,	como	na	ideia	de	Deleuze	

em	imagem-tempo	e	imagem-movimento,	em	que	a	duração,	

ideia	próxima	a	de	Bergson,	também	presente	em	“Diferença	

e	repetição”	 (1988).	Sandro	Fornazar	(2004),	ao	estudar	a	

relação	entre	as	obras	de	Deleuze	e	Bergson,	lembra	que	na	

obra	de	Deleuze	há	elementos	importantes:		
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Dentre	os	mais	relevantes,	encontra-se	o	
tema	da	ontologia	afirmativa,	que	envolve	
a	passagem	do	virtual	para	o	atual	atra-
vés	do	processo	de	diferenciação	do	ser.	O	
ser	não	deixa	de	ter	existência	ao	atuali-
zar-se,	 mas	 ele	 diferencia	 a	 si	 mesmo	
nesse	processo,	individuando-se	como	as	
coisas	presentes	na	experiência.	(FORNA-
ZAR,	2004,	p.	31)	

	

O	 trecho	 acima	 nos	 lembra	 que	 existe	 na	 identidade	

uma	diferença	entre	os	seres,	entre	os	pensamentos,	entre	as	

identidades	e,	no	caso	da	obra	em	quadrinhos	em	tela,	entre	

as	 imagens	 e	 quadros.	 Há,	 como	 está	 dito	 anteriormente,	

neste	sentido,	na	relação	entre	memória	e	imaginação,	a	sen-

sação	de	um	passado	presentificado	e	um	futuro	aberto	em	

potência	 (devir),	dada	sugestão	de	que	 tudo	vai	 se	 repetir	

novamente,	pois,	na	travessia	do	rio	Lete,	o	rio	do	esqueci-

mento,	tudo	retorna	como	novo,	sempre	revigorado,	embora	

sempre	o	“mesmo”	em	um	movimento	perpétuo	de	execução	

da	vida.	

Este	 é	um	letramento	sutil	e	evidente	que,	para	com-

preender	as	variadas	nuanças	de	sentido	de	“Salut	Deleuze!”	

seria	preciso	minimamente	conhecer	um	pouco	da	filosofia	

de	Deleuze.	No	entanto,	mesmo	para	aqueles	que	não	conhe-

cem,	 fica	 também	muito	 evidente	 a	 ideia	 central	 da	 obra:	
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diferença	e	repetição,	pois	é	um	letramento	de	natureza	se-

miótica,	ao	mesmo	tempo,	“fechada”	no	tocante	às	referên-

cias	filosóficas	explıćitas,	mas	também	aberta	para	a	criação	

dos	sentidos	do	leitor,	já	que	o	código	recorre	às	sensações	

intuitivas	no	ato	da	leitura.	Poderıámos	dizer	que	são	letra-

mentos	do	“corpo	sem	órgãos”,	possıv́eis	e	potencializados	

dentro	da	arte	dos	quadrinhos.		
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A coletânea de textos apresentadas neste livro é fruto da 
5ª Jornada do SELEPROT – Ensino de Línguas e Histórias em 

Quadrinhos. As temáticas desenvolvidas abordaram questões 
relacionadas ao ensino de línguas nas suas mais variadas 

abordagens e as histórias em quadrinhos, que têm conquistado 
cada vez mais espaço de discussão na academia.

As histórias em quadrinhos não são o modo mais adequado para 
expressar a realidade, mas são diversas, plurais, compostas por 

linguagem verbal e não verbal, ora cômico, ora trágico, descolorido 
e colorido, com personagens amigáveis e assustadores, que atraem 

crianças e adultos, trazem simplicidades e questionam saberes 
milenares, de ensinar e transmitir conhecimentos. 

A 5ª Jornada do SELEPROT – Ensino de Línguas e Histórias em 
Quadrinhos contou com pesquisadores de diferentes universidades, 

institutos e grupos de pesquisa do Brasil, a fim de proporcionar ao 
leitor a riqueza de detalhes desse universo dos quadrinhos, bem 

como sua função inquestionável no ensino.
Esta obra pode ser comparada a uma tapeçaria, em que cada 

capítulo pode ser metaforicamente uma linha sobre uma 
estrutura de fios que ao final mostra-se em uma unidade 

de sentidos, cujo significado vai além do que 
pretendia o autor.




